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1. INLEIDING 

 
1.1. Beschrijving ruimtelijke ontwikkeling Badhoevedorp 

 
Badhoevedorp, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, staat voor een grote ruimtelijke 

opgaaf. Op dit moment loopt door de kern van Badhoevedorp de rijksweg A9. De gemeen-
te Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn overeengekomen 

om middels een grootschalige gebiedsontwikkeling de A9 ten zuiden van Badhoevedorp 
om te leggen en de vrijkomende gebieden te ontwikkelen tot woningen, bedrijven, kantoren 

en winkels. De plansituatie is weergegeven in afbeelding 1.1. Het ruimtelijk kader voor de-
ze herontwikkeling is beschreven in het Masterplan Badhoevedorp (2008). 

 
Afbeelding 1.1. Plansituatie 

 

 
 

 
Met betrekking tot de omlegging van de autosnelweg A9 is inmiddels een Tracébesluit 

vastgesteld. De verwachting is dat de snelweg A9 in 2017 is omgelegd en dat in 2018 het 
oude wegtracé wordt afgebroken. 

 
Om de (her)ontwikkelingsopgave in Badhoevedorp procedureel te verankeren is de ge-

meente Haarlemmermeer gestart met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Bad-
hoevedorp - Lijnden Oost. Parallel aan het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport 

(m.e.r.) in procedure gebracht. Hierin worden de milieueffecten van de ontwikkelingen be-
schreven. 

 
1.2. Onderzoek luchtkwaliteit 

 
Ten behoeve van de uitwerking van het deelonderzoek luchtkwaliteit zijn in de uitvraag op 

basis van het Masterplan Badhoevedorp verschillende deelprojecten aangegeven (ta-
bel 1.1). 
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Tabel 1.1. Overzicht deelonderzoeken luchtkwaliteit 

deelonderzoek doel procedure methode werkwijze 

1. NSL wijzigingverzoek project in NSL, 

toets NSL 

bestemmingsplan 

MER * 

kwantitatief 

 

monitoringstool 

2. NIBM toets NIBM 

bestemmingsplan modelberekeningen 

(Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007) 

3. Wet lucht-

kwaliteit 

toets grenswaarden, 

gevoelige bestemmingen 

4. MER effectbeoordeling, 

gevoelige bestemmingen 
MER 

* Uitwerking NSL-wijzigingsprocedure (Notitie R&D), kwalitatieve beschrijving. 

 
De verschillende deelonderzoeken worden hieronder kort toegelicht. 

 
Deelonderzoek 1: NSL 

Het project is opgenomen in het NSL onder IB-nummer 701. Echter, in een kleinere om-
vang dan momenteel is beoogd. Deze kleinere omvang in het NSL is voldoende dekkend 

voor de ontwikkelingen die in de 1e fase (tot en met 2017) plaats zullen vinden, maar is 
slechts ten dele dekkend voor de ontwikkelingen in de 2e fase. 

 
Voor de ontwikkelingen in de 2e fase (na de omlegging van de A9) die nu nog niet zijn 

aangemeld in het NSL, dient een wijzigingsverzoek te worden ingediend. Er kan voor het 
NSL-zichtjaar 2020 kwantitatief worden gemotiveerd dat de ontwikkelingen (als geheel) 

passen binnen, dan wel niet strijdig zijn met, het NSL.  
 
Deelonderzoek 2: NIBM 

Het project is niet onder te brengen in een NIBM-categorie uit Besluit/Regeling NIBM. Mid-

dels berekeningen zal duidelijk worden of het project wel of niet in betekenende mate bij-
draagt aan de concentraties in de buitenlucht. Overigens wordt opgemerkt dat het project 

als IBM project is opgenomen in het NSL. 
 
Deelonderzoek 3: Wet luchtkwaliteit 

Het gegeven dat het project nog niet in zijn volledige omvang is opgenomen in het NSL en 

dat het project niet op voorhand als NIBM kan worden beschouwd, maakt dat het voor de 
onderbouwing ten behoeve van het bestemmingsplan verstandig is een back-up te hebben 

in de vorm van een ‘regulier’ luchtkwaliteitsonderzoek. Bovendien bevinden zich in het 
plangebied enkele scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Deze objecten worden 

als gevoelige bestemming aangemerkt en dienen extra aandacht te krijgen in de ruimtelijke 
onderbouwing. 

 
Deelonderzoek 4: MER 

Dit deelonderzoek is gelijk aan bovengenoemd deelonderzoek 3. 
 

1.3. Leeswijzer 

 

Onderhavig rapport beschrijft de genoemde deelonderzoeken, aangezien de basis voor alle 
deelonderzoeken gelijk is. Dit rapport vormt de technische bijlage voor de effectbeoordeling 

luchtkwaliteit in het kader van het MER, alsmede voor de toetsing aan de Wet milieubeheer 
in het kader van het bestemmingsplan. Tevens vormt dit rapport de onderbouwing voor het 

wijzigingsverzoek van het project in het NSL. 
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2. WETTELIJK KADER 

 
2.1. Wet milieubeheer 

 
In de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook Wet luchtkwaliteit genoemd) is 

onder meer bepaald dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten 
brengen. Het gaat dan om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, 

zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Voor deze stoffen zijn grenswaarden opge-
nomen voor de concentraties in de buitenlucht. 

 
Bij nieuwe planontwikkelingen met mogelijke invloed op de luchtkwaliteit dient te worden 

getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Invulling van het bestem-
mingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost heeft ten gevolge van het extra verkeer uitsluitend 

invloed op de concentraties van de stoffen NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijn stof) en PM2.5 
(zwevende deeltjes; fijnere fractie binnen PM10). Van deze stoffen komen in Nederland lo-

caties voor waar de concentraties dichtbij of boven de gestelde grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer liggen. Bij de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de concentraties van NO2 

en PM10 maatgevend. Overschrijdingen van grenswaarden van de andere stoffen komen in 
Nederland slechts in uitzonderlijke gevallen voor en kunnen redelijkerwijs worden uitgeslo-

ten. 
 
Sinds mei 2008 is de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) van kracht. De richtlijn 
is een samenvatting van de bestaande Europese luchtkwaliteitregelgeving met onder ande-
re grenswaarden voor fijn stof (PM10). Daarnaast legt de richtlijn nieuwe normen vast voor 
de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5)

1. In de Wet milieubeheer is PM2,5 op 1 augustus 2009 
geïntroduceerd. In bijlage 2 van de Wm zijn voor PM2.5 plandrempels, richtwaarden en 
grenswaarden opgenomen. De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie 
bedraagt 25 µg/m3. Hieraan moet vanaf 2015 worden voldaan. In het kader van de nieuwe 
richtlijn Luchtkwaliteit zijn op diverse locaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) 
PM2,5 -metingen opgestart. Daarnaast heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (RIVM) 
een grootschalige concentratiekaart (GCN) voor PM2,5 opgezet. Een voorlopige analyse 
door het RIVM van PM2,5-concentraties in Nederland naar de haalbaarheid van de voorge-
stelde Europese streef- en grenswaarden voor PM2,5 laat zien dat de concentraties dalen 
tussen 2010 en 2020. De grenswaarde van 25 µg/m3 in het jaar 2015 wordt waarschijnlijk 
op de meeste plekken in Nederland gehaald. Aan de waarde wordt in ieder geval voldaan 
als de PM10-concentratie beneden de 25 µg/m³ blijft (immers, PM2.5 maakt deel uit van 
PM10). 
 
In tabel 2.1 zijn de grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2.5 weergegeven. 
 

                                                                                       

 
1
  PM2.5 is fijn stof dat bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer doorsnede. De concentratie PM2.5 maakt 

deel uit van de concentratie PM10. 
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Tabel 2.1. Grenswaarden NO2, PM10 en PM2.5 uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer 

stof criterium grenswaarde 

(µg/m
3
) 

NO2 jaargemiddelde concentratie 40 
a)

 

NO2 uurgemiddelde concentratie (mag maximaal 18 keer per jaar worden overschreden) 200 
a)

 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40 

PM10 etmaalgemiddelde concentratie (mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden) 50 

PM2.5 jaargemiddelde concentratie 25 
b)

 
a. 

 De jaargemiddelde en uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt in 2015 van kracht. Tot die tijd gelden tijdelijk 

de volgende verhoogde grenswaarden: voor NO2 een jaargemiddelde van 60 µg/m
3
 en een uurgemiddelde concen-

tratie van 300 µg/m³ die 18 keer per jaar mag worden overschreden. 
b.
  Inwerkingtreding van deze grenswaarde en toetsing is vanaf 2015. 

 
Niet in betekenende mate 

In de Regeling Niet in Betekenende Mate en het Besluit Niet in Betekende Mate is bepaald 
dat de luchtkwaliteit niet met meer dan 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn 

stof en stikstofdioxide mag verslechteren. Middels onderzoek moet aangetoond worden of 
de luchtkwaliteit als gevolg van de realisatie van de voorgenomen activiteiten met minder 

dan 3 % verslechterd of dat voldaan wordt aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

De op 19 juli 2008 gewijzigde ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)’ ver-

vangt de ‘Meetregeling luchtkwaliteit 2005’ en het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden 
luchtkwaliteit. In de RBL 2007 zijn regels beschreven met betrekking tot onder andere: 

- de manier van afronden (artikel 68); 
- de bepaling van de toetsingsafstand1 (artikel 70); 

- de voorgeschreven rekenmethoden (artikel 71); 
- de te gebruiken achtergrondconcentraties en emissiefactoren (artikel 66); 

- de dubbeltellingcorrectie (bijlage 1, sub 5); 
- de zeezout aftrek (bijlage 4): 

⋅ van de berekende jaargemiddelde concentratie mag een per gemeente verschillen-
de concentratie worden afgetrokken; voor de gemeenten Haarlemmermeer be-
draagt deze 6 µg PM10/m

3; 

⋅ van het berekende aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde 
van 50 µg/m3 mag voor de provincie Noord-Holland 4 overschrijdingsdagen worden 

afgetrokken2. 
 

In de Staatscourant zijn hierna nog een aantal wijzigingen van de RBL 2007 gepubliceerd. 
Enkele wijzigingen zijn: 

- uitleg over berekeningen bij tunnelmonden3; 
- bij het door middel van berekeningen toetsen van luchtkwaliteit bij inrichtingen wordt 

vanaf de grens van de inrichting gerekend4; 
- de introductie van het begrip ‘toepasbaarheidbeginsel’5. 

                                                                                       

 
1 

De toetsingsafstand voor zowel NO2 als PM10 is 10 m vanaf de rand van de weg. Indien gevoelige objecten, zoals 

afgescheiden fietspaden/voetpaden en woningen, binnen deze toetsingsafstand liggen moet worden getoetst ter 

hoogte van deze gevoelige objecten. In de modellering is het verkeer gesitueerd op de wegas. De berekeningsaf-

stand in het model is dan ook gelijk aan toetsingsafstand plus een halve wegbreedte. 
2
  Bron: RIVM 2011, rapport nr. 680704014; zie ook Infomil, Handleiding CARII v11.0 d.d. 25-06-2012. 

3 
Wijziging van de RBL 2007 van 13 augustus 2009.

 

4 
Wijziging van de RBL 2007 van 18 maart 2009.

 

5 
Wijziging van de RBL 2007 van 19 december 2008.
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Het toepasbaarheidbeginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast 

moeten worden. Op de volgende locaties vindt geen vaststelling plaats van de luchtkwaliteit 
en vindt geen berekening plaats van de effecten: 

- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang 
hebben en waar geen vaste bewoning is; 

- terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen, waarbij bepalingen betreffende 
de gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, 

van de wet, van toepassing zijn; 
- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter 

toegang tot de middenberm hebben. 
 

Het luchtkwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd conform de gewijzigde RBL 2007, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle recente wijzigingen zoals het toepasbaarheidsbeginsel. 

 
De aftrek van zeezout is zowel voor de jaargemiddelde als de etmaalgemiddelde grens-
waarden van PM10 niet toegepast aangezien dit niet nodig is gebleken. Van de saldobena-

dering is geen gebruik gemaakt aangezien dit niet nodig is gebleken. Toetsing vindt plaats 

conform de gewijzigde RBL 2007 voor zowel NO2 als PM10 plaats op maximaal 10 m van 
de wegrand. 

 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 

Het Besluit gevoelige bestemmingen1 is bedoeld om specifieke doelgroepen extra te be-
schermen tegen blootstelling aan luchtverontreiniging. Het gaat hierbij om minderjarigen 

(onderwijs en kinderopvang) en bewoners van verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehui-
zen. Ziekenhuizen zijn uitgezonderd in verband met de noodzakelijke bereikbaarheid.  

 
Wanneer een besluit betrekking heeft op nieuwbouw of uitbreiding van een instelling met 

genoemde doelgroepen, op minder dan 50 m of 300 m afstand van een provinciale weg, 
respectievelijk rijksweg, dient te worden aangetoond dat het aantal verblijvende personen 

dat wordt blootgesteld aan een (dreigende) overschrijding niet toeneemt. 
 

2.2. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

 

Met ingang van 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) van kracht. Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen rijk, provincies en 

gemeenten, dat ertoe leidt dat Nederland tijdig aan de Europese grenswaarden voor lucht-
kwaliteit kan voldoen. Nederland heeft van de Europese Commissie uitstel gekregen van 

de huidige grenswaarden, omdat het NSL voldoende garandeert dat hiermee binnen de 
gestelde termijnen aan de grenswaarden kan worden voldaan. 

 
Alle toekomstige gebiedsontwikkelingen in Nederland die van invloed zijn op de luchtkwali-

teit worden opgenomen in het NSL. Ontwikkelingen die zijn aangemeld in het NSL, kunnen 
in de beoordeling en toetsing van de effecten op de luchtkwaliteit gebruik maken van het 

NSL. Het is in dergelijke gevallen niet nodig om aanvullend onderzoek uit te voeren als pro-
jectonderbouwing. 

 
Het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost is opgenomen in het NSL, onder IB-

nummer 701, met de projectkenmerken zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 

                                                                                       

 
1
  Staatsblad 2009, 14, besluit van 1 december 2008, inwerking getreden op 16-01-2009. 
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Tabel 2.2. Opname van bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost in het NSL * 

 

 

* Uit: Bijlagen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), juli 2009. 

 
2.3. Toetsingskader voor vaststellen bestemmingsplan 

 
Het toetsingskader voor het onderdeel luchtkwaliteit volgt uit artikel 5.16 en 5.16a van de 

Wet milieubeheer: 
- voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen die zijn aangemeld bij het NSL kunnen voor de 

onderbouwing gebruik maken van het NSL; 
- er geldt 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 en NO2 (van 40 µg/m3) als 

grens voor projecten die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen; 
- er gelden voor het studiegebied de grenswaarden voor NO2 per 2015 en de etmaal-

grenswaarde PM10 per 2011; 
- het aantal personen met een verhoogde gevoeligheid voor luchtverontreiniging dat 

wordt blootgesteld aan een dreigende overschrijding dient niet toe te nemen. 
 

2.4. Beoordelingskader MER 

 

Voor luchtkwaliteit gaat het in de eerste plaats om de juridische maakbaarheid. Deze is ge-
garandeerd wanneer het project niet strijdig is met het NSL, het project NIBM is en/of als 

wordt voldaan aan de grenswaarden uit Wm. Daarnaast dient de blootstelling bij woningen 
en gevoelige bestemmingen te worden beoordeeld. 
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Tabel 2.3. Beoordelingskader thema luchtkwaliteit 

aspect criterium methode 

juridische 

maakbaarheid 

1. project in NSL: 

- gewijzigd project is niet strijdig met het NSL. 

onderbouwing aangevuld met mo-

delberekeningen 

2. project NIBM:  

- planeffect NO2 en PM10 bedragen maximaal 1,2 µg/m
3
. 

modelberekeningen, vergelijking 

VKA met referentiesituatie 

3. project voldoet aan grenswaarden (bijlage 2 Wm) 

- jaargemiddelde concentratie NO2: grenswaarde 

40 µg/m
3
 met ingang van 2015; 

toetsing aan (indicator-)grenswaarde 

door middel van modelberekeningen 

- uurgemiddelde concentratie NO2: grenswaarde van 

maximaal 18 uren per jaar overschrijding van 200 µg/m
3
 

met ingang van 2015; hiervoor geldt als indicator-

grenswaarde: jaargemiddelde concentratie van 

82 µg/m
3
; 

 

- jaargemiddelde concentratie PM10: grenswaarde 40 

µg/m
3
; na zeezoutcorrectie; 

 

-
 etmaalgemiddelde concentratie PM10: grenswaarde van 

maximaal 35 etmalen per jaar met overschrijding van 

50 µg/m
3
; hiervoor geldt als indicator-grenswaarde: 

jaargemiddelde concentratie van 32,6 µg/m
3
 (mogelijk 

wijzigt dit als gevolg van de nieuwe zeezoutcorrecties).
 

 

blootstelling aantal woningen en gevoelige bestemmingen in concentra-

tieklassen: 

- de jaargemiddelde concentratie NO2; 

GIS analyse op basis van modelre-

sultaten 

- de jaargemiddelde concentratie PM10;  

- de jaargemiddelde concentratie PM2.5.  

 
De score van het VKA worden toebedeeld op basis van een mix van beoordelingscriteria, 

die gezamenlijk uitmaken of het VKA juridisch maakbaar is of niet. 
 

Tabel 2.4. Beoordeling planeffect VKA (NO2 en PM10) 

score maatlat consequentie 

- - sterk negatief: IBM-bijdrage in combinatie met over-

schrijding van grenswaarde 

knelpunt/belemmering voor project; maatregelen of 

wijzigingsprocedure (en acceptatie) in NSL nood-

zakelijk  

- negatief: IBM-bijdrage, wordt voldaan aan grens-

waarde 

projectonderbouwing onder Wm art.5.16.1.a 

0 neutraal: NIBM-bijdrage of -afname projectonderbouwing onder Wm art.5.16.1.c 

+ positief: IBM-afname, wordt voldaan aan grenswaar-

de 

projectonderbouwing onder Wm art.5.16.1.a, b, c 

+ + sterk positief: IBM-afname in combinatie met over-

schrijding van grenswaarde 

projectonderbouwing onder Wm art.5.16.1.b, c 

 

De beoordeling van blootstelling vindt plaats op basis van aantallen woning in concentra-
tieklassen.  
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3. WERKWIJZE EN UITGANGSPUNTEN 

 
3.1. Werkwijze 

 
Modelberekeningen zijn uitgevoerd om de luchtkwaliteit in het hele plangebied te bereke-

nen. Witteveen+Bos heeft een modelinstrumentarium ontwikkeld waarbij invloeden van 
verschillende typen bronnen samen kunnen worden gebracht tot één totaalbeeld voor een 

heel gebied. Dit betreft een combinatie van de wettelijk goedgekeurde rekenmethoden die 
er voor de verschillende brontypen en situaties zijn voorgeschreven in de Regeling beoor-

deling luchtkwaliteit 2007. In dit geval betreft het de invloed van de lokale wegen (OWN) en 
van de rijks- en provinciale wegen (HWN). Het bestemmingsplan is volgens informatie van 

de gemeente Haarlemmermeer conserverend voor wat betreft de bedrijventerreinen. De 
verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de verwachte ontwikkelingen van de be-

drijventerreinen is meegenomen in de berekeningen maar er is volgens informatie van de 
gemeente Haarlemmermeer geen verandering van industriële emissies. 

 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de rekenvoorschriften uit de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007. De invloed van lokale, binnenstedelijke wegen is berekend volgens 
standaardrekenmethode 1 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De invloed van 

de wegen met een meer buitenstedelijk karakter en de rijkswegen is berekend met Pluim 
Snelweg, overeenkomstig met standaard rekenmethode 2. De invloed is in beeld gebracht 

voor de volgende scenario’s: 
1. huidige situatie met huidige A9 (2011); 

2. autonome (2023) situatie met huidige A9, zonder plan; 
3. autonome (2023) situatie met omgelegde A9, zonder plan (theoretisch model1); 

4. plansituatie (2023) met omgelegde A9 en 80 km/h op N232. 
 
Omlegging A9 

Gedurende de realisatie van het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost wordt de 

A9 tussen knooppunt Raasdorp en Badhoevedorp omgelegd. De verwachting is dat de 
snelweg A9 in 2017 is omgelegd en dat in 2018 het oude wegtracé wordt afgebroken. Deze 

omlegging is bepalend voor de fasering van de realisatie van het bestemmingsplan Bad-
hoevedorp - Lijnden Oost: de 1e fase duurt tot en met 2017; de 2e fase start medio 2018, 

wanneer de A9 is omgelegd. Hoewel deze omlegging sterke samenhang vertoont met de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan, staat de besluitvormingsprocedure hier los van. Dit 

betekent dat milieueffecten van de omlegging van de A9 in onderhavig onderzoek geen 
onderwerp zijn van nadere studie of besluitvorming2. 

 
Toetsjaar 2015 

Voor de toetsing is het jaar 2015 relevant aangezien dan de grenswaarde voor NO2 in wer-
king treedt. De onderbouwing kan in principe worden gebaseerd op het NSL (1e fase is 

voldoende gedekt).  
 

                                                                                       

 
1
  De omlegging van de A9 wordt mede gefinancierd door de ontwikkeling van de vrijkomende ruimte en is dus af-

hankelijk van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan. 
2
  Milieueffecten van de omlegging van de A9 zijn onderzocht in het kader van het Tracébesluit. 
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Gevoelige bestemmingen 

Voor de gevoelige bestemmingen is op basis van de resultaten van de doorgerekende si-
tuaties een analyse gemaakt van het aantal woningen1 in verschillende concentratieklas-

sen. Daarnaast is een beschouwing gegeven of er in 2015 sprake is van blootsteling aan te 
hoge concentraties NO2 en PM10. 

 
De gevoelige bestemmingen zijn geïnventariseerd uit het BAG2-bestand, waarbij de vol-

gende categorieën als gevoelige bestemming zijn aangemerkt: 
- zorginstellingen; 

- onderwijsinstellingen. 
 

De wijziging van het bestemmingsplan bevat enkele wijzigingen ten aanzien van gevoelige 
bestemmingen. Een kinderopvang wordt toegevoegd, namelijk het bedrijf Borus op Lijnden 

Q4. Het gebouw wordt maximaal 1.500 m2 van omvang in drie bouwlagen. De locatie is 
aan de oostelijke zijde van de Brisbanestraat tegen het zuidelijk gelegen water. Daarnaast 

is sprake van herbouw van de kinderopvang die nu in het dorpshuis gevestigd is in deelge-
bied Quatrebras aan de Snelliuslaan. De kinderopvang Dorpshuis wordt ongeveer 100 m 

naar het noorden verplaatst. De omvang van deze kinderopvang neemt toe naar ongeveer 
400 m2. In afbeelding 3.1 zijn de nieuwe locaties weergegeven. 

 

                                                                                       

 
1
  De bestaande woningen zijn geïnventariseerd uit het Basisregistratie Adressen en Gebouwen-bestand van de hui-

dige situatie en de plansituatie. De aantallen nieuwe woningen zijn gebaseerd op de uitgangspunten voor het BP. 

Op dit moment is er voor de nieuwe bouwlocaties geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan. De verdeling van de 

aantallen woningen is gebaseerd op aannamen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal van de nieuwe be-

stemmingen met woonfunctie niet precies correspondeert met de projectkenmerken in NSL; 1.647 in plaats van 

1.895. Van belang is dat in het verkeerskundige onderzoek is uitgegaan van verkeersattractie van 1.895 woningen, 

hetgeen een maximale invulling betreft (worst case planeffect). 
2
  Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 
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Afbeelding 3.1. Nieuwe locaties kinderdagverblijven 
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3.2. Afbakening studiegebied 

 
De ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost leiden tot 

een toename van verkeer over de lokale (binnenstedelijke) wegen met ontsluiting naar het 
hoofdwegennet (provinciale en rijkswegen). Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van 

lokale wijkontsluitingsroutes, waardoor langs enkele wegen sprake is van een afname van 
verkeer. De ontwikkelingen leiden tot relatief kleine veranderingen op de rijkswegen. 

 
Het studiegebied is afgebakend tot het gebied dat omsloten wordt door de (omgelegde) 

rijksweg A9, rijksweg A4, de ringvaart en de hoofdweg. Dit is het gebied waarbinnen de 
grootste verkeerskundige effecten plaatsvinden, alsmede waarbinnen de woningen en re-

levante toetslocaties zich bevinden. In afbeelding 3.2 en 3.3 is het studiegebied weergege-
ven voor respectievelijk de huidige situatie en de plansituatie. Afbeelding 3.4 geeft een 

overzicht van de gewijzigde wegen en de nieuwe woninglocaties. 
 

Omliggende hoofdwegen (en de kleine veranderingen in het verkeer) zijn in de berekenin-
gen meegenomen om de effecten hiervan correct in de beoordeling mee te nemen. Daar-

naast zijn de rijkswegen tot 3 km buiten het studiegebied meegenomen, hetgeen noodza-
kelijk is om op juiste wijze de dubbeltellingcorrectie toe te passen1. 

 
Afbeelding 3.2. Studiegebied en situering wegen in de huidige situatie 

 

 
 

 

                                                                                       

 
1
  De grootschalige invloed van rijkswegen is verdisconteerd in de achtergrondconcentraties (GCN). Wanneer de lo-

kale invloed van rijkswegen wordt berekend, is er sprake van een dubbeltelling. De grootschalige invloed wordt au-

tomatisch gecorrigeerd in Pluim Snelweg. 
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Afbeelding 3.3. Studiegebied en situering wegen in de plansituatie 

 

 
 

 

Afbeelding 3.4. Overzicht gewijzigde wegen en nieuwe woningen in plansituatie * 

 

 
 

*  Omgelegde A9 is onderdeel van de autonome ontwikkeling. 
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3.3. Uitgangspunten 

 
Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de lokale wegen (OWN) en van de rijks- en provinciale wegen 
(HWN) van alle vier de situaties zijn aangeleverd door gemeente Haarlemmermeer. De ge-

leverde bestanden beschikken over de verkeersgegevens en wegkenmerken die nodig zijn 
voor de modelberekeningen. Voor de berekeningen zijn tevens de gegevens van de ge-

luidsschermen langs de snelwegen toegevoegd1. Een beschrijving van de verkeerskundige 
uitgangspunten is te vinden in Deelrapport verkeer, Bestemmingsplan Badhoevedorp - 

Lijnden Oost (Goudappel Coffeng, november 2012). 
 
Modelberekeningen 

Artikel 71 van de RBL 2007 bepaalt dat voor het berekenen van de gevolgen voor lucht-

kwaliteit langs wegen afhankelijk van het toepassingsbereik gerekend dient te worden met 
standaardrekenmethode 1 (SRM1) of standaardrekenmethode 2 (SRM2).  

 
De binnenstedelijke wegen zijn gemodelleerd met CARII (versie 11, juni 2012) en de bui-

tenstedelijke wegen gemodelleerd met het model Pluim Snelweg (versie 1.7, april 2012). 
 

De modelberekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied dat meerdere km2 groot is. Dit be-
tekent dat de achtergrondconcentraties (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) 

over het rekengebied kunnen verschillen. Een gevolg daarvan is dat in de contourenkaar-
ten scherpe overgangen zijn te zien, precies op de grens tussen de kilometervakken waar-

voor de achtergrondconcentraties zijn gedefinieerd. 
 

Invloed Schiphol in de achtergrondconcentratie 
De invloed van Schiphol is gedetailleerd in de achtergrondconcentratie beschikbaar2. Dit is 

alleen van toepassing op de bijdrage van NO2. Om de bijdrage van Schiphol in de model-
resultaten mee te nemen, wordt de verfijnde bijdrage opgeteld en wordt gecorrigeerd voor 

de grootschalige bijdrage die in de GCN is verdisconteerd. Op deze wijze wordt de bijdrage 
niet dubbel geteld. In afbeelding 3.5 is de verfijnde bijdrage van Schiphol weergegeven. 

 

                                                                                       

 
1
  Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp. 

2
  Deze verfijnde bijdrage van Schiphol is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijgegeven als separaat 

bestand naast de Generieke Concentratiekaarten Nederland, welke jaarlijks worden geüpdate. 
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Afbeelding 3.5. Verfijnde bijdrage Schiphol op de jaargemiddelde concentratie NO2 

 

 
 

 
Meteorologie 

Bij de verspreidingsberekeningen zijn de meteorologische gegevens van de periode 1995-
2004 gebruikt. 

 
Wegkenmerken en omgevingskenmerken 

Bij de berekening van de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit worden modelpara-
meters gehanteerd die bepalend zijn voor de omvang van de verkeersemissies (intensiteit, 

voertuigcategorieën, congestie, snelheidstype) en voor de verspreiding van de emissies 
(ruwheidsklasse, wegtype, bomenfactor). Deze modelparameters zijn ontleend uit het aan-

geleverde (milieu- en) verkeersmodel1. Een enkele wijziging betrof een snelheidstype of 
wegtype, zodat het de juiste combinatie betrof. 

 

                                                                                       

 
1
  De geluidsschermen van de huidige A9 en de weghoogte zijn niet in de berekening meegenomen. In de autonome 

situatie met omgelegde A9 zijn de schermen, zoals vermeld in het TB, wel meegenomen. Opgemerkt wordt dat de 

rijkswegen in de berekeningen zijn meegenomen om een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale jaargemiddel-

de NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties in het studiegebied. Hiervoor volstaat een eenvoudige modellering van de 

rijkswegen. 
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Rekenafstanden en toetslocaties 

De minimale rekenafstanden die langs wegen zijn gehanteerd zijn ontleend uit het aange-
leverde (milieu- en) verkeersmodel. Op de contourenkaarten zijn de zones (op en langs de 

wegen) binnen deze rekenafstanden voorzien van een grijs masker. Tevens zijn gebieden 
die niet publiek toegankelijk zijn, zoals middenbermen en binnen op- en afritten, voorzien 

van een grijs masker1. 

                                                                                       

 
1
  Woningen en gevoelige bestemmingen die binnen het masker zijn gelegen zijn wel meegenomen in de analyse 

van concentratieniveaus bij woningen en gevoelige bestemmingen. 
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4. EFFECTBEOORDELING IN HET KADER VAN HET MER 

 
4.1. Luchtkwaliteit huidige situatie 

 
In bijlage I zijn contourenkaarten weergegeven van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en 

PM2.5 concentraties van de huidige situatie. Hierin is te zien dat de jaargemiddelde NO2 
concentratie rondom de snelwegen kan oplopen tot boven de grenswaarde van 40 µg/m3 

(welke pas in 2015 in werking treedt). Zowel de grenswaarde van de jaargemiddelde PM10-
concentratie als de richtwaarde van de jaargemiddelde PM2.5-concentratie wordt niet over-

schreden. 
 

In tabel 4.1 zijn gegevens van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties bij 
woningen en gevoelige bestemmingen in het studiegebied weergegeven. De grenswaarden 

van de jaargemiddelde NO2- en PM10-concentratie worden bij woningen niet overschreden. 
De woningen met de hoogste blootstelling zijn gelegen langs de A9, zoals is te zien in bij-

lage I. 
 

Tabel 4.1. Concentraties bij woningen en gevoelige bestemmingen - huidige situatie 

stof woningen gevoelige bestemmingen 

gemiddeld (µg/m
3
) maximum (µg/m

3
) gemiddeld (µg/m

3
) maximum (µg/m

3
) 

NO2 31,4 40,0 33,6 39,8 

PM10* 26,9 28,3 27,1 28,3 

PM2.5 16,9 17,8 17,1 17,8 

* Zeezoutcorrectie niet toegepast. 

 
4.2. Luchtkwaliteit autonome ontwikkeling 

 
De jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties van de autonome situatie met hui-

dige A9 en de autonome situatie met omgelegde A9, van het jaar 2023, zijn in bijlage II en 
III weergegeven in contourenkaarten. In beide situaties worden de grenswaarden van de 

jaargemiddelde NO2- en PM10-concentratie en de grenswaarde van de jaargemiddelde 
PM2.5-concentratie die vanaf 2015 geldt niet overschreden. 

 
De jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties bij woningen en gevoelige be-

stemmingen zijn voor beide situaties in het studiegebied weergegeven in tabel 4.2. Als ge-
volg van schoner verkeer en lagere industriële emissies zullen de achtergrondconcentraties 

en de lokale verkeersbijdragen in 2023 afnemen. Hierdoor zijn de totale concentraties aan-
zienlijk lager dan in de huidige situatie. 

 
De woningen met de hoogste blootstelling zijn gelegen langs de A9, zoals is te zien in bij-

lage II en III. Verder vindt in de autonome situatie met omgelegde A9 langs de Schipholweg 
een hogere blootstelling plaats dan gemiddeld in het studiegebied. Het verhoogde maxi-

mum in de situatie met omgelegde A9 betreft een klein aantal dichtbij gelegen woningen. 
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Tabel 4.2. Concentraties bij woningen en gevoelige bestemmingen - autonoom 2023 

situatie stof woningen gevoelige bestemmingen 

gemiddeld (µg/m
3
) maximum (µg/m

3
) gemiddeld (µg/m

3
) maximum (µg/m

3
) 

autonome  

situatie met hui-

dige A9 

NO2 22,5 26,7 23,8 27,0 

PM10* 21,6 22,5 21,7 22,5 

PM2.5 13,5 13,9 13,5 13,8 

autonome  

situatie met om-

gelegde A9 

NO2 22,1 27,8 22,4 23,0 

PM10* 21,5 22,6 21,4 21,6 

PM2.5 13,4 14,0 13,4 13,5 

* Zeezoutcorrectie niet toegepast. 

 
4.3. Effecten luchtkwaliteit als gevolg van de plansituatie 

 
Concentratieniveaus 

De contourenkaarten van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties die be-
horen bij de plansituatie zijn te vinden in bijlage IV. De grenswaarden van de jaargemiddel-

de NO2- en PM10-concentratie en de grenswaarde van de jaargemiddelde PM2.5-
concentratie die vanaf 2015 geldt, worden niet overschreden. 

 
In bijlage V zijn de concentratieverschillen tussen de plansituatie en de autonome situatie 

met de huidige A9 en de concentratieverschillen tussen de plansituatie en de autonome 
met de omgelegde A9 weergegeven in verschilplots. Afhankelijk van de locatie treden er 

zowel negatief als positieve effecten op, die overeenkomen met de wijzigingen van het lo-
kale wegennet. Doordat de concentratieverschillen oplopen tot boven 1,2 µg/m3 is het ef-

fect van de plansituatie op de luchtkwaliteit is In Betekenende Mate. 
 
Concentratieniveaus bij woningen en gevoelige bestemmingen 

In tabel 4.3 zijn de gemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties bij woningen en ge-

voelige bestemmingen samengevat. In tabel 4.4 zijn de resultaten specifiek voor de kinder-
dagverblijven Borus en Dorpshuis weergegeven. Uitgebreidere resultaten zijn opgenomen 

in bijlage VI. Voor alle situaties is het aantal woningen en gevoelige bestemmingen verdeelt 
over verschillende concentratieklassen weergegeven in tabel VI.1 - VI.6 in bijlage VI. De 

NO2-, PM10-, en PM2.5-concentratieverdeling van alle situaties is tevens weergegeven in af-
beelding VI.1 - VI.3. 

 
De woningen met de hoogste blootstelling zijn gelegen langs de A9 en de Schipholweg, 

zoals is te zien in bijlage IV.  
 

Tabel 4.3. Concentraties bij woningen/gevoelige bestemmingen - plansituatie 2023 

stof woningen gevoelige bestemmingen 

gemiddeld (µg/m
3
) maximum (µg/m

3
) gemiddeld (µg/m

3
) maximum (µg/m

3
) 

NO2 22,1 28,7 22,4 23,3 

PM10* 21,5 22,9 21,4 21,6 

PM2.5 13,4 14,0 13,4 13,5 

* Zeezoutcorrectie niet toegepast. 

 

Tabel 4.4. Concentraties bij kinderdagverblijven 

stof kinderopvang Borus kinderopvang Dorpshuis 

NO2 20,5 22,1 

PM10 21,6 21,3 

PM2.5 13,4 13,4 
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Aangezien bij woningen en gevoelige bestemmingen (inclusief de nieuwe en gewijzigde 

kinderdagverblijven) de grenswaarden van de jaargemiddelden NO2-, PM10-, en PM2.5-
concentraties in de plansituatie en de autonome situatie (zowel met de huidige A9 als de 

omgelegde A9) niet worden overschreden, wordt het effect van de plansituatie beoordeeld 
op basis van een concentratieklassen indeling voor waarden beneden de grenswaarden. 

 
Het effect van de plansituatie op de NO2-, PM10-, en PM2.5-concentraties is bij de meeste 

woningen en gevoelige bestemmingen gering (kleiner dan 0,4 µg/m3). Bij afzonderlijke wo-
ningen en gevoelige bestemmingen kunnen in de plansituatie grotere concentratieverschil-

len optreden. In bijlage VI zijn de effecten van de plansituatie op de luchtkwaliteit bij be-
staande woningen weergegeven in histogrammen. De effecten op de jaargemiddelde PM10- 

en PM2.5-concentratie zijn gering. Het effect op de jaargemiddelde NO2-concentratie ligt in 
veel gevallen echter boven de NIBM grens. In tabel 4.5 is het aantal woningen weergege-

ven waarbij de toe- of afname van de jaargemiddelde NO2-concentratie in de plansituatie 
groter is dan 1,2 µg/m3. 

 
Opgemerkt wordt dat in de plansituatie de A9 is omgelegd. Bij vergelijking met de autono-

me situatie zonder omgelegde A9 wordt een groot deel van het effect veroorzaakt door de 
omlegging. Dit verklaart het relatief grote aantal woningen met een IBM-afname. Wanneer 

sec gekeken wordt naar de ontwikkelingen in het bestemmingsplan, leidt dit tot lagere aan-
tallen. De invulling van het bestemmingsplan resulteert in een iets hoger aantal woningen 

met een IBM-verslechtering van de luchtkwaliteit, dan met een IBM-verbetering. De ver-
schillen komen voort uit de wijziging van de wegenstructuur. 

 
Tabel 4.5. Concentratieverschil plansituatie ten opzichte van autonome situatie bij 

huidige woningen 

vergelijkingsscenario stof aantal woningen met 

afname groter dan 1,2 µg/m
3
  

aantal woningen met 

toename groter dan 1,2 µg/m
3
 

plansituatie versus  

autonome situatie met huidige A9 

NO2 457 (8,3 %) 55 (1,0 %) 

PM10 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

PM2.5 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

plansituatie versus  

autonome situatie met omgelegde 

A9 

NO2 9 (0,2 %) 42 (0,8 %) 

PM10 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

PM2.5 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

 
4.4. Conclusie MER: Effectbeoordeling luchtkwaliteit 

 
De effectbeoordeling luchtkwaliteit van de plansituatie is weergegeven in tabel 4.6. Uit de 

resultaten blijkt dat de planbijdrage In Betekenende Mate is. Er zijn geen overschrijdingen 
van grenswaarden. 

 
Het blijkt lastig te zijn om een eenduidige score toe te kennen aan het planeffect. Strikt ge-

nomen zou de plansituatie zowel positief als negatief scoren, aangezien er lokaal zowel 
concentratie afnamen als toenamen optreden. 

 
De score voor effecten bij woningen is wel eenduidiger te bepalen. In de vergelijking met 

autonome situatie exclusief omlegging A9 is het aantal woningen met een IBM-afname gro-
ter dan het aantal woningen met een IBM-toename (score +). In de vergelijking met auto-

nome situatie inclusief omlegging A9 is het aantal woningen met een IBM-toename groter 
dan het aantal woningen met een IBM-afname (score -). 
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Tabel 4.6. Effectbeoordeling luchtkwaliteit plansituatie - 2023 

criteria stof plan ten opzichte van 

autonoom met huidige A9 

plan ten opzichte van 

autonoom met omgelegde A9 

concentratieniveaus NO2 0* 0* 

PM10 0* 0  

PM2.5 0 0 

concentratie woningen/ 

gevoelige bestemmingen 

NO2 + - 

PM10 0 0 

PM2.5 0 0 

++ = zeer positief, + = positief, 0 = neutraal, - = negatief , - - = zeer negatief. 

* Er treden zowel positieve als negatieve effecten op die IBM zijn, waardoor de score netto op nul uitkomt. 
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5. PROJECTONDERBOUWING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 

 
5.1. Strategie 

 
De projectonderbouwing ten behoeve van de vaststelling van de bestemmingsplanwijziging 

is opgebouwd uit verschillende onderdelen. 
 

Primair is de onderbouwing gebaseerd op het NSL. Tot aan 2017 biedt het NSL voldoende 
ruimte om de luchtkwaliteit te borgen inclusief de ontwikkelingen in de 1e fase en ten dele 

de ontwikkelingen in de 2e fase. Dit betekent dat middels het NSL wordt geborgd dat de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer in acht worden genomen. Dit geldt voor de jaarge-

middelde en etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM10 (geldend vanaf 2011) en voor de 
jaargemiddelde en uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 (geldend vanaf 2015). 

 
Vanwege de aanwezigheid en wijzigingen van gevoelige bestemmingen wordt een be-

schouwing gegeven voor het jaar 2015. 
  

Na 2017 neemt de omvang van het totale project toe, met naar verwachting volledige invul-
ling van het bestemmingsplan in 2023. Middels een kwantitatieve onderbouwing wordt 

aangetoond dat de uitbreiding van het project geen strijdigheden oplevert met het NSL. Dit 
is het geval wanneer de verandering niet leidt tot een overschrijding van grenswaarden.  

 
5.2. Project in NSL 

 
Het project is opgenomen in het NSL onder IB-nummer 701. Echter, in een kleinere om-

vang dan momenteel is beoogd. Deze kleinere omvang is echter voldoende dekkend voor 
de ontwikkelingen die in de 1e fase (tot en met 2017) plaats zullen vinden. Dit zijn de ont-

wikkelingen die al gerealiseerd kunnen worden zonder de omlegging van de A9. Onder-
staande tabellen geven een overzicht van de oude respectievelijk de nieuwe projectken-

merken. Opgemerkt wordt dat de ontwikkelingen Centrum en Zuid onder hetzelfde nummer 
zijn opgenomen. In de tabel met nieuwe projectkenmerken is dit onderscheid verduidelijkt. 

De ontwikkelingen binnen onderdeel Zuid zijn niet aan verandering onderhevig. 
 

Tabel 5.1. Oude projectkenmerken in NSL 
IB-nr projectnaam bevoegd gezag type  omvang 

701 gebiedsontwikkeling 

Badhoevedorp Cen-

trum en Zuid 

Haarlemmermeer gemengd 11 ha bedrijventerrein  

+ 1.000 woningen,  

45.000 m
2
 bvo en 4.000 m

2
 bvo winkel,  

respectievelijk 75.000 m
2
 tot 2030 + 

100.000 m
2
 bvo na 2030 
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Tabel 5.2. Nieuwe projectkenmerken in NSL1 
IB-nr projectnaam bevoegd gezag type  omvang 

701 gebiedsontwikkeling 

Badhoevedorp Cen-

trum en Zuid 

Haarlemmermeer gemengd Centrum  

aantal woningen: 1.895 

bedrijventerrein: 17 ha 

winkels: 7.250 m
2
 bvo 

commercieel: 5.000 m
2
 bvo 

maatschappelijk: 5.500 m
2
 bvo 

kantoren: 45.000 m
2
 bvo 

 

Zuid  

kantoren en bedrijven: 75.000 m
2
 bvo tot 2030 

kantoren en bedrijven: 100.000 m
2
 bvo na 2030 

 
Voor de ontwikkelingen in de 2e fase (na de omlegging van de A9) die ten dele nog niet 

zijn aangemeld in het NSL, wordt een wijzigingsverzoek ingediend. Er kan voor het NSL-
zichtjaar 2020 kwantitatief worden gemotiveerd dat de ontwikkelingen (als geheel) passen 

binnen, dan wel niet strijdig zijn met, het NSL.  
 
Grondslag 

Op grond van artikel 5.16 eerste lid, onder d, juncto tweede lid, onder c, van de Wet milieu-

beheer (hierna te noemen: Wm) kan een bestemmingsplanwijziging, dat gevolgen kan 
hebben voor de luchtkwaliteit, worden vastgesteld indien die betrekking heeft op een pro-

ject dat is genoemd of beschreven in, dan wel past of in elk geval niet in strijd is met een op 
grond van artikel 5.12, eerste lid, of artikel 5.13 eerste lid, vastgesteld programma. Dit pro-

gramma betreft het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 

Voor de regio waarbinnen dit project valt, heeft de Europese Commissie op basis van het 
Ontwerp NSL op 7 april 2009 aan Nederland derogatie verleend voor de etmaalgrenswaar-

de van PM10 tot 11 juni 2011 en voor de grenswaarden van NO2 tot 1 januari 2015. Het 
NSL is vervolgens door de minister van VROM vastgesteld op 30 juli 2009 en op 1 augus-

tus 2009 in werking getreden. 
 

De ontwikkelingen binnen bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost zijn in het NSL 
opgenomen onder IB-nummer 701 (‘Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum en 

Zuid’). 
 
Omvang 

Het project wijkt wat betreft omvang af van de omvang zoals in het NSL opgenomen. Deze 

afwijking in de omvang leidt tot grotere effecten op de luchtkwaliteit dat is voorzien in het 
NSL. Hierdoor is het noodzakelijk dat deze effecten worden geanalyseerd op eventuele 

strijdigheden met het NSL. 
 

In de volgende paragraaf worden de effecten op de luchtkwaliteit beschreven. 
 

5.3. Effecten luchtkwaliteit 

 

De effecten van het totale project zijn beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikke-
ling, om na te gaan of zich strijdigheden voordoen met de luchtkwaliteitseisen uit de Wm. 

                                                                                       

 
1
  Volgens opgave gemeente Haarlemmermeer.  
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In bijlage V zijn de verschillen van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties 

tussen de plansituatie en de autonome situatie (zowel met de huidige A9 als de omgelegde 
A9) weergegeven in contourenkaarten. Het effect van de plansituatie op de luchtkwaliteit is 

In Betekenende Mate. Afhankelijk van de locatie treden er zowel negatieve als positieve op 
concentratieverschillen op. 

 
Toetsing grenswaarden 

In de plansituatie vindt er geen overschrijding plaats van de grenswaarde van 40 µg/m3 
voor NO2 en PM10. Ook de grenswaarde van PM2.5 van 25 µg/m3 wordt niet overschreden.  

 
De contourenkaarten van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentraties die be-

horen bij de plansituatie zijn te vinden in bijlage IV. De grenswaarden van de jaargemiddel-
de NO2-, PM10, en PM2.5-concentratie worden niet overschreden. 

 
Gevoelige bestemmingen 

Voor de plansituaties en de autonome situatie (varianten: huidige A9, omlegging A9) zijn 
het aantal gevoelige bestemmingen en woningen, verdeeld over verschillende concentra-

tieklassen, weergegeven in tabel VI.1 - VI.6 in bijlage VI. Bij afzonderlijke woningen en ge-
voelige bestemmingen kunnen in de plansituatie IBM-verschillen van de jaargemiddelden 

NO2-concentratie optreden. In bijlage VI zijn de effecten van de plansituatie op de lucht-
kwaliteit bij bestaande woningen weergegeven in histogrammen. 

 
Uit de berekeningen is verder gebleken dat ter hoogte van de nieuwe, respectievelijk gewij-

zigde kinderdagverblijven Borus en Dorpshuis in alle situaties geen sprake is van (dreigen-
de) grenswaardenoverschrijdingen. 

 
Beschouwing luchtkwaliteit 2015 

In bijlage I zijn contourenkaarten weergegeven van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en 
PM2.5 concentraties van de huidige situatie. Hieruit blijkt dat in 2011 de berekende jaarge-

middelde concentratie NO2 op enkele locaties langs de rijkswegen A9 en A4 hoger is dan 
de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3, welke in 2015 in werking treedt. Ter hoogte 

van woningen en gevoelige bestemmingen zijn de hoogste berekende concentraties iets 
lager dan de jaargemiddelde grenswaarde. 

 
Uit de berekeningen voor de verschillende situaties in 2023 blijkt dat de jaargemiddelde 

concentratie NO2 ruimschoots onder de jaargemiddelde grenswaarde ligt. Er is dus sprake 
van een (forse) dalende trend, welke het gevolg is van schoner verkeer en industrieën, 

waardoor de achtergrondconcentraties en de lokale verkeersbijdragen afnemen.  
 

Uit de resultaten blijkt dat langs de huidige A9 sprake is van een daling van de jaargemid-
delde concentratie NO2 ongeveer 10 µg/m3. Dit komt overeen met bijna 1 µg/m3 per jaar. 

Hieruit volgt dat de concentraties in 2015, wanneer de A9 nog niet is omgelegd en al enige 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden van het bestemmingsplan, 3 tot 4 µg/m3 lager zullen zijn 

dan in 2011, en dat het onwaarschijnlijk is dat overschrijdingen van de grenswaarde voor 
NO2 aan de orde zijn.  

 
Ter hoogte van woningen en gevoelige bestemmingen zijn daarmee overschrijdingen van 

grenswaarden eveneens uitgesloten. 
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5.4. Conclusie bestemmingsplan: projectonderbouwing 

 
Ondanks de geconstateerde verschillen in de omvang past het project, gelet op de resulta-

ten, binnen het NSL. Op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, kan het 
project wat betreft het onderdeel luchtkwaliteit worden gerealiseerd met de grondslag arti-

kel 5.16, eerste lid, onder d, juncto artikel 5.16, tweede lid, sub c van de Wm. Overigens is 
in het NSL de verplichting opgenomen om jaarlijks te controleren of grenswaarden niet 

worden overschreden. Deze monitoring, die van groot gewicht is binnen het programma, 
biedt daarmee een extra waarborg dat tijdig aan de grenswaarden voor PM10 en NO2 wordt 

voldaan. 
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6. CONCLUSIES 

 
Onderstaand zijn de conclusies per deelonderzoek geformuleerd, om aan te sluiten bij de 

gevraagde onderzoeksopzet. De volgorde van deelonderzoeken is gewijzigd om tot een lo-
gische opbouw te komen. 
 

6.1. Conclusies MER 

 
Deelonderzoek 4: MER 

De grenswaarden van de jaargemiddelden NO2-, PM10- en PM2.5 concentratie worden in de 
plansituatie niet overschreden. Het effect van de plansituatie op de luchtkwaliteit is In Bete-

kende Mate (IBM). In het hele studiegebied en bij woningen en gevoelige bestemmingen 
treden er zowel positief als negatief effecten op. 

 
Strikt genomen zou de plansituatie zowel positief als negatief scoren, aangezien er lokaal 

zowel concentratie afnamen als toenamen optreden. In de vergelijking met autonome situa-
tie exclusief omlegging A9 is het aantal woningen met een IBM-afname groter dan het aan-

tal woningen met een IBM-toename (score +). In de vergelijking met autonome situatie in-
clusief omlegging A9 is het aantal woningen met een IBM-toename groter dan het aantal 

woningen met een IBM-afname (score -). 
 

6.2. Conclusies bestemmingsplan 

 
Deelonderzoek 2: NIBM 

Uit de berekeningsresultaten is gebleken dat de invulling van het gewijzigde bestemmings-

plan leidt tot toe- en afnamen van de jaargemiddelde concentratie NO2 van meer dan 
1,2 µg/m3 in het plangebied en bij woningen in het plangebied. Dit betekent dat het project 

In Betekenende Mate (IBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 
 
Deelonderzoek 3: Wet luchtkwaliteit 

Uit de berekeningsresultaten is gebleken dat geen knelpunten ontstaan na realisatie van 

het bestemmingsplan. Samengevat: 
- in de huidige situatie (2011): 

⋅ treden geen overschrijdingen op van de grenswaarden voor NO2, en ook niet van 
de grenswaarden voor PM10; 

⋅ zijn de concentraties NO2 en PM10 bij woningen en gevoelige bestemming niet ho-
ger dan de (voor NO2 in 2015 geldende) grenswaarden; 

- in de plansituatie (2015): 

⋅ is het project passend binnen de projectkenmerken zoals opgenomen in het NSL, 
waardoor gewaarborgd is dat tijdig aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 wordt 

voldaan; 

⋅ op basis van de resultaten voor de huidige situatie en voor de plansituatie in 2023 
zijn geen grenswaardenoverschrijdingen te verwachten; 

- in de plansituatie (2020): 

⋅ zijn op basis van de resultaten voor de huidige situatie en voor de plansituatie in 

2023 geen grenswaardenoverschrijdingen te verwachten, waarmee kwantitatief is 
aangetoond dat het gewijzigde project past binnen, dan wel niet strijdig is met het 

NSL; 
- in de plansituatie (2023): 

⋅ treden geen overschrijdingen op van de grenswaarden voor NO2, en ook niet van 
de grenswaarden voor PM10; 
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⋅ zijn de concentraties NO2 en PM10 bij woningen en gevoelige bestemming niet ho-

ger dan de grenswaarden. 
 

Uit de berekeningen is verder gebleken dat ter hoogte van de nieuwe, respectievelijk gewij-
zigde kinderdagverblijven Borus en Dorpshuis geen sprake is van (dreigende) grenswaar-

denoverschrijdingen. 
 
Deelonderzoek 1: NSL 
 

Indien projectwijziging in NSL is geaccepteerd 
Ondanks de geconstateerde verschillen in de omvang past het project, gelet op de resulta-

ten, binnen het NSL. Dit vormt de basis voor het wijzigingsverzoek van het project in het 
NSL. 

 
Indien op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, acceptatie heeft plaats-

gevonden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), kan het project wat betreft 
het onderdeel luchtkwaliteit worden gerealiseerd met de grondslag artikel 5.16, eerste lid, 

onder d, juncto artikel 5.16, tweede lid, sub c van de Wm. 
 

Indien projectwijziging in NSL nog niet is geaccepteerd 
Indien de acceptatie van IenM nog niet rond is ten tijde de vaststelling van het bestem-

mingsplan, geldt de combinatie van de volgende grondslagen als projectonderbouwing: 
- tot en met 2015: het project is opgenomen in het NSL, waarmee wordt voldaan aan ar-

tikel 5.16, eerste lid, onder d, juncto artikel 5.16, tweede lid, sub c van de Wm; 
- wanneer het bestemmingsplan volledig is gerealiseerd, treedt geen overschrijding op 

van grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm, waarmee wordt voldaan aan artikel 5.16, 
eerste lid, onder a van de Wm. 
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BIJLAGE I CONTOURENKAARTEN - HUIDIGE SITUATIE 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HLMM177-1/beub/016 d.d. 15 februari 2013 

 

 



Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat
! bebouwing

wegen
masker
gemeentegrens

NO2 µg/m³ jaargemiddeld
< 20
20 - 25
25 - 30
30 - 32.5

32.5 - 35
35 - 37.5
37.5 - 40.5
> 40

D:\PROJECTS\HLMM177_1\HLMM177_v4.mxd  28-01-2013  11:23:45

Wi
tte

ve
en

+B
os

´

opdrachtgever:

Badhoevedorp

1:15000

 1
29-08-2012

ing. C.Y. Vredevoort
ing. H.E.J. Nieuwland
ir. R.J.A. Groen

4

0 200 400 600 m

Gemeente Haarlemmermeer
Onderzoek luchtkwaliteit
HLMM177-1

A3 liggend

getekend:
Luchtkwaliteit 2011
Huidige situatie

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr.:

schaal:

projectnaam:
projectcode:



Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat
! bebouwing

wegen
masker
gemeentegrens

PM10 µg/m³ jaargemiddeld
< 22
22 - 23
23 - 24
24 - 25

25 - 26
26 - 27
27 - 30
> 30

D:\PROJECTS\HLMM177_1\HLMM177_v3.mxd  28-08-2012  12:19:53

Wi
tte

ve
en

+B
os

´

opdrachtgever:

Badhoevedorp

1:15,000

 2
28-08-2012

ing. C.Y. Vredevoort
ing. H.E.J. Nieuwland
ir. R.J.A. Groen

17

0 200 400 600 m

Gemeente Haarlemmermeer
Onderzoek luchtkwaliteit
HLMM177-1

A3 liggend

getekend:
Luchtkwaliteit 2011

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr.:

schaal:

projectnaam:
projectcode:

Huidige situatie



Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat
! bebouwing

wegen
masker
gemeentegrens

PM2.5 µg/m³ jaargemiddeld
< 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
> 18

D:\PROJECTS\HLMM177_1\HLMM177_v3.mxd  28-08-2012  12:19:16

Wi
tte

ve
en

+B
os

´

opdrachtgever:

Badhoevedorp

1:15,000

 2
28-08-2012

ing. C.Y. Vredevoort
ing. H.E.J. Nieuwland
ir. R.J.A. Groen

13

0 200 400 600 m

Gemeente Haarlemmermeer
Onderzoek luchtkwaliteit
HLMM177-1

A3 liggend

getekend:
Luchtkwaliteit 2011

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr.:

schaal:

projectnaam:
projectcode:

Huidige situatie



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HLMM177-1/beub/016 d.d. 15 februari 2013 

BIJLAGE II CONTOURENKAARTEN - AUTONOME SITUATIE (2023) MET HUIDIGE 

A9 
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BIJLAGE III CONTOURENKAARTEN - AUTONOME SITUATIE (2023) MET OMLEG-

GING A9 
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Tabel VI.1. NO2-concentraties bij woningen 

NO2-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 20 0 (0,0%) 23 (0,4%) 30 (0,5%) 27 (0,4%) 

20 - 22,5 0 (0,0%) 3182 (57,8%) 3937 (71,5%) 4877 (68,2%) 

22,5 -25 0 (0,0%) 2129 (38,7%) 1530 (27,8%) 2195 (30,7%) 

25 - 27,5 29 (0,5%) 171 (3,1%) 7 (0,1%) 51 (0,7%) 

27,5 -30 1457 (26,5%) 0 (0,0%) 1 (0,0%) 2 (0,0%) 

30 - 32,5 2672 (48,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

32,5 - 35 1038 (18,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

35 - 37,5 262 (4,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

37,5 - 40 45 (0,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 40 2 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Tabel VI.2. PM10-concentraties bij woningen 

PM10-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 20 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

20 - 21 0 (0,0%) 16 (0,3%) 180 (3,3%) 244 (3,4%) 

21 - 22 0 (0,0%) 5270 (95,7%) 5306 (96,4%) 6861 (95,9%) 

22 - 23 0 (0,0%) 219 (4,0%) 19 (0,3%) 47 (0,7%) 

23 - 24 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

24 - 25 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

25 - 26 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

26 - 27 4162 (75,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

27 - 28 1305 (23,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

28 - 29 38 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 29 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Tabel VI.3. PM2.5-concentraties bij woningen 

PM2.5-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 13 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

13 - 13,5 0 (0,0%) 3606 (65,5%) 4691 (85,2%) 6008 (84,0%) 

13,5 - 14 0 (0,0%) 1899 (34,5%) 813 (14,8%) 1144 (16,0%) 

14 - 14,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,0%) 0 (0,0%) 

14,5 - 15 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

15 - 15,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

15,5 - 16 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

16 - 16,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

16,5 - 17 3927 (71,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

17 - 17,5 1503 (27,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

17,5-18 75 (1,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 18 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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Tabel VI.4. NO2-concentraties bij gevoelige bestemmingen 

NO2-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 20 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

20 - 22,5 0 (0,0%) 2 (11,1%) 12 (66,7%) 12 (66,7%) 

22,5 -25 0 (0,0%) 13 (72,2%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 

25 - 27,5 0 (0,0%) 3 (16,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

27,5 -30 1 (5,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

30 - 32,5 6 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

32,5 - 35 7 (38,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

35 - 37,5 3 (16,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

37,5 - 40 1 (5,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 40 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Tabel VI.5. PM10-concentraties bij gevoelige bestemmingen 

PM10-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 20 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

20 - 21 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (11,1%) 0 (0,0%) 

21 - 22 0 (0,0%) 14 (77,8%) 16 (88,9%) 18 (100,0%) 

22 - 23 0 (0,0%) 4 (22,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

23 - 24 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

24 - 25 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

25 - 26 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

26 - 27 9 (50,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

27 - 28 8 (44,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

28 - 29 1 (5,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 29 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Tabel VI.6. PM2.5-concentraties bij gevoelige bestemmingen 

PM2.5-

concentratieniveau 

(µg/m
3
) 

huidige situatie 2011 

 

aantal woningen 

autonoom 2023 - 

huidige A9 

aantal woningen 

autonoom 2023 -

omgelegde A9 

aantal woningen 

plan 2023 

 

aantal woningen 

≤ 13 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

13 - 13,5 0 (0,0%) 9 (50,0%) 16 (88,9%) 17 (94,4%) 

13,5 - 14 0 (0,0%) 9 (50,0%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 

14 - 14,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

14,5 - 15 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

15 - 15,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

15,5 - 16 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

16 - 16,6 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

16,5 - 17 6 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

17 - 17,5 11 (61,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

17,5 - 18 1 (5,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

> 18 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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Afbeelding VI.1. NO2-concentratieverdeling woningen 
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Afbeelding VI.2. PM10-concentratieverdeling woningen 
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Afbeelding VI.3. PM2.5-concentratieverdeling woningen 
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Afbeelding VI.4. NO2-concentratieverschil bij huidige woningen 
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Afbeelding VI.5. PM10-concentratieverschil bij huidige woningen 
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Afbeelding VI.6. PM2.5-concentratieverschil bij huidige woningen 
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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Categorie D 11.2 van het Besluit m.e.r stelt dat bij de uitvoering dan wel de wijziging of 

uitbreiding van de uitvoering van een stadsproject, met inbegrip van de bouw van 

winkelcentra of parkeerterreinen, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 

oppervlakte van 100 hectare of meer, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of 

meer de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Het bestemmingsplan "Badhoevedorp- Lijnden 

Oost" is een stadsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r. Het totale gebied met 

ontwikkelingen 1 is (afgerond) 133 hectare groot en overschrijdt dus de drempelwaarde van 

100 hectare. Ook de tweede drempel wordt overschreden, nu enkel de oppervlakte van de 

bedrijven (netto), kantoren en voorzieningen tezamen al 182.250 m2 bedraagt; de daarbij 

behorende parkeervoorzieningen evenals de nieuwbouw van woningen moeten hier namelijk 

nog bij opgeteld worden. 

Vanwege bovenstaande stellen wij voor een milieueffectrapport (MER) op te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost. Daarin worden (mogelijke) 

milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingkwaliteit (mens), natuur, bodem en water, in 

beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. 

Voor dit MER wordt de uitgebreide procedure doorlopen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen het onderzoekskader voor deze rapportage ("reikwijdte en detailniveau") vast voor 

het op te stellen milieueffectrapport aan de hand van de advisering van de Commissie voor 

de milieueffectrapportage (hierna 'de Commissie'). Ten behoeve van haar advisering heeft 

de Commissie kennis genomen van de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D). 

Tevens heeft zij een werkbezoek gebracht aan het plangebied. 

1 Evenwel met uitzondering van zowel het sport- en recreatiegebied aan de zuidzijde als de diverse (bouw)locaties 

in het dorp en langs de Ringdijk. 
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De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 

milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in 
de besluitvorming over het bestemmingsplan het MER in ieder geval onderstaande 

informatie moet bevatten: 

• een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het voornemen en van de 

inpassing van de infrastructuur voor de afwikkeling van mobiliteit (auto, OV, fiets); 

• een beschrijving van de mogelijke beperkingen voor het voornemen vanwege de externe 

milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit, geur) en mogelijke mitigerende maatregelen; 

• de gevolgen van het voornemen voor de belasting van verkeersnetwerken (auto, OV, 

fiets), de verkeersveiligheid en de gevolgen van het verkeer voor de leefomgeving 

(barrièrewerking, geluid, luchtkwaliteit); 

• de bijdrage van het voornemen aan de ecologische en belevingskwaliteit van de (nieuwe) 

groengebieden en de wateropgaven in de polder; 

• de kansen en effecten van het voornemen voor duurzaamheid en energie. 

Ten aanzien van het onderwerp energie en klimaat zijn wij van mening dat het voor dit MER 

te ver voert om daarin ook de mogelijkheden om de energievoorziening van bestaande 

bebouwing te bezien. Het MER beperkt zich tot de effecten van de nieuwe ontwikkelingen. 

Voor bestaand stedelijk gebied geldt het programma "Ruimte voor duurzaamheid". 

Met de Commissie is gesproken over welke referentiesituatie gebruikt moet worden. De 

Commissie realiseert zich dat de gebiedsantwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de 

omlegging van de A9. Hierom adviseert de Commissie in het MER, naast een vergelijking 

tussen de gebruikelijke referentiesituatie2 en het voornemen, ook op hoofdlijnen een 

vergelijking met de huidige situatie in het MER op te nemen. Dit laat zien wat de omlegging 

van de A9 en de gebiedsantwikkeling tezamen per saldo betekenen voor de leefbaarheid 
(opheffen van de barrièrewerking van de A9, de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit) in 

Badhoevedorp. 

Wat mag het kosten? 
De advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake "reikwijdte en 

detailniveau" kost € 5000,-. De kosten voor het opstellen van het milieueffectrapport door 

een externe bedragen ongeveer € 30.000,-. Deze kosten worden verhaald op de 

ontwikkelende partijen in Badhoevedorp Centrum I Lijnden-Oost. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Aangezien de gemeenteraad het bevoegd gezag is voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost, is zij krachtens het bepaalde in de Wet 

milieubeheer ook bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure. De gemeenteraad dient dan ook 

een besluit te nemen over het reikwijdte en detailniveau van het op te stellen plan

Milieueffectrapport Daartoe is dit raadsvoorstel opgesteld. Binnen het college is de 

wethouder ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor de totstandkoming daarvan. 

2 
Alleen de omlegging van de A9 zonder gebiedsontwikkelingen. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Het plan MER zal met het ontwerpbestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost ter visie 
worden gelegd en ter kennisname aan de raad worden aangeboden. De Commissie zal uw 

raad adviseren over de kwaliteit van de rapportage (toetsingsadvies). Dit advies zal mede 

gebaseerd zijn op het met dit voorstel vast te stellen onderzoekskader ("reikwijdte en 

detail niveau"). 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

1. in te stemmen met het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de 

reikwijdte en het detailniveau van de informatie ten behoeve het milieueffectrapport voor 

het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost met uitzondering van het advies over 

het onderwerp energie en klimaat. 

3. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

Bijlage(n) 

-Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport (rapport nr. 2527-34 ); 
- Reactiedocument notitie reikwijdte en detailniveau; 

-Notitie reikwijdte en detailniveau. 
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Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 
 
14 juni 2011  /  rapportnummer 2527–34 
 



 

 

  

 



 

-1- 

1. Hoofdpunten van het MER 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer heeft het 
voornemen om na het omleggen van de rijksweg A9 door Badhoevedorp het vrijkomende 
gebied te herontwikkelen. Het gebied moet ruimte gaan bieden aan woningbouw, bedrijven, 
kantoren en winkels. Voor de besluitvorming over de gebiedsontwikkeling wordt een proce-
dure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Voor het vaststellen van het bestem-
mingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost, dat de ontwikkeling planologisch mogelijk moet 
gaan maken, is de gemeenteraad van Haarlemmermeer bevoegd gezag.  
 
De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) 1 beschouwt de volgende punten als 
essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie 
moet bevatten: 
• een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het voornemen en van de 

inpassing van de infrastructuur voor de afwikkeling van mobiliteit (auto, OV, fiets); 
• een beschrijving van de mogelijke beperkingen voor het voornemen vanwege de externe 

milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit, geur) en mogelijke mitigerende maatregelen; 
• de gevolgen van het voornemen voor de belasting van verkeersnetwerken (auto, OV, 

fiets), de verkeersveiligheid en de gevolgen van het verkeer voor de leefomgeving (bar-
rièrewerking, geluid, luchtkwaliteit); 

• de bijdrage van het voornemen aan de ecologische en belevingskwaliteit van de (nieuwe) 
groengebieden en de wateropgaven in de polder; 

• de kansen en effecten van het voornemen voor duurzaamheid en energie.  
 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 
insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het 
MER. 
 
In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie in het 
MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de notitie reik-
wijdte en detailniveau (R&D) Badhoevedorp-Lijnden Oost. Dat wil zeggen dat in dit advies niet 
wordt ingegaan op de punten die naar de mening van de Commissie in de notitie R&D vol-
doende aan de orde komen. 
 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in 
bijlage 1 van dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden 
via www.commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 
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2. Probleemstelling, doel, beleid en besluiten 

2.1 Probleemstelling en doel 
De notitie R&D geeft een goed inzicht in de aanleiding voor het omleggen van de A9 en de 
daarmee samenhangende gebiedsontwikkeling.  
Beschrijf in het MER: 
• de huidige knelpunten voor leefbaarheid, die ondermeer het gevolg zijn van het door-

snijden van Badhoevedorp door de A9; 
• de doelen van de gebiedsontwikkeling, zodanig dat zij een rol kunnen spelen bij de toet-

sing van het voornemen op doelbereik.   
 

2.2 Beleidskader 
Het ruimtelijk beleidskader voor de gebiedsontwikkeling is vastgelegd in het Masterplan Bad-
hoevedorp. Geef aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden (bijvoorbeeld financieel) zijn 
vastgelegd in het Masterplan Badhoevedorp.  
 
Ga in op voor het voornemen relevante wetgeving en beleid, zoals: 
• het voorontwerp van de structuurvisie Haarlemmermeer; 
• de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid; 
• het (ontwerp) tracébesluit voor de omlegging A9; 
• de gebiedsvisie Schipholdriehoek (gebied tussen A4, A5 en A9); 
• het convenant Mainport Schiphol en Groen (Groene Carré) en de Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur (PEHS) Noord-Holland (Groene As); 
• de waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder; 
• beleid en ambities van de gemeente Haarlemmermeer voor ruimtelijke kwaliteit, leefkwa-

liteit, gezondheid, (duurzame) mobiliteit, klimaat en energie.  
 
Geef in het MER een overzicht van de gemaakte afspraken over en verantwoordelijkheden 
voor de realisatie van de Groene Carré en de Groene As.  
 
Geef in het MER aan of het voornemen kan voldoen aan de randvoorwaarden die uit het be-
leidskader voortkomen. 
 

2.3 Te nemen besluit(en) 
De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor de herziening van vigerende bestemmingsplan-
nen en het vaststellen van het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost. Daarnaast zul-
len andere besluiten genomen worden voor de realisatie van het voornemen. Geef aan welke 
besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de tijdsplanning is.  
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Algemeen 
De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp moet ruimte gaan bieden aan de ontwikkeling van 
woningen, bedrijven, kantoren en winkels. De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn in 
het Masterplan Badhoevedorp vastgelegd. Onderbouw in het MER de keuzes die in het Mas-
terplan Badhoevedorp zijn gemaakt en geef aan welke rol het milieubelang bij deze keuzes 
heeft gespeeld. Beschrijf in het MER de verschillende deelgebieden en hun ruimtelijke func-
ties en ga in op het afwegingskader voor de ontwikkeling van deelgebieden.  
Geef aan welke uitgangspunten (bijvoorbeeld voor groen en verkeer), welke thema’s (bijvoor-
beeld behoud bestaande kwaliteit)  en randvoorwaarden (bijvoorbeeld financieel) prioriteit 
hebben.  
 

3.2 Alternatieven 
Onderbouw in het MER waarom naast de referentie en het voornemen geen andere alternatie-
ven worden uitgewerkt. De Commissie adviseert in het MER varianten uit te werken op basis 
van de bandbreedte van het voornemen (minimale en maximale hoeveelheid en kwaliteit van 
woningbouw, kantoren, bedrijven en winkels) en op basis van een stedenbouwkundige invul-
ling gericht op maximale vermindering van de geluidsbelasting en verbetering van de lucht-
kwaliteit en leefbaarheid.2   
 

3.3 Referentie 
Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten mili-
eutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 
milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige 
ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatie-
ven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activi-
teiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten.  
Over de omlegging van de A9 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.3 Omdat de 
omlegging van de A9 conditio sine qua non is voor gebiedsontwikkeling en is opgenomen in 
de structuurvisie Haarlemmermeer, onderschrijft de Commissie dat het omleggen van de A9 
in de referentiesituatie wordt meegenomen als autonome ontwikkeling. 
 
De Commissie adviseert in het MER, naast een vergelijking tussen de referentiesituatie en het 
voornemen, ook op hoofdlijnen een vergelijking met de huidige situatie in het MER op te 
nemen. Dit laat zien wat de omlegging van de A9 en de gebiedsontwikkeling tezamen per 
                                                           

2  Zie ook de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp die in haar zienswijze verzoekt te onderzoeken welke hoeveelheid 
woningen Badhoevedorp aankan binnen de leefbaarheidsdoelstelling.  

3  De verwachting is dat het ontwerp-tracébesluit (OTB) in juni 2011 ter visie wordt gelegd. Besluitvorming over het 
Tracébesluit wordt in februari 2012 voorzien.  
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saldo betekenen voor de leefbaarheid (opheffen van de barrièrewerking van de A9, de ge-
luidsoverlast en de luchtkwaliteit) in Badhoevedorp. De gebiedsontwikkeling is immers on-
losmakelijk verbonden met de omlegging van de A9. 
 

4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

4.1 Algemeen 
→Besteed in het MER zowel aandacht aan de milieugevolgen van de uitvoering van het voor-
nemen als aan de effecten van het voornemen na realisatie.  
Onderbouw de keuze voor rekenregels en rekenmodellen en van de gegevens waarmee de 
gevolgen van het voornemen worden bepaald. Ga ook in op de onzekerheden in deze bepa-
ling. Onderscheid daarbij onzekerheden in de kwaliteit van de gegevens (bron, ouderdom, 
betrouwbaarheid, e.d.) en in de gehanteerde berekeningen. Geef de bandbreedte voor de 
genoemde gevolgen en geef aan wat dit betekent voor de effectvergelijking. 
Ga in op de mate van doelbereik van het voornemen en de onderscheiden varianten.  
 

4.2 Woon en leefmilieu 
 
Geluid 
Bereken de geluidbelasting voor industrielawaai4, wegverkeerslawaai en luchtvaartlawaai op 
de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Geef inzicht in het aantal gevoelige 
objecten5, ook onder de wettelijke grenswaarden6. Breng naast de geluidbelasting ten gevol-
ge van de afzonderlijke geluidsoorten ook de gecumuleerde geluidbelasting7 in beeld. Geef 
aan welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te ver-
minderen. 
 
Luchtkwaliteit 
Om het voornemen met de referentiesituatie te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om de 
effecten op de luchtconcentraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) en NO2 te beschrijven. Daarbij 
dient gebruik te worden gemaakt van berekeningen die voldoen aan de Regeling Beoordeling 
Luchtkwaliteit 2007. Presenteer de verdeling van de aantallen woningen en andere gevoelige 
objecten en groepen8 over de verschillende luchtkwaliteitsklassen (ook onder de wettelijke 
grenswaarden). De klassebreedte9 moet een zinvolle vergelijking met de referentiesituatie 
mogelijk maken. 
                                                           

4  Onder industrielawaai valt ook het geluid van het proefdraaien van vliegtuigmotoren op Schiphol.  
5  Denk bij gevoelige objecten aan kinderdagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen.  
6  Ook onder de wettelijke grenswaarden kunnen gezondheidsrisico’s optreden. 
7  Maak daarbij gebruik van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
8  Gevoelige groepen zijn bijvoorbeeld kinderen, ouderen en mensen met long- of hartziekten. 
9  Gebruik hiervoor bijvoorbeeld klassebreedtes van 1,0 μg/m3, of minder indien klassebreedtes van 1,0 μg/m3 

onvoldoende onderscheidend zijn. 
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De omlegging van de A9 inclusief gebiedsontwikkeling maakt deel uit van het Nationaal Sa-
menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Maak aannemelijk dat het project past binnen, 
of in ieder geval niet in strijd is met het NSL.10 Indien projecten die in het NSL zijn opgeno-
men worden gewijzigd geef dan aan hoe dit via de meldingsprocedure (artikel 5.12, twaalfde 
lid van de wet Milieubeheer) is uitgewerkt. 
 
Geur 
Geef inzicht in de eventuele geurbelasting in het studiegebied vanwege de kerosinedampen 
die vrijkomen op Schiphol en beargumenteer of er sprake is van een acceptabele situatie.11 
 

4.3 Verkeer en mobiliteit 
Geef een omschrijving van de beschikbare infrastructuur en de voorziene aanpassingen die in 
samenhang met het programma zullen worden gerealiseerd. Besteed daarbij zowel aandacht 
aan auto, OV als aan de fietsinfrastructuur. Beschrijf de toekomstige verkeersintensiteiten in 
het studiegebied en de afwikkeling van het verkeer in het plangebied. Laat zien wat de ver-
keerseffecten van het voornemen zijn ten opzichte van de referentiesituatie. Overweeg daar-
bij het gebruik van de uitkomsten van de berekeningen op basis van actuele verkeersmodel-
len. Beschrijf de: 
• herkomst en bestemmingen van het verkeer; 
• de modal split en het gebruik van verschillende vervoerwijzen; 
• de belasting van het netwerk (gemeentelijk, regionaal en de aansluitingen op het hoofd-

wegennet). 
Geef aan waar welke problemen gaan ontstaan ten aanzien van doorstroming van het ver-
keer, de veiligheid en de belasting van de leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit). 
 
Beschrijf voor het plangebied:  
• de toekomstige logistiek en bereikbaarheid van het winkelcentrum; 
• de parkeernormering, het parkeermanagement en de mate waarin in de verwachte par-

keervraag wordt voorzien; 
• de functie van het openbaar vervoer; 
• de kenmerken van de fiets- en voetgangersverbindingen en de aansluiting op het fiets-

routenetwerk.  
 

4.4 Natuur en water 
Beschrijf in het MER:  
• de invulling van Groene Carré en de Groene As in het plangebied;  
• de ruimtelijke (beleving) en ecologische kwaliteiten die daardoor worden opgebouwd; 
• de bijdrage aan ecologische verbindingen binnen en buiten het plangebied; 

                                                           

10  Vergelijk daarvoor de projectgegevens (= projectkenmerken en de daarbij horende luchtkwaliteitseffecten) in het besluit 
met de projectgegevens zoals opgenomen in het NSL.  

11  Zie onder andere “Geuronderzoek bestemmingsplan Schiphol” , Bureau Blauw, 2010 
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• de functies (berging, ecologie, recreatie) van het oppervlaktewater en de oevers binnen 
het plangebied;  

• de kwantitatieve en kwalitatieve wateropgaven die voortvloeien uit klimaatverandering en 
nieuw beleid (bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water)  

• de mogelijkheden voor de toepassing van een ‘vernieuwd droogmakerijsysteem’12 in het 
plangebied, gericht op deze opgaven. 

 

4.5 Energie en klimaat 
Besteed aandacht aan de ambities voor energie en klimaat, in het bijzonder voor duurzaam 
bouwen waaronder energieneutraal of CO2 neutraal bouwen. Denk daarbij aan mogelijkheden 
op verschillende schaalniveaus; per gebouw, per (deel)project of per (deel)gebied.  
De gebiedsontwikkeling bestaat uit een combinatie van nieuwbouw verweven met de be-
staande woningen en voorzieningen. Juist bij de oudere woningen kunnen vaak belangrijke 
energiebesparingdoelen worden gerealiseerd. Onderzoek in hoeverre combinatie van nieuwe 
en bestaande bouw kan leiden tot extra mogelijkheden voor duurzame energie (bijvoorbeeld 
een warmtenetwerk). 
In het Masterplan Badhoevedorp is aangekondigd dat duurzaamheidambities in een energie-
visie worden uitgewerkt. De Commissie adviseert deze energievisie niet te beperken tot de 
nieuw te ontwikkelen deelgebieden maar een integrale energievisie op te stellen voor de hele 
kern Badhoevedorp. 
 

4.6 Uitvoering 
Sloop 
Beschrijf in het MER op kwalitatieve wijze de gevolgen van het verwijderen van bestaande 
bebouwing en infrastructuur13. Ga, voor zover de gemeente mogelijkheden heeft om deze te 
beïnvloeden, in op de volgende aspecten: 
• aard en omvang van de sloopwerkzaamheden; 
• overlast tijdens de sloopwerkzaamheden (verkeer, geluid, stof); 
• hergebruik en afvoer van materialen; 
• grondbalans; 
• tijdelijke inrichting. 
  
Ontwikkeling 
Ga in op de fasering van het voornemen en de gevolgen die dit zal hebben voor de fysieke 
leefomgeving ((bouw)verkeer, belemmeringen, geluidsoverlast etc.).  
 

                                                           

12  Zie hiervoor de Waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder van het Hoogheemraadschap van Rijnland, vastgesteld op 
22 september 2010 

13  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Trajectnota/MER omlegging A9 en de daarbij behorende bijlagen “geluid en 
trillingen” en “luchtkwaliteit”, waarin reeds aandacht wordt besteed aan de effecten in de realisatiefase van de 
omlegging van de A9 en mogelijke mitigerende maatregelen. 
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5. Overige aspecten 
Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’ en ‘leemten in milieuinformatie’ heeft de 
Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften. 
 

5.1 Onzekerheden en evaluatieprogramma 
Houd bij de vergelijking van de alternatieven en bij de toetsing van de alternatieven aan (pro-
ject-) doelen en wettelijke grenswaarden expliciet rekening met de onzekerheden in effect-
bepalingen.14 Geef daarvoor in het MER inzicht in:15 
• de waarschijnlijkheid dat effecten optreden, d.w.z. het realiteitsgehalte van de verschil-

lende effectscenario’s (best case en worst case); 
• het belang van de onzekerheden in effectbepalingen voor de significantie van verschillen 

tussen alternatieven, en daarmee voor de vergelijking van alternatieven; 
• op welke wijze en wanneer na realisering van het initiatief de daadwerkelijke effecten 

geëvalueerd worden, bijvoorbeeld via een oplevertoets, en welke maatregelen ‘achter de 
hand’ beschikbaar zijn als (project-)doelen en grenswaarden in de praktijk niet gehaald 
worden.16  

 

5.2 Vorm en presentatie 
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alterna-
tieven. Presenteer de vergelijking bij voorkeur met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 
Zorg ervoor dat: 
• het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door achtergrondgegevens niet in de 

hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 
• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst zijn 

opgenomen; 
• recent, goed leesbaar kaartmateriaal is gebruikt, met duidelijke legenda. 
 

5.3 Samenvatting van het MER 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 
insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document 
                                                           

14  Effectbepalingen voor de toekomst zijn inherent onzeker. Het zijn veelal de best mogelijke benaderingen op basis van 
in de praktijk ontwikkelde en getoetste modellen. De onzekerheden in de uitkomsten van modellen moeten wel worden 
onderkend. Schijnzekerheden leveren immers ondoelmatige keuzes en maatregelen op. Effecten kunnen in 
werkelijkheid meevallen, dan zijn te veel maatregelen getroffen. Effecten kunnen tegenvallen, dan zijn te weinig 
maatregelen genomen. 

15  Een factsheet op de website van de Commissie bevat meer informatie over het omgaan met onzekerheden in MER. 
(http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_19_omgaan_met_onzekerheden_in_mer_webversie.pdf) 

16  Dit sluit aan bij de adviezen van de Commissie Elverding. Met de oplevertoets wordt ook  invulling gegeven aan de (tot 
op heden veelal niet nagekomen) verplichting tot evaluatie van een MER (artikel 7.39 t/m 7.42 van de Wet milieube-
heer).  
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leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de 
belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit 

en de alternatieven, de onzekerheden en leemten in kennis die daarbij aan de orde zijn; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van het voorkeur-

salternatief. 
 
 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer 
 
Bevoegd gezag: de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer 
 
Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D11.2  
 
Activiteit: 
Gebiedsontwikkeling met woningbouw, bedrijven, kantoren, winkels en voorzieningen 
 
Bijzonderheden: 
De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp hangt nauw samen met de omlegging van de A9. Het 
omleggen van de A9 gaat de gebiedsontwikkeling ruimtelijk mogelijk maken en een deel van 
de kosten van de omlegging moet uit de gebiedsontwikkeling worden gefinancierd.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 7 april 2011  
ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 7 april t/m 20 mei 2011 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 7 april 2011 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 14 juni 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij dit project is als volgt: 
Mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 
Ir. J.A. Huizer 
Drs. A. van Leerdam 
Prof. dr. H.J. Meurs 
D. Spel (werkgroepsecretaris) 
Drs. G. de Zoeten 
 
Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen 
te worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie neemt hierbij de hierna ge-
noemde informatie die van het bevoegde gezag is ontvangen, als uitgangspunt. 
Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de Commissie een locatiebezoek 
afgelegd. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  op de 
pagina Commissie m.e.r.  
 



 

 

Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Badhoevedorp-Lijnden Oost, gemeente Haar-

lemmermeer, 2011; 
• Masterplan Badhoevedorp, Gemeente Haarlemmermeer, 12 juni 2008, 2008/15026. 

 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 9 
juni 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die 
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te on-
derzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bij-
lage 2. 
 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. J. Deen, Badhoevedorp 
2. Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, Badhoevedorp 
 



 

 



 

 



 

 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het  
milieueffectrapport Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp- 
Lijnden Oost 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haarlemmermeer heeft het voornemen om na het omleggen van de 
rijksweg A9 door Badhoevedorp het vrijkomende gebied te 
herontwikkelen. Het gebied moet ruimte gaan bieden aan 
woningbouw, bedrijven, kantoren en winkels. Voor de besluitvorming 
over de gebiedsontwikkeling wordt een procedure voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de 
gemeente Haarlemmermeer is bevoegd gezag.  
 
ISBN: 978-90-421-3272-6 

 
 

 
 

 
 



Reactiedocument n.a.v. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan
MER Badhoevedorp/Lijnden-Oost 

1. Inleiding 

Het voornemen om het bestemmingsplan voor Badhoevedorp en Lijnden-Oost op te stellen en 

hiervoor de m.e.r.-procedure te doorlopen is op 7 april 2011 aangekondigd in de Hoofddorpse Courant 
en de Staatscourant. Eenieder heeft in de periode van 8 april 2011 tot 20 mei 2011 de gelegenheid 
gekregen zienswijzen in te dienen over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport (MER). 
Dit heeft geresulteerd in één reactie, van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. 

Op 8 april 2011 heeft de gemeente andere bestuursorganen (buurgemeenten, provincie, Rijk, 
Hoogheemraadschap van Rijnland) geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het op te 
stellen MER. Eén van de bestuursorganen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt, te weten het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Hoewel niet verplicht heeft de gemeente de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage 
geconsulteerd. Dit heeft geleid tot een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. 

In dit reactiedocument worden de hiervoor genoemde zienswijze, alsmede de uitgebrachte adviezen 
behandeld. Per zienswijze c.q. advies wordt als eerste een samenvatting gegeven. Daarna volgt de 
reactie van de gemeente. 

2. Zienswijzen 

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, brief d.d. 19 mei 2011 

Samenvatting van de ingediende zienswijze: 
a. De vereniging verzoekt te onderzoeken welk woningaantal het dorp aankan binnen de 

doelstelling van hoogstaande leefbaarheid. Ook verzoekt de vereniging het onderzoek 

zodanig in te richten dat voldoende informatie beschikbaar komt om een uitspraak te kunnen 
doen over de verdeling van de woningen over de verschillende locaties. 

b. De vereniging adviseert een criterium met betrekking tot woonbeleving of dorpse kwaliteit op 
te nemen. 

c. De vereniging stelt voor om de toename van de verkeersintensiteit ook te benoemen als 
geplande ontwikkeling en de realisatie van het Verkeersstructuurplan (VSP) als kader mee te 

nemen in de studie. 
Reactie: 

a. In het MER wordt voor enkele locaties rekening gehouden met een zekere bandbreedte voor 
het woningaantaL Hiermee wordt niet alleen inzicht verkregen in de effecten van 

uiteenlopende invullingen van de betreffende locaties, maar ook in de effecten van een 
bandbreedte voor het woningaantal voor Badhoevedorp als geheel. Op basis hiervan kan een 
voorkeursalternatief worden vastgesteld. Daarbij zal de leefbaarheid van de locaties en de 
leefbaarheid van Badhoevedorp als geheel een belangrijke rol spelen. 

b. Een eenduidig criterium voor woonbeleving of dorpse kwaliteit is niet voorhanden. Om die 

reden wordt in het MER een breed scala aan onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen 
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tezamen geven een eerste indicatie van de te verwachten woonbeleving. De uiteindelijke 

woonbeleving van de woongebieden zullen echter ook bepaald worden door de verdere 

inrichting van de bouwlocaties (stedenbouwkundig ontwerp, ontwerp buitenruimte, 

woontypologie, architectuur). Dit betreffen zaken die bij de uitwerking van het 

bestemmingsplan aan de orde komen. 

c. De toename van de verkeersintensiteit is een effect van de voorgenomen activiteit en wordt 

als zodanig incl. de secundaire effecten (geluid, luchtverontreiniging) behandeld in het MER. 

Het VSP wordt als beleidskader meegenomen in de studie. 

3. Raadpleging bestuursorganen 

Hoogheemraadschap van Rijnland, email van J. Deen d.d 19 mei 2011. 

Samenvatting van het advies: 

a. Met verwijzing naar haar Waterstructuurvisie en de voorontwerp-structuurvisie 

Haarlemmermeer 2030 herinnert het hoogheemraadschap aan de ambitie om een robuust en 

duurzaam watersysteem te realiseren in de polder. Bij het aanpakken van de ruimtelijke 

structuur zijn er kansen om een zo goed mogelijk watersysteem te realiseren. 

b. Het hoogheemraadschap wijst op de wisselwerking in het plangebied tussen grond- en 

oppervlaktewater, in het bijzonder i.v.m. de aanwezige voedselrijke, soms zoute kwel. 

c. Het hoogheemraadschap wijst op het risico van opbarsting van de bodem. Dit vormt een 

aandachtspunt met oog op het watersysteem en de waterkwaliteit. 

Reactie: 

De door het hoogheemraadschap naar voren gebrachte punten betreffen belangrijke aspecten van de 

watertoets die voor het bestemmingsplan wordt uitgevoerd. Ook in het MER zal waar mogelijk en 

zinvol op de genoemde punten worden ingegaan, met een verwijzing naar de watertoets. 

4. Advies Commissie voor de m.e.r. 

Gebiedsentwikkeling Badhoevedorp Lijnden-Oost, Advies over reikwijdte en detailniveau van het 

milieueffectrapport d.d. 14 juni 2011 

Samenvatting van het advies: 

a. Beschrijf de huidige knelpunten voor leefbaarheid die ondermeer het gevolg zijn van het 

doorsnijden van Badhoevedorp door de A9. 

b. Beschrijf de doelen van de gebiedsentwikkel ing. 

c. Ga in op voor het voornemen relevante wetgeving en beleid. 

d. Geef in het MER een overzicht van de gemaakte afspraken over en verantwoordelijkheden 

voor de realisatie van de Groene Carré en de Groene As. 

e. Geef aan welke besluiten worden genomen voor de realisatie van de plannen, wie daarvoor 

het bevoegd gezag is en wat globaal de tijdplanning is. 

f. Onderbouw in het MER de keuzes uit het Masterplan Badhoevedorp en geef aan welke rol het 

milieubelang bij de keuzes heeft gespeeld. 

g. Beschrijf in het MER de verschillende deelgebieden en hun ruimtelijke functies. 

h. Geef aan welke uitgangspunten, thema's en randvoorwaarden prioriteit hebben. 

i. Onderbouw waarom in het MER naast de referentie en het voornemen geen andere 

alternatieven worden uitgewerkt. 
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j. Werk varianten uit op basis van de bandbreedte van het voornemen, ondermeer op basis van 

vermindering van geluidbelasting en verbetering luchtkwaliteit en leefbaarheid. 
k. Beschrijf de bestaande toestand van het milieu en de te verwachten milieutoestand als gevolg 

van de autonome ontwikkeling. 

I. Bereken de geluidbelasting voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en luchtvaartlawaai op 

woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Geef inzicht in het aantal gevoelige 
objecten, ook onder de wettelijke grenswaarden. Breng ook de gecumuleerde geluidbelasting 
in beeld. Geef aan welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. 

m. Beschrijf de effecten op de luchtconcentraties van fijn stof en N02. Presenteer de verdeling 
van de aantallen woningen over de verschillende luchtkwaliteitsklassen. 

n. Geef inzicht in de eventuele geurbelasting vanwege de kerosinedampen (Schiphol). 
o. Geef een omschrijving van de beschikbare infrastructuur en de voorziene aanpassingen 

daarin. Beschrijf de toekomstige verkeersintensiteiten. Geef aan waar welke problemen 
ontstaan: doorstroming, veiligheid, leefomgevingskwaliteit. 

p. Beschrijf de logistiek en bereikbaarheid van het winkelcentrum, het parkeren, de functie van 
het openbaar vervoer en de fiets- en voetgangersverbindingen. 

q. Beschrijf de ecologische kwaliteiten en verbindingen in het gebied, de functies van het 
oppervlaktewater en de oevers, de wateropgaven en de mogelijkheden voor de toepassing 
van een 'vernieuwd droogmakerijsysteem'. 

r. Besteed aandacht aan de ambities voor energie en klimaat. Onderzoek daartoe onder andere 

de mogelijkheden die combinatie van nieuwe en bestaande bouw bieden voor duurzame 
energie. 

s. Beschrijf de gevolgen van het verwijderen van bestaande bebouwing en infrastructuur. 
t. Ga in op de fasering van het voornemen en de gevolgen daarvan. 

Reactie: 

Alle genoemde onderwerpen komen in het MER aan bod. Voor drie onderwerpen geldt een 

kanttekening. Om de onderzoekslast (verantwoord) te beperken worden voor geluid en luchtkwaliteit 
berekeningen uitgevoerd op representatieve waarneempunten (en daarmee niet overal in 
Badhoevedorp) ter plaatse van de nieuwbouwlocaties, langs nieuwe danwel te reconstrueren wegen 

en nabij bestaande woningen waar wezenlijke veranderingen te verwachten zijn. Hieraan gekoppeld 
wordt een indicatief beeld van het aantal gevoelige objecten geschetst. 

Ten aanzien van het onderwerp energie en klimaat is de gemeente van mening dat het voor dit MER 
te ver voert om daarin ook de mogelijkheden om de energievoorziening van bestaande bebouwing te 
bezien. Het MER beperkt zich tot de effecten van de nieuwe ontwikkelingen. 

Een punt is nog het referentiebeeld. 

De maatregelen die worden getroffen voor het verbeteren van de milieukwaliteit dienen in de MER te 
worden toegespitst op het te ontwikkelen gebied. Het effect van het verplaatsen van de snelweg 
dienen we te kunnen meenemen als maatregel. 
De verplaatsing van de A9 is beschouwd als autonome ontwikkeling. Dat is wellicht zo, maar de 

milieuwinst daardoor wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen die we in het kader van het 
bestemmingsplan (en de MER) mogelijk maken. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
 
Badhoevedorp, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, staat voor een grote ruimtelijke opgaaf. Op 
dit moment loopt door de kern van Badhoevedorp de rijksweg A9. De gemeente Haarlemmermeer, 
Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 2005 overeengekomen om middels een 
grootschalige gebiedsontwikkeling de A9 ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen en de 
vrijkomende gebieden te ontwikkelingen tot woningen, bedrijven, kantoren en winkels. Hierdoor wordt 
de leefbaarheid in Badhoevedorp verbeterd. Het tweede hoofddoel is een betere doorstroming van het 
verkeer op deze snelweg en een betere bereikbaarheid van Schiphol en de regio Amsterdam. De 
gronden die thans in gebruik zijn voor de A9 worden onder andere gebruikt voor de herontwikkeling 
ter financiering van de omlegging van de A9. Het ruimtelijk kader voor deze herontwikkeling is 
beschreven in het Masterplan Badhoevedorp dat op 12 juni 2008 door de raad is vastgesteld. 
 
De omlegging van de rijksweg A9 biedt de mogelijkheid om de ruimtelijke structuur in en rond 
Badhoevedorp te versterken en waar nodig te herstellen. Dit gebeurt door het vrijkomende wegtracé in 
Badhoevedorp een nieuwe functie te geven. De ontwikkeling van woningen, bedrijven en 
voorzieningen maakt een deel van de financiering van de wegomlegging mogelijk. Tevens worden 
landschappelijke ontwikkelingen in Badhoevedorp-Zuid gerealiseerd. 
  
Het plangebied in de m.e.r. wordt aan de noordzijde begrensd door de Ringvaart en de daaraan 
gekoppelde gemeentegrens, aan de oostzijde door het nieuwe rijkswegenknooppunt Badhoevedorp, 
aan de zuidzijde door de watergang op circa 300 meter ten zuiden van de Schipholweg en aan de 
westzijde door de watergang ten westen van bedrijventerrein Lijnden Oost en het tracé van de nieuwe 
A9. In figuur 1 is het plangebied aangegeven. 
 

 
    
Figuur 1: Globale plangrens bestemmingsplan Badhoevedorp –Lijnden Oost. 
 

Globale plangrens  
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2. Procedures 
 

2.1. Tracéwetprocedure 
Voor de omlegging van de A9 wordt momenteel de tracéwetprocedure doorlopen. Het definitieve 
Tracébesluit is medio 2011 voorzien en Rijkswaterstaat zal in 2012/2013 aanvangen met de aanleg 
van de nieuwe A9. De omlegging van de A9 valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en de 
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer. 
Deze ontwikkelingen zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Dit komt doordat er zonder omlegging van de A9 
geen tracé vrijkomt en daarmee niet ingevuld kan worden. Verder vormen de ontwikkelingen een 
financieringsbron voor de omlegging van de A9. We houden in de m.e.r. rekening met de omlegging 
maar het vormt geen onderdeel van de te onderzoeken plannen. Dit heeft Rijkswaterstaat al gedaan 
met het doorlopen van een m.e.r.-procedure in het kader van de Tracéwet. 
 

2.2. Masterplan Badhoevedorp 
Naar aanleiding van bestuurlijke afspraken rond de omlegging van de A9 en de herontwikkeling van 
Badhoevedorp is het Masterplan Badhoevedorp opgesteld. In het Masterplan, dat op 12 juni 2008 
door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn de ruimtelijke, functionele en financiële kaders voor de 
verdere ontwikkeling van het dorp Badhoevedorp beschreven. Doel van het Masterplan is om 
ambitieuze en realistische ontwikkelingskaders mee te geven aan de gebiedsontwikkeling van 
Badhoevedorp, die passen bij de ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven voor 
Badhoevedorp. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op een aantal inhoudelijke aspecten van het 
Masterplan.  
De gebieden in het Masterplan waar de (her)ontwikkelingsopgave voor is gedefinieerd en die in het 
bestemmingsplan komen te staan zijn: 
 
- Lijndenhof zijnde een uitbreiding van ABP Lijnden (bedrijventerrein) 
- Quatrebras (voorzieningen en woongebied). 
- Centrum (winkels, voorzieningen en woningen). 
- Schuilhoeve (woongebied en gemengde functies  zoals kantoren langs de A4). 
- De Veldpost (recreatieve sportvelden, bijbehorende sportgebouwen en woongebouwen langs 

de Schipholweg). 
 

2.3. Bestemmingsplanprocedure 
Voor Badhoevedorp en een deel van Lijnden Oost wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op 
grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), moet een aantal vigerende 
bestemmingsplannen worden herzien. Dit, omdat het overgrote deel van de bestemmingsplannen voor 
Badhoevedorp ouder is dan tien jaar. Het streven van de gemeente Haarlemmermeer is om binnen de 
gemeente het aantal bestemmingsplannen terug te brengen naar maximaal 60. Onderling afwijkende 
regelingen zullen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Naast een actualisatie van de 
vigerende regelingen vormt het bestemmingsplan Badhoevedorp het planologisch en juridisch kader 
voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden uit het Masterplan Badhoevedorp. Deze 
deelgebieden worden in een latere fase uitgewerkt in verschillende uitwerkingsplannen. De 
herstructurering en de actualisatieopgaaf worden gezamenlijk vormgegeven in één bestemmingsplan 
voor heel Badhoevedorp. De bestemmingplanprocedure wordt samen met de m.e.r.-procedure in de 
volgende paragraaf beschreven. 
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2.4. M.e.r. procedure 
 

2.4.1. Afweging m.e.r-(beoordelings)plicht1 
Op grond van de m.e.r.-wetgeving bestaat de verplichting om de milieueffecten te beoordelen van 
onder andere plannen die het kader stellen voor latere besluiten die m.e.r. of m.e.r.- 
beoordelingsplichtig zijn. Het bestemmingsplan “Badhoevedorp-Lijnden Oost” wordt als een 

kaderstellend plan aangemerkt voor de nieuwe ontwikkelingen. Immers, het „moederplan‟ stelt de 

kaders voor de later op te stellen wijzigings- en uitwerkingsplannen. 
 
In het Besluit m.e.r. behorende bij de Wet milieubeheer is een aantal activiteiten aangewezen waarin 
het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden Oost voorziet. De verschillende activiteiten komen 
hieronder per categorie aan de orde, waarbij tevens aangegeven wordt of het plan voldoet aan de 
gestelde criteria/drempels. Bij C-categorieën geldt de m.e.r.-plicht en bij D-categorieën geldt de m.e.r.-
beoordelingsplicht. 
 
De geplande ontwikkelingen bestaan uit:  

- 1895 woningen, 
- 16.750 m² aan voorzieningen (commercieel, maatschappelijk), 
- 45.000 m² aan kantoorvoorzieningen, 
- 20 hectare sport/recreatie, 
- 17 hectare bedrijven (bruto). 

 
- „Categorie D 11.1, de bouw van woningen, in het geval de activiteit betrekking heeft op een 

aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat binnen de bebouwde kom‟. In het 
functioneel programma zijn 1.895 woningen opgenomen, op enkele tientallen na tevens in een 
aaneengesloten gebied (huidige tracé Rijksweg A9 vormt de verbinding). Hiervoor wordt de 
gestelde drempel niet overschreden. Daar het aantal wel dicht tegen de drempelwaarde aan zit 
verdient het aanbeveling om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren, waarbij ook de omstandigheden 
ter plaatse worden betrokken.  

- „Categorie D 10.1, de aanleg, wijziging of uitbreiding van één of meer recreatieve of toeristische 
voorzieningen, onder andere in het geval de activiteit betrekking heeft op 250.000 bezoekers of 
meer per jaar en een oppervlakte van 25 hectare of meer dan wel 10 hectare of meer in een 
gevoelig gebied‟. Er is geen sprake van een gevoelig gebied (zie Bijlage A onder 1 van het Besluit 
m.e.r. voor de begripsbepaling). Hoewel in het functioneel programma precies 20 hectare aan 
oppervlak is opgenomen en dit onder de gestelde drempel ligt, beslaan de ontwikkelingen voor 
recreatie, sport en natuur tezamen een gebied van meer dan 25 hectare2. Van het aantal te 
verwachten bezoekers zijn geen cijfers bekend. 

- „Categorie D 11.2, de uitvoering dan wel de wijziging of uitbreiding van de uitvoering van een 
stadsproject, met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer‟. Het bestemmingsplan “Badhoevedorp – Lijnden 
Oost” is een stadsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Het totale gebied met ontwikkelingen3 is 

                                                      
1 M.e.r.-plicht = er is een wettelijke verplichting om een m.e.r.-procedure te doorlopen. M.e.r.-
beoordelingsplicht = het bevoegd gezag dient te beoordelen of er een noodzaak of wens is om een 
m.e.r.-procedure te doorlopen. 
2 Het gehele deelgebied waarin de sport- en recreatievoorzieningen evenals het groene carré moeten komen is 72,5 hectare.  
3 Evenwel met uitzondering van zowel het sport- en recreatiegebied aan de zuidzijde als de diverse (bouw)locaties in het dorp 

en langs de Ringdijk.  
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(afgerond) 133 hectare groot is en overschrijdt dus de drempelwaarde van 100 ha. Ook de tweede 
drempel wordt overschreden, nu enkel de oppervlakte van de bedrijven (netto), kantoren en 
voorzieningen tezamen al 182.250 m² bedraagt; de daarbij behorende parkeervoorzieningen 
evenals de nieuwbouw van woningen moeten hier namelijk nog bij opgeteld worden. 

  
Conclusie 
Op grond van de uitgevoerde beoordeling blijkt dat de voorgenomen ontwikkelingen als een 
stadsproject zijn aan te merken en dat de bij deze categorie behorende drempelwaarden worden 
overschreden. Voor woningbouw en recreatie zitten de nieuwe ontwikkelingen rond de 
drempelwaarden. Deze m.e.r.-beoordelingsplicht heeft de gemeente Haarlemmermeer doen besluiten, 
een m.e.r.-procedure op te starten. Vanwege de vormgeving van het bestemmingsplan 
“Badhoevedorp – Lijnden Oost” (kaderstellend) leidt dit tot het doorlopen van een uitgebreide Plan-
m.e.r.- procedure. 
 

2.4.2. Plan-m.e.r.-procedure 
De plan-m.e.r. procedure staat niet op zich, maar is een hulpmiddel om bij besluitvorming van  
bestemmingsplannen het milieubelang een plaats in de besluitvorming te geven. In dit geval is de 
plan-m.e.r.-procedure gekoppeld aan het bestemmingsplan “Badhoevedorp –Lijnden Oost” die de 

doelstellingen en toekomstige ontwikkelingen in Badhoevedorp middels de uit te werken gebieden 
mogelijk zal maken. 
De voorbereiding van het plan-mer en het bestemmingsplan wordt door het college van burgemeester 
en wethouders (B&W) gedaan. Het bestemmingsplan inclusief het milieueffectrapport worden door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat B&W tijdens de voorbereiding van de plan-MER zal 
optreden als de initiatiefnemer en dat de gemeenteraad uiteindelijk het bevoegde gezag is voor de 
vaststelling van het MER en het bestemmingsplan. 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de procedure die doorlopen zal worden en op welke momenten 
participatie door diverse partijen mogelijk is. Voorliggend document is bedoeld ter kennisgeving. Een 
ieder wordt hierbij geïnformeerd dat voor de ontwikkelingen in Badhoevedorp een plan-m.e.r.-
procedure doorlopen zal worden. Het opstellen van een plan-MER gaat volgens een wettelijk 
vastgestelde (uitgebreide) procedure, zoals weergeven in onderstaande toelichting en figuur 2. 
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Figuur 2: Koppeling procedures m.e.r. en bestemmingsplan 
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Begrippen: 

- Initiatiefnemer: Het m.e.r-proces begint bij een initiatiefnemer. In dit geval het college van burgemeester en 

wethouders. 

- Bevoegd gezag: Overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit van de 

initiatiefnemer. In dit geval de gemeenteraad. 

- Cmer: Commissie voor de m.e.r., onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de producten beoordeeld. 

- NRD: Notitie reikwijdte en detailniveau  

 
Procedurestappen: 
 
- Kennisgeving en zienswijzen  

Het voornemen om het bestemmingsplan voor Badhoevedorp en Lijnden-Oost op te stellen en 
hiervoor de m.e.r.-procedure te doorlopen wordt openbaar aangekondigd. Deze kennisgeving 
wordt gedaan door het bevoegd gezag4 in de Hoofddorpse Courant en de Staatscourant. In de 
tussentijd wordt een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit geeft de uitgangspunten aan van 
het voorkeursalternatief dat in het MER beschreven zal gaan worden. 

 
- Raadpleging  

Bij de uitgebreide m.e.r.-procedure raadpleegt het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenteraad, 
adviseurs en andere bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen 
milieueffectrapport (MER). Ook wordt er advies gevraagd aan de onafhankelijke Commissie voor 
de milieueffectrapportage. Deze informatie vormt het uitgangspunt voor het op te stellen MER. 
Tegelijkertijd wordt een aantal bestuursorganen dat met de uitvoering van het plan te maken kan 
krijgen geraadpleegd over het voorontwerp bestemmingsplan (artikel 3.1.1 Bro). 

 
- MER  

Bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De kern 
van het MER wordt gevormd door een milieurapport waarin de milieueffecten van de voorgenomen 
activiteit worden beschreven. Onder milieueffecten worden bijvoorbeeld de gevolgen voor de 
gezondheid (geluid en lucht), natuur en landschap verstaan. Daarnaast moeten redelijke 
alternatieven voor de ruimtelijke invulling van het gebied worden beschreven en op hun 
milieueffecten worden beoordeeld. Deze procedurestap gaat gelijk op met het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan wordt in ieder geval vermeld op welke 
wijze in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de in het MER beschreven gevolgen voor 
het milieu en hoe met de resultaten van de inspraak is omgegaan (artikel 7.26d Wm). 

 
- Kennisgeving, zienswijzen en advies Commissie voor de m.e.r (Cmer). 

Vervolgens gaan het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport gezamenlijk ter inzage, 
met de mogelijkheid om daartegen zienswijzen naar voren te brengen. In deze fase gaat het MER 
met het bestemmingsplan voor advies naar de Commissie m.e.r. (artikel 7.26b Wm). 

 
- Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling uitgebreide procedure 

Na het einde van de terinzagelegging heeft de gemeenteraad 12 weken de tijd om het 
bestemmingsplan vast te stellen, en daarbij alle reacties, adviezen en het milieu-effectrapport mee 

                                                      
4 Bevoegd gezag = het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende plan of 

besluit. In dit geval het bestemmingsplan. 
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te wegen. Het plan of besluit wordt pas vastgesteld door het bevoegd gezag als de m.e.r.-
procedure tot aan deze stap correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER 
redelijkerwijs aan het uiteindelijke bestemmingsplan ten grondslag kunnen worden gelegd. 

 
- Bezwaar en beroep 

Na vaststelling van het bestemmingsplan bestaat er nog de mogelijkheid om bezwaar te maken en 
beroep aan te tekenen tegen het vastgestelde plan. In onderhavige situatie komt dit erop neer dat 
bij het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen en bij het vastgestelde bestemmingsplan beroep kan 
worden ingediend.  

 
- Evaluatie 

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig plan moet het betreffende bevoegd gezag de daadwerkelijke 
milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen activiteit onderzoeken. 
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3. Achtergrond, doel en reikwijdte 
 

3.1. Achtergrond 
Het Masterplan Badhoevedorp geeft in grote lijnen weer wat in de toekomst gaat gebeuren en stelt de 
ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast waarbinnen gewerkt gaat worden. Het plan toont niet 
alleen een nieuwe toekomst voor het gebied van het voormalige tracé van de snelweg maar spreekt 
zich ook uit over de zuidelijke rand van Badhoevedorp (zie afbeelding 3.1). 
 

 
Figuur 3: Plankaart Masterplan Badhoevedorp 
 
Belangrijke uitgangspunten zijn het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud van het dorpse 
karakter. De basis van het plan is een raamwerk van groene openbare ruimten met parken en 
plantsoenen, waterpartijen, bomenlanen, straten en langzaamverkeerroutes. Tussen de Ringvaart en 
de Schipholweg lopen noord-zuid gerichte lanen. Een route door het dorp (het Lint) verbindt de 
parken, plantsoenen en woonbuurten met elkaar. 
 
Op en langs het oude wegtracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met 
aantrekkelijke openbare ruimten. Rond het nu enigszins geïsoleerd gelegen wandelbos aan de 
westzijde zijn woningen gepland. In dit gebied, Quatrebras, komen ook het nieuwe dorpshuis 
(Multifunctionele Accommodatie) en wordt de Rietveldschool vernieuwd.  
 
Het winkelcentrum wordt vernieuwd, passend bij het dorpse karakter van Badhoevedorp. Het huidige 
sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp. Het bedrijventerrein Lijnden-Oost en de 
kantoren Schuilhoeve worden uitgebreid met nieuwe locaties, genaamd Lijndenhof en Schuilhoeve. 
Deze bedrijvenparken krijgen een mooie uitstraling met veel groen en water. Aan de zuidzijde van het 
dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost.  
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De Schipholweg wordt een laan voor lokaal verkeer. Bijzondere aandacht wordt besteed aan veilig 
oversteken voor langzaam verkeer naar De Veldpost. In de toekomst geldt een maximale snelheid van 
50 km/uur. Deze nieuwe dorpsentree verdeelt het verkeer naar de 'oprijlanen' van Badhoevedorp. 
 

Lijndenhof 

- 120.000 m2 uitgeefbaar terrein (bedrijven, kantoren, horeca, hotel, full service motorbrandstofverkooppunt, 

Schiphol gebonden, regionaal en nationaal) 

Quatrebras 

- 550 woningen/appartementen in de vrije sector (koop en/of huur); 

- 2.000 m2 sportvoorzieningen; 

- 5.500 m2 multifunctionele accommodatie Badhoevedorp. 

Centrum 

- 300 woningen/appartementen in de vrije sector (koop en/of huur); 

- 7.250 m2 bvo detailhandel, waarvan maximaal 1.870 m2 bvo (pagina 19 DPO). 

Schuilhoeve 

- 700 woningen woningen/appartementen in de vrije sector (koop en/of huur); 

- 45.000 m2 BVO gemengde doeleinden (kantoren, diensten, woningen, zorg, onderwijs, hotel). 
De Veldpost 
- Sport en recreatie; 
- 50 appartementen. 
Lijnden Q4 
- 69 woningen en ongeveer 25 woon werk units. 

 

3.2. Doel 
Het Masterplan Badhoevedorp-centrum is op 12 juni 2008 in de gemeenteraad vastgesteld. De 
uitwerking van het Masterplan is inmiddels ter hand genomen. Dit vindt plaats per deelgebied in een 
zogenaamd Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp. Voor de geplande ontwikkelingen is een 
voorontwerp-bestemmingsplan in de maak. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor 
Badhoevedorp en Lijnden-Oost is de aftrap voor een Plan-m.e.r.-procedure. In deze procedure wordt 
inzicht gegeven in de milieueffecten en afwegingen rond de geplande ontwikkelingen in het 
plangebied. Deze procedure zal samen oplopen met de bestemmingsplanprocedure voor het gebied. 
 

3.3. Reikwijdte 
Het plangebied omvat  het gehele gebied binnen de plangrenzen, oftewel het gebied waar de 
ingrepen plaatsvinden. Het studiegebied is het gebied waar als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten milieueffecten kunnen optreden. Het studiegebied van deze m.e.r. beperkt zich met name 
tot het plangebied en de directe omgeving. Voor de effecten op infrastructuur wordt gekeken naar een 
ruimere omgeving dan het plangebied. Hierbij wordt ook afgestemd met de tracéwetprocedure van de 
A9. Ook voor de onderdelen lucht en geluid van buiten het plangebied wordt naar een ruimer 
plangebied gekeken. 
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4. Alternatieven en detailniveau 
 

4.1. Alternatieven 
De ontwikkelingen uit het Masterplan en overige ruimtelijke ontwikkelingen worden nader beschreven 
in het functioneel programma. Het functioneel programma dient als basis voor de onderzoeken en het 
bestemmingsplan. Het beoogde programma voor het nieuwe bestemmingsplan omvat 5 
deelgebieden5. Daarnaast zijn er diverse locaties in het dorp en langs de Ringvaart. Deze kleine 
initiatieven omvatten in totaal circa 200 woningen. En project Lijnden Q4. 

De volgende alternatieven worden beschreven: 
1. Het nulalternatief (huidige situatie 2010, Badhoevedorp met de huidige A9 en spitsstroken op de 

noordelijke rijbaan); 
2. Autonome ontwikkeling (situatie 2020 zonder ontwikkelingen en met de omlegging A9); 
3. Voorkeursalternatief (situatie 2020 met de voorgenomen ontwikkelingen en de omgelegde A9).  

 

4.1.1. Huidige situatie 
Momenteel wordt het aanzicht van Badhoevedorp bepaald door de scheiding van de twee 
dorpshelften door de rijksweg A9. De rijksweg A9 loop nu door het centrum van Badhoevedorp met de 
bijbehorende gevolgen voor het milieu (geluid, lucht e.d.). Deze situatie uit 2010 wordt als 
uitgangspunt genomen voor de beschrijving van de huidige situatie in het MER. 
  

4.1.2. Autonome ontwikkeling met de omgelegde A9 
De autonome ontwikkeling is een fictieve situatie. Het is de situatie die zal ontstaan als de 
voorgenomen ontwikkeling die beschreven wordt geen doorgang zal vinden maar de reeds 
vastgestelde plannen wel. De belangrijkste wijziging in de autonome ontwikkeling ten opzichte van de 
huidige situatie wordt gevormd door de omlegging van de A9 zonder de herinrichting van het 
vrijgekomen tracé. De geschetste autonome situatie zal nooit optreden. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt doordat de beschreven ontwikkelingen zorgen voor de financiering voor de omlegging van 
de A9. De autonome ontwikkeling dient dan ook als referentiesituatie en niet als reële uit te voeren 
optie. Referentiejaar hierbij is 2020. 
 

4.1.3. Voorkeursalternatief 
Het functioneel programma (de ontwikkelingen uit het Masterplan en ontwikkelingen buiten het 
Masterplan Badhoevedorp) vormt het uitgangspunt voor de onderzoeken in het MER. Bij de 
effectvoorspelling zal per deelgebied worden aangegeven wat de mogelijke alternatieven binnen dat 
deelgebied zijn. Dit is het zogenaamde voorkeursalternatief. 
 
Ontwikkelingen per deelgebied 
De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van Badhoevedorp behelst een viertal categorieën; werken, wonen, 
voorzieningen en sport en recreatie. Deze categorieën zullen in het bestemmingsplan Badhoevedorp 
– Lijnden Oost invulling vinden in een aantal deelgebieden.  

- Lijndenhof; 
- Quatrebras; 
- Centrum; 
- Veldpost; 
- Schuilhoeve; 
- Lijnden Q4; 

                                                      
5 Afgeleid uit het Functioneel programma van eisen, dd. 12 april 2010.  
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- Initiatieven. 
 

 
Figuur 4: Deelgebieden Badhoevedorp (exclusief Lijnden Q4) 
 
Ad. 1 Lijndenhof 
Ten zuiden van Lijnden-Oost wordt een zichtlocatie ontwikkeld voor hoogwaardige bedrijven in 
landschappelijke setting als onderdeel van het Groene Carré. Deze bedrijfsbebouwing ligt aan de A9 
en de T106.  
 

Lijndenhof 

Type functie Aantal Segment 

Bedrijven 120.000 m2 b.v.o. 

Bruto 17,4 hectare 

Tot en met categorie 3 VNG, Schipholgebonden, 

nationaal en regionaal 

 
Ad. 2 Quatrebras 
Het deelgebied Quatrebras is onderverdeeld in verschillende delen. Het vormt de verbindende schakel 
tussen de woonbuurten Bouwlust en Badhoevedorp-Noord. Het wandelpark is ruimtelijk gezien de 
sleutel hierin. Het programma van de omliggende woongebieden bestaat voornamelijk uit 
grondgebonden woningen, een groot deel daarvan is vrijstaand. Op een aantal stedenbouwkundige 
beeldbepalende locaties is gekozen voor wat hogere woongebouwen met een bijzondere 
architectonische uitstraling. De vijf woonbuurten krijgen door hun specifieke ligging en door hun 
programmatische profiel allemaal een eigen karakteristiek en uitstraling.  
 

Quatrebras 

Type functie Aantal Segment 

Woningen 550  Grondgebonden en appartementen in vrije sector 

Sport 2.000 m2 Met name veldsport 

Basisschool  Vernieuwing 

Multifunctionele 

accommodatie  

5.500 m2 b.v.o. Voorziening maatschappelijk / overheid (grotendeels 

vervanging) 
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Ad. 3 Centrum 
Het dorpscentrum concentreert zich rond het nieuwe plein op de kruising van de Sloterweg met de 
Zeemanlaan. Winkels en andere voorzieningen zoals een grand café zijn rondom het nieuwe 
dorpsplein gesitueerd en sluiten aan op het bestaande winkelgebied. Routes koppelen het centrum 
met het park en de multifunctionele accommodatie en de winkels aan de Pa Verkuyllaan.  
 

Centrum 

Type functie Aantal Segment 

Woningen 300 Grondgebonden en appartementen in vrije sector 

Winkels 

 

3.500 b.v.o. Uitbreiding 

3.750 b.v.o. Verplaatsing 

 
Ad. 4 Veldpost  
Het gebied ten zuiden van de Schipholweg is ingericht als een groots opgezet landschap. In de open 
kamers van dit landschap is ruimte voor sportfuncties, recreatieve voorzieningen, hoogwaardige 
bedrijvigheid en incidenteel, ter plaatse van de kruisingen op de Schipholweg, woonbebouwing.  
 

De Veldpost 

Type functie Aantal Segment 

Sport/recreatie 20 hectare Velden, kantines en voorzieningen 

Woningen 50 (onder voorbehoud) n.n.b. 

Groen / eco.   

De woningen in de Veldpost zijn sterk afhankelijk van de uitkomsten van de milieuonderzoeken en van 
de mogelijkheden die er binnen de normen zijn.  
 
Ad. 5 Schuilhoeve 
De ruimtelijke hoofdstructuur van de oostkant van Badhoevedorp wordt gevormd door de licht 
gebogen bomenlanen, plantsoenen en singels. Het groengebied grenzend aan het tracé van de A9 
gaat hier deel van uitmaken. Na het verdwijnen van de snelweg wordt de Groene Zoom nog meer dan 
nu het geval is een langgerekt en centraal gelegen plantsoen.  
 
Aan de noordzijde van de Groene Zoom wordt het plantsoen afgezoomd door woningen die met hun 
voorkant op de Groene Zoom zijn georiënteerd. Het langgerekte plantsoen loopt over in de 
parkachtige zone bij het knooppunt Badhoevedorp langs de A4. De parkwal biedt plaats 
aangemengde functies met bijvoorbeeld kantoren. Het huidige sportpark, de Schuilhoeve, wordt 
getransformeerd in een woonbuurt. 
 

Schuilhoeve 

Type functie Aantal Segment 

Woningen 700 Grondgebonden en appartementen vrije sector 

Gemengd 45.000 m2. b.v.o.  

 
 
 
Lijnden Q4 
Naast bovengenoemde deelgebieden vindt er ook nog een aantal ontwikkelingen plaats in Lijnden 
(Q4).  
 

Lijnden Q4 



15 
 

Type functie Aantal Segment 

Woningen 70 40% huur - 60% koop 

Woon werk units 25 100% koop 

Commercieel 2.000 m2 kinderdagverblijf 

 
Initiatieven 
Ook zijn er wensen voor kleine particuliere initiatieven geïnventariseerd. Hier is een selectie van 
gemaakt. Er zijn momenteel 16 initiatieven geselecteerd die voorzien in de omvorming van kantoren of 
bedrijven in woningen of hotelfunctie of uitbreiding van de huidige bestemde functie. In totaal behelzen 
deze initiatieven samen bijna 140 woningen en ruim 250 hotelkamers. De initiatieven worden nog 
beoordeeld op haalbaarheid en zullen na bestuurlijk akkoord planologisch worden geregeld in het 
bestemmingsplan. 
 

4.2. Detailniveau 
Het plan-MER beschrijft de verwachte milieugevolgen van ontwikkelingen die in het bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt worden. De beschrijving van de mogelijke milieugevolgen, gebeurt aan de hand van 
de volgende thema‟s en onderwerpen: 
- Water: veiligheid, oppervlaktewater kwaliteit en kwantiteit, grondwater kwaliteit en kwantiteit, 

riolering; 
- Bodem: bodemopbouw en bodemgesteldheid, bodemkwaliteit, grondbalans; 
- Flora en fauna: waardevolle gebieden, aantasting of verstoring bestaande natuurwaarden; 
- Landschap, cultuurhistorie en archeologie: karakteristieke structuren en patronen, openheid, 

cultuurhistorische waarden, archeologische waarden; 
- Verkeer en vervoer: veiligheid, structuur, doorstroming 
- Geluid: Verkeersgeluid, industriegeluid, luchtvaartlawaai 
- Lucht: luchtkwaliteit:  
- Externe veiligheid; Risico‟s door inrichtingen, risico‟s door vervoer gevaarlijke stoffen. 
- Bedrijven en milieuzoneringen: Hinder door bedrijven 
- Energie en duurzaamheid: energieverbruik/ uitstoot CO2, ruimtebeslag, materiaalgebruik 
 
Daarnaast zijn er enkele beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden bij de invulling van 
het plangebied. De beperkingen worden gevormd door: 

- Luchthavenindelingsbesluit (LIB), vanwege de beperkingen voor gevoelige objecten, 
toegestane bouwhoogten en aantrekkende werking voor vogels. 

- Kabels en leidingen, vanwege beperkingen nabij bepaalde kabels en leidingen. 
- Explosieven. 
- De zonering van het industrielawaai van Schiphol. 
- Luchtkwaliteitsnormen voor openbare voorzienigen zoals scholen en kinderopvang. 

 
De kern van een MER is het overzichtelijk in kaart brengen van de belangrijkste gevolgen van de 
voorgenomen ontwikkeling voor het milieu. Het accent ligt op een kwalitatieve effectbeschrijving op 
basis van expert oordelen en onderliggende onderzoeken. Voor de thema‟s verkeer en vervoer, 

geluid, luchtkwaliteit, water en externe veiligheid worden echter wel berekeningen uitgevoerd. Daar 
een aantal ontwikkelingen nog niet in detail is uitgewerkt of waarvan de uitvoering nog onzeker is, 
zoals het deelgebied Schuilhoeve, zullen deze ontwikkelingen op een hoger abstractieniveau worden 
beschreven. 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
 
Binnenkort zal worden begonnen met de omlegging van de A9 ter hoogte van Badhoevedorp. 
Door deze wegomlegging zal op en rond het bestaande tracé van de A9 ruimte ontstaan voor de 
bouw van woningen, bedrijven, kantoren en winkels. 
 
In 2008 heeft de raad van de gemeente Haarlemmermeer het Masterplan Badhoevedorp vastge-
steld. Dit plan vormt het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de A9-zone. 
Onderstaande figuur toont de plankaart van het Masterplan met daarbij een aanduiding van de 
deelgebieden, waarvoor (her)ontwikkelingsopgaven zijn geformuleerd.  
 

 
 
De basis van het plan is een raamwerk van groene openbare ruimten met parken en plantsoe-
nen, waterpartijen, bomenlanen, straten en langzaamverkeerroutes. Tussen de Ringvaart en de 
Schipholweg lopen noord-zuid gerichte lanen. Een route door het dorp (het Lint) verbindt de par-
ken, plantsoenen en woonbuurten met elkaar. 
 
Op en langs het oude wegtracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aan-
trekkelijke openbare ruimten. Rond het nu enigszins geïsoleerd gelegen Wandelbos aan de west-
zijde zijn woningen gepland. In dit gebied, Quatrebras, komt ook het nieuwe dorpshuis en wordt 
de Rietveldschool vernieuwd.  
 

Schuilhoeve 
Centrum 

Lijndenhof 

Quatrebras 

De Veldpost 

Lijnden Q4 
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Het winkelcentrum wordt vernieuwd, passend bij het dorpse karakter van Badhoevedorp. Het 
huidige sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp. Het bedrijventerrein Lijnden-
Oost wordt uitgebreid met de locatie Lijndenhof. Dit bedrijvenpark krijgt een mooie uitstraling met 
veel groen en water. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De 
Veldpost. 
 
 
Ruimtelijk programma 
 
Om de gewenste ontwikkelingen planologisch te verankeren wordt thans gewerkt aan de voorbe-
reiding van een bestemmingsplan. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van het ruimtelijk 
programma voor het bestemmingsplan. 
 

Deelgebied Functie Aantallen 

Centrum Winkels 
Woningen 

7.250 m2 

300 

Lijndenhof Bedrijventerrein 
Kantoren 

80.000 m2 
80.000 m2 

Lijnden Q4 Kinderdagverblijf 
Woningen 
Woon werk kavels 

2.000 m2 

70 
25 

Quatrebras Nieuw dorpshuis 
Sportvoorzieningen 
Woningen/appartementen 

5.500 m2 

2.000 m2 

550 

Schuilhoeve Kantoren 
Woningen 

45.000 m2 
700 

De Veldpost Sportvelden 200.000 m2 

 
 
Milieueffectrapportage 
 
Op grond van de Wet milieubeheer is de vaststelling van het bestemmingsplan Badhoevedorp - 
Lijnden-oost m.e.r.-plichtig. Dit hangt samen met de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt 
voor de realisatie van een zogenaamd stedelijk ontwikkelingsproject.  
 
 
Doel van het MER 
 
Het doel van het MER is om de milieueffecten van de herontwikkeling van de A9-zone in beeld te 
brengen. Het MER ondersteunt daarmee de opstellers van het bestemmingsplan en de bestuur-
ders bij de te maken afwegingen. 
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Alternatieven 
 
Voor de herontwikkeling van de A9-zone is feitelijk maar één wezenlijk alternatief in beeld, nl. de 
ontwikkeling zoals aanvankelijk beschreven in het Masterplan Badhoevedorp en later vertaald 
naar het ruimtelijk programma van eisen voor het bestemmingsplan. Dit alternatief wordt in dit 
MER de Voorgenomen Activiteit genoemd. 
 
Het vertrekpunt voor de effectbeschrijving is de huidige situatie. Als referentie voor de beoorde-
ling van alternatieven wordt in milieueffectrapporten veelal uitgegaan van een nulalternatief, ook 
wel autonome ontwikkeling genoemd. Dit is de situatie die in de planperiode, 10 jaar in het geval 
van een bestemmingsplan, ontstaat wanneer de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd. 
Gezien de nauwe samenhang met de wegomlegging worden in dit MER twee referentiesituaties 
onderscheiden: 
� Referentiesituatie 1: de situatie in 2023 zonder wegomlegging A9 
� Referentiesituatie 2: de situatie in 2023 met wegomlegging A9, maar zonder nieuwe ontwikke-

lingen op het vrijgekomen tracé. 
 
 
Effecten 
 
In het MER zijn de huidige situatie, de twee referentiesituaties en de Voorgenomen Activiteit be-
schreven. Daarbij is achtereenvolgens aandacht besteed aan bodem, water, verkeer, geluid, 
luchtkwaliteit en geur, externe veiligheid, natuur en landschap, cultuurhistorie en archeologie. In 
het navolgende wordt per aspect een kort overzicht van de resultaten gegeven. 
 
Bodem 
De omlegging van de A9 en Voorgenomen Activiteit zullen naar verwachting gepaard gaan met 
de sanering van enkele gevallen van bodemverontreiniging. Dit betekent een plaatselijke verho-
ging van de bodemkwaliteit. 
Voor de aanleg van de A9 zal op twee plekken nader onderzoek naar de aanwezigheid van ex-
plosieven worden verricht. Voor de Voorgenomen Activiteit zal aanvullend daarop op vier locaties 
dergelijk onderzoek nodig zijn. Het onderzoek en de eventueel daarop volgende verwijdering van 
explosieven leidt tot een vermindering van de risico’s die zijn verbonden aan de aanwezigheid 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Water 
De omlegging van de A9 en de herinrichting van het vrijkomende gebied biedt kansen voor ver-
sterking van de waterstructuur, o.a. door de realisatie van een aantal nieuwe verbindingen. Naast 
deze kansen brengt de herinrichting van Badhoevedorp ook bedreigingen met zich mee. De toe-
name van verhard oppervlak kan leiden tot een versnelde afvoer van hemelwater. Door het ver-
hard oppervlak zoveel mogelijk af te koppelen wordt deze dreiging  tegengegaan. 
Door de genoemde verbeteringen in de waterstructuur zal de doorspoeling van het watersysteem 
verbeteren. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. 
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Verkeer 
De omlegging van de A9 gaat gepaard met een nieuwe ontsluiting van Badhoevedorp op de A9. 
Dit leidt op een aantal wegen tot een toename van de verkeersintensiteit (o.a Schipholweg, 
Hoofdweg en Pa Verkuyllaan) en op een aantal andere wegen tot een afname van de verkeersin-
tensiteit  (Kamerlingh Onneslaan en Robert Kochstraat). De Voorgenomen Activiteit leidtop de 
meeste wegen tot een toename van de verkeersintensiteit. Op enkele wegvakken is sprake van 
een afname. Dit is het gevolg van de infrastructurele ingrepen die zijn voorzien en de daarmee 
samenhangende gelijkmatiger verdeling van het verkeer over de dorpswegen. Op een aantal 
kruispunten (o.a. Schipholweg-Sloterweg, Schipholweg-Hoofdweg) dreigt de doorstroming be-
lemmerd te worden. Ook is de verkeersveiligheid op een aantal wegen in het geding. Zowel door-
stroming als verkeersveiligheid vormen belangrijke aandachtspunten voor het vervolg. 
 
Geluid 
Door de omlegging van de A9 neemt het aantal geluidgehinderden in Badhoevedorp af. Deze 
‘winst’ wordt door de Voorgenomen Activiteit teniet gedaan: de toevoeging van woningen, kanto-
ren e.d. gaat gepaard met extra verkeer en extra geluid. Bij de uitwerking van de bouwlocaties 
zijn er nog wel mogelijkheden om de uiteindelijke omvang van de geluidhinder te beperken. 
Door de samenloop van een aantal geluidhinderbronnen (wegverkeer, railverkeer, Schiphol) is er 
op een aantal plekken, in het bijzonder Schuilhoeve, sprake van een relatief ongunstig geluidkli-
maat. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de plannen.  
Bij de uitwerking van de plannen moet daarnaast rekening worden gehouden met het geluid van 
vliegtuigen die zich nog op de grond bevinden. Bij de start, wanneer het vliegtuig begint te rollen, 
neemt het (laagfrequente) geluid sterk toe. In Schuilhoeve, en in mindere mate ook in de andere 
locaties, kan dit geluid tot hinder aanleiding geven. 
 
Luchtkwaliteit en geur 
Door de wegomlegging van de A9 (maar ook door het schoner worden van auto’s en door het 
dalen van achtergrondconcentraties) zal de luchtkwaliteit in Badhoevedorp de komende jaren 
aanmerkelijk verbeteren. Deze ‘winst’ wordt door de Voorgenomen Activiteit gedeeltelijk teniet 
gedaan. Op een aantal plekken zal sprake zijn een zogenaamde IBM-toename (In Betekenende 
Mate) van de concentraties NO2 en fijn stof. Overal zal echter ruimschoots aan de geldende 
grenswaarden worden voldaan. 
In de omgeving van Schiphol treedt hinder op als gevolg van de geur van kerosine. De locaties 
voor de bouw van woningen liggen binnen de betreffende geurcontouren. Hierdoor moet rekening 
worden gehouden met een toename van het aantal gehinderden. Door adequate communicatie 
bij de verkoop van woningen is de daadwerkelijke hinder naar verwachting te beperken. 
 
Externe veiligheid 
De omlegging van de A9 heeft een gunstig effect op het groepsrisico vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over deze weg. Door de uitvoering van de Voorgenomen Activiteit wordt dit 
effect weer enigszins teniet gedaan. Dit leidt tot een negatieve score voor de Voorgenomen Acti-
viteit. Per saldo is langs de A9 echter sprake van een verbetering. Ook langs de A4 neemt het 
groepsrisico toe, met name vanwege de ontwikkeling van Schuilhoeve. Van overschrijdingen van 
de betreffende norm is geen sprake. Wel is een zogenaamde verantwoording van de toename 
van het groepsrisico nodig.  
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Natuur 
De aanwezige en/of te ontwikkelen bovenlokale groenstructuren EHS, Groene AS en Groene 
Carré Noord vormen een van de uitgangspunten voor de herinrichting van Badhoevedorp. In de 
Voorgenomen Activiteit is voorzien in lokale groenstructuren die aansluiten op de genoemde bo-
venlokale groenstructuren. Hierdoor is per saldo sprake van een versterking. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
De sloop van de A9 leidt tot herstel van de oude dorpssstructuur van Badhoevedorp. Daar staat 
tegenover dat het landschapsbeeld ten zuiden van Badhoevedorp zal veranderen door de aanleg 
van de nieuwe A9. 
De Voorgenomen Activiteit gaat gepaard met een aantal ingrepen in de water- en groenstructuur. 
Ook worden nieuwe verbindingen gerealiseerd. Van deze wijzigingen gaat naar verwachting een 
positief effect uit op (de ervaring van) het landschap.  Cultuurhistorische en/of archeologische 
waarden zijn daarbij niet in het geding. 
 
 
Beoordeling van de resultaten 
 
Op basis van de effectbeschrijvingen is de navolgende tabel samengesteld. Hierin zijn de beoor-
delingen per aspect vertaald naar een score waarmee de beide referentiesituaties en de Voorge-
nomen Activiteit worden vergeleken met de huidige situatie. Gebruik is gemaakt van een vijf-
puntsschaal met globaal de volgende betekenis van de toegekende scores: 
 
--  =  een aanzienlijke verslechtering t.o.v. de huidige situatie 
- =  een zekere verslechtering t.o.v. de huidige situatie 
0 =  geen wezenlijke verslechtering of verbetering t.o.v. de huidige situatie 
+ =  een zekere verbetering t.o.v. de huidige situatie 
++ =  een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie 



Plan-MER Badhoevedorp - Lijnden-oost   Datum  Pagin a  

Definitief   8 mei 2013  12 van 84 

 
 
 

 

Aspect Deelaspect Referentie-
situatie 1 

Referentie-
situatie 2 

Voorgenomen 
Activiteit 

Bodem Bodemkwaliteit 0 + ++ 

Explosieven 0 + ++ 

Water Waterstructuur 0 (+) ++ 

Waterkwaliteit 0 (+) ++ 

Verkeer Verkeersafwikkeling 0 0 - 

Verkeersveiligheid + (++) + 

Geluidhinder Wegverkeerslawaai - 0 -- 

Cumulatieve geluidbelasting 0 + - 

Grondgeluid vliegverkeer 0 0 - 

Luchtkwaliteit NO2 en fijn stof + ++ + 

Geur 0 0 - 

Externe veiligheid Groepsrisico 0 ++ + 

Natuur Gebiedsbescherming (+) (+) ++ 

Soortenbescherming 0 0 0 

LCA Landschap 0 (+) ++ 

Cultuurhistorie 0 0 0 

Archeologie 0 0 0 

 
De scores tussen haakjes duiden op kansen die in de referentiesituaties ontstaan , maar die nog 
wel moeten worden verzilverd in het kader van de Voorgenomen Activiteit. 
 
 
Beschouwing 
 
Effecten wegomlegging A9 (Referentiesituatie 2) 
Hoewel de omlegging van de A9 geen onderdeel is van de Voorgenomen Activiteit kunnen op 
basis van het uitgevoerde onderzoek wel uitspraken worden gedaan over het effect van de om-
legging op de milieukwaliteit in Badhoevedorp: 
• de wegomlegging leidt in het algemeen tot concrete verbeteringen. Zo wordt de lucht in de 

omgeving van het bestaande weg schoner en nemen de geluidbelastingen af. Ook neemt het 
groepsrisico vanwege het transport van gevaarlijke stoffen af 

• de wegomlegging brengt kansen met zich mee die in het kader van de gebiedsontwikkeling 
verzilverd kunnen worden. Genoemd kunnen worden: het verdwijnen van de barrière in het 
dorp met als kans de waterstructuur (en waterkwaliteit), de groenstructuur en het stedelijk 
landschap te verbeteren. Ook biedt de sloop van de weg de mogelijkheid om veilige fietsver-
bindingen te realiseren. 
 

Effecten Voorgenomen Activiteit 
Uit de samenvatting van de effecten kan de volgende overall samenvatting voor de effecten van 
de Voorgenomen Activiteit worden opgemaakt: 
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• de aspecten soortenbescherming, cultuurhistorie en archeologie leiden tot een neutrale be-
oordeling: er zijn geen noemenswaardige effecten van de Voorgenomen Activiteit te verwach-
ten 

• ten aanzien van de aspecten bodem, water, gebiedsbescherming en landschap brengt de 
Voorgenomen Activiteit positieve gevolgen met zich mee. Voor deze aspecten geldt wel dat bij 
de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen permanent aandacht (zorgplicht) nodig is 
om plaatselijk ongewenste effecten te voorkomen (danwel om de potentie van de plannen ook 
daadwerkelijk waar te maken) 

• voor het aspect verkeer  is sprake van belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van de 
plannen. Maatregelen zijn noodzakelijk om plaatselijke knelpunten in de verkeersafwikkeling 
en de verkeersveiligheid te voorkomen (zie 5.4) 

• wanneer bij de uitwerking geen bijzondere aandacht aan het wegverkeerslawaai wordt be-
steed dreigt een toename van het aantal geluidgehinderden, o.a. door de bouw van woningen 
in de nabijheid van belangrijke ontsluitingswegen. Maatregelen (zie 5.4) zijn noodzakelijk 

• voor het aspect luchtkwaliteit is op sommige plaatsen sprake van verbeteringen, op andere 
plaatsen neemt de luchtkwaliteit af. Overal wordt echter voldaan aan de geldende normen. 
Maatregelen zijn niet noodzakelijk. Wel verdient het aanbeveling om bij de uitwerking van de 
bouwplannen rekening te houden met de luchtkwaliteit langs wegen, zo mogelijk in combinatie 
met aandacht voor geluid 

• belangrijke onderwerpen in het kader van de goede ruimtelijke onderbouwing van de bouw-
plannen zijn de cumulatieve geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeer, industrie en 
luchtvaart, grondgeluid vanwege de luchtvaartgebonden activiteiten op Schiphol, geur  en ex-
terne veiligheid (verantwoording toename groepsrisico).  

 
 
Maatregelen 
 
Verkeersafwikkeling 
Bij de uitwerking van de plannen dient zorgvuldig gekeken te worden naar de benodigde capaci-
teit van met name de kruisingen van de belangrijkste ontsluitingswegen van Badhoevedorp. Waar 
nodig dient de capaciteit door verkeersmaatregelen geoptimaliseerd te worden. 
 
Wegverkeerslawaai 
Geluidbeperkende maatregelen (o.a. afscherming door gebouwen) kunnen een aanzienlijke be-
perking van het aantal gehinderden opleveren. Ook het aanhouden van afstand en de toepassing 
van stil asfalt zullen een zekere reductie van het aantal gehinderden met zich meebrengen. Ge-
noemde maatregelen dienen bij de nadere uitwerking van de plannen de nodige aandacht te 
krijgen.  
 
Geur en grondgeluid Schiphol 
Voor geur en grondgeluid geldt in het algemeen dat afstand aanhouden de kans op hinder ver-
kleint. Aangezien de geurcontouren en de reikwijdte van het grondgeluid heel Badhoevedorp 
beslaan moet in dit geval ook aan andere maatregelen worden gedacht. Een belangrijke maatre-
gel kan zijn te zorgen voor heldere informatie: door goede informatie bij de verkoop van woningen 
kan hinder worden voorkomen. Nieuwe inwoners dienen in een zo vroegtijdig mogelijk stadium 
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deugdelijk en objectief te worden geïnformeerd over de geurbelasting en het grondgeluid vanwe-
ge de activiteiten op de luchthaven Schiphol. Een mogelijkheid daartoe is de informatie op de  
website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) aan te vullen. 
 

 
Leemten in kennis 
 
Er zijn geen leemten in kennis gesignaleerd die een belemmering voor de besluitvorming vormen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
Badhoevedorp, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, staat aan de vooravond van een grote 
ruimtelijke ingreep. Op dit moment loopt de rijksweg A9 door de kern van Badhoevedorp. De ge-
meente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 2005 overeen-
gekomen om met een grootschalige gebiedsontwikkeling de A9 ten zuiden van Badhoevedorp om 
te leggen en in de vrijkomende gebieden woningen, bedrijven, kantoren en winkels te realiseren. 
Door deze ingreep wordt de leefbaarheid in Badhoevedorp verbeterd, het eerste hoofddoel van 
de ontwikkeling. Het tweede hoofddoel van de wegomlegging is een betere doorstroming van het 
verkeer op deze snelweg te realiseren en een betere bereikbaarheid van Schiphol en de regio 
Amsterdam te garanderen. De herontwikkeling van de gronden die thans in gebruik zijn voor de 
A9 dient onder andere voor de financiering van de wegomlegging. 
 
Het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de A9-zone is beschreven in het Masterplan 
Badhoevedorp dat op 12 juni 2008 door de raad is vastgesteld [Palm, 2008]. 
 

1.2 Bestemmingsplan als kaderstellend document voor  ontwikkelingen 
 
Om de gewenste ontwikkelingen planologisch te verankeren wordt een bestemmingsplan opge-
steld. Het bestemmingsplan is een in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voorgeschreven plan-
vorm. Een deel van de ontwikkelingen wordt in het bestemmingsplan direct bestemd. Voor het 
overige deel geldt dat in het bestemmingsplan wijzigings- en/of uitwerkingsbepalingen zoals be-
doeld in art. 3.6, eerste lid, onder a. en b van de Wro worden opgenomen. Het bestemmingsplan 
is daarmee een kaderstellend en richtinggevend document voor de verdere planvorming in uit-
werkingsplannen en concrete bouwplannen.  
 
Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet een aantal vigerende be-
stemmingsplannen in Badhoevedorp worden herzien. Dit, omdat het overgrote deel van de be-
stemmingsplannen ouder is dan tien jaar. Het streven van de gemeente Haarlemmermeer is om 
binnen de gemeente het aantal bestemmingsplannen terug te brengen naar maximaal 60. Onder-
ling afwijkende regelingen zullen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Naast een actuali-
satie van de vigerende regelingen vormt het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost het 
planologisch en juridisch kader voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden uit het Mas-
terplan Badhoevedorp. Deze deelgebieden worden in een latere fase uitgewerkt in verschillende 
uitwerkingsplannen. De herstructurering en de actualisatie worden gezamenlijk vormgegeven in 
één bestemmingsplan voor heel Badhoevedorp. De bestemmingplanprocedure wordt samen met 
de m.e.r.-procedure in de volgende paragrafen beschreven. 
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1.3 Milieueffectrapportage als onderbouwing van pla n- en besluitvorming 

1.3.1 Aanleiding en doel 
 
Op grond van de Wet milieubeheer is de vaststelling van het bestemmingsplan Badhoevedorp - 
Lijnden-oost m.e.r.-beoordelingsplichtig én plan-m.e.r.-plichtig1. Beide verplichtingen hangen 
samen met de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt voor de realisatie van een zogenaamd 
stedelijk ontwikkelingsproject2.  
 
Het doel van dit MER is om de milieueffecten van de herontwikkeling van de A9-zone in beeld te 
brengen. Het MER ondersteunt daarmee de opstellers van het bestemmingsplan en de bestuur-
ders bij de te maken afwegingen. 
 

1.3.2 Plan- en studiegebied 
 
Het bestemmingsplan beslaat niet alleen de gebieden die vrijkomen bij het omleggen van de A9, 
maar ook de overige delen van Badhoevedorp en Lijnden-oost. In Figuur 1.1 is de begrenzing 
van het plangebied aangegeven.  
 

                                                      
1 De vaststelling van het bestemmingsplan is m.e.r.-beoordelingsplichtig voor zover het ontwikke-
lingen betreft die een directe bouwtitel opleveren en plan-m.e.r.-plichtig voor zover het een kader 
vormt voor toekomstige m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten, zoals de vaststelling van een uit-
werkingsplan of het gebruikmaken van de wijzigingbevoegdheden die in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen. 
2 Met een verwijzing naar het Besluit milieueffectrapportage gaat het om de volgende categorie 
van m.e.r.-beoordelingsplichtige (en daardoor plan-MER-plichtige) activiteiten: D.11.2 (een stede-
lijk ontwikkelingsproject met een oppervlakte van 100 ha of meer, 2000 woningen of meer of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer). 
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Figuur 1.1: Plangrens bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost 

 
 
 
Het plangebied van het bestemmingsplan en het plan-MER wordt aan de noordzijde begrensd 
door de Ringvaart en de daaraan gekoppelde gemeentegrens, aan de oostzijde door het nieuwe 
rijkswegenknooppunt Badhoevedorp, aan de zuidzijde door de watergang op circa 300 meter ten 
zuiden van de Schipholweg en aan de westzijde door de watergang ten westen van bedrijventer-
rein Lijnden Oost en het tracé van de nieuwe A9. 
 

1.3.3 Planhorizon 
 
Het bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Uitgaande van vaststelling van het 
plan uiterlijk in 2013 is de planhorizon voor de effectbeschrijving 2023. 
 

1.4 Procedure en besluitvorming 

1.4.1 Algemeen 
 

Zoals in 1.3.1 aangegeven is de vaststelling van het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-
oost zowel m.e.r.-beoordelingsplichtig als plan-m.e.r.-plichtig.  
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De procedure voor een m.e.r.-beoordeling is betrekkelijk eenvoudig. Na overleg met de voor het 
betreffende besluit relevante bestuursorganen neemt het bevoegd gezag (gemeenteraad of col-
lege van Burgemeester en Wethouders) een beslissing om wel of niet een m.e.r.-procedure te 
doorlopen. Bepalend daarbij is de vraag of de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De beslissing wordt openbaar kenbaar gemaakt in 
een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Indien besloten wordt om geen m.e.r.-
procedure te doorlopen vindt de kennisgeving tevens in de Staatscourant plaats. Tegen het be-
sluit kan bezwaar- of beroep worden aangetekend door belanghebbenden die, los van het voor te 
bereiden besluit, rechtsstreeks in hun belang worden getroffen. 
 
De plan-m.e.r.-procedure is uitgebreider (zie 1.4.2). Om onnodige procedures te voorkomen is 
besloten om voor het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost een plan-m.e.r.-procedure 
te doorlopen en de daaruit voortkomende plan-MER (het rapport) niet alleen te gebruiken voor de 
onderbouwing van het plan-m.e.r.-plichtige besluit, maar ook voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige 
besluiten (zowel de vaststelling en eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan, als de vast-
stelling van de uitwerkingsplannen). 
 

1.4.2 De plan-m.e.r.-procedure 
 
De (uitgebreide) m.e.r.-procedure3 bestaat uit 7 stappen, waarvan de eerste 4 inmiddels gezet 
zijn.  
 
Stap 1: Kennisgeving en zienswijzen  
Het voornemen om het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost op te stellen en hiervoor 
de m.e.r.-procedure te doorlopen is op 7 april 2011 aangekondigd in de Hoofddorpse Courant (in 
de InforMeer) en in de Staatscourant. Eenieder heeft in de periode van 8 april 2011 tot 20 mei 
2011 de gelegenheid gekregen zienswijzen in te dienen over reikwijdte en detailniveau van het 
MER. 
 
Stap 2: Raadpleging  
Op 8 april 2011 heeft de gemeente andere bestuursorganen (buurgemeenten, provincie, rijk, 
Hoogheemraadschap van Rijnland) geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 
op te stellen milieueffectrapport (MER). Hoewel niet verplicht heeft de gemeente ook advies ge-
vraagd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Dit laatste heeft gere-
sulteerd in een schriftelijk advies d.d. 14 juni 2011 [C-mer, 2011]. 
 
Stap 3: Opstellen MER  
Bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In een 
MER worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteit  beschreven. Onder milieueffecten 
worden bijvoorbeeld de gevolgen voor de gezondheid (geluid en lucht), natuur en landschap ver-
staan. Daarnaast moeten redelijke alternatieven voor de ruimtelijke invulling van het gebied wor-

                                                      
3 Er bestaan twee m.e.r.-procedures, een beperkte procedure en een uitgebreide procedure. Voor 
plan-m.e.r. geldt altijd de uitgebreide procedure. 
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den beschreven en op hun milieueffecten worden beoordeeld. Deze procedurestap gaat gelijk op 
met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Deze stap heeft geresulteerd in het eindcon-
cept-plan-MER Badhoevedorp -  Lijnden-oost d.d. 27 februari 2013.  
 
Stap 4: Kennisgeving, zienswijzen en advies Commissie voor de m.e.r (Cmer). 
Vervolgens zijn het ontwerpbestemmingsplan en het eindconcept van het plan-MER gezamenlijk 
ter inzage gelegd, met de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. 
In deze fase is het MER met het ontwerpbestemmingsplan ook voor advies voorgelegd aan de 
Commissie voor de m.e.r.. Dit heeft geleid tot een positief toetsingsadvies d.d. 3 april 2013 [C-
mer, 2013]. 
 
Stap 5: Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling uitgebreide procedure 
Na het einde van de terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en weegt 
daarbij alle reacties, adviezen én het MER mee . Het plan wordt pas vastgesteld door de Raad 
als de m.e.r.-procedure tot aan deze stap correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het 
MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke bestemmingsplan ten grondslag kunnen worden gelegd. 
 
Stap 6: Bezwaar en beroep 
Na vaststelling van het bestemmingsplan bestaat er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen 
tegen het vastgestelde plan. 
 
Stap 7: Evaluatie 
Na vaststelling van het plan is het bevoegd gezag verplicht de daadwerkelijke milieugevolgen van 
de uitvoering van de voorgenomen activiteit te onderzoeken. 
 
 

1.5 Leeswijzer 
 
Voorliggend rapport is het plan-MER Badhoevedorp – Lijnden-oost.  
 
Voor in dit rapport worden in de samenvatting de hoofdzaken uit het plan-MER compact weerge-
geven.  
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergrond van de ontwikkelingen in Badhoevedorp. Achtereenvol-
gens worden de stand van zaken van de Tracéwetprocedure en de inhoud van Masterplan Bad-
hoevedorp behandeld. Ook wordt ingegaan op het ruimtelijk programma voor het bestemmings-
plan en de haalbaarheid ervan. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de alternatieven die op hun milieueffecten zijn onderzocht. 
 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de effecten per thema. Achtereenvolgens komen de onder-
werpen bodem, water, verkeer, geluid, luchtkwaliteit en geur, externe veiligheid, natuur en land-
schap, cultuurhistorie en archeologie aan bod. Waar nodig wordt ook ingegaan op maatregelen 
om negatieve effecten tegen te gaan. 



Plan-MER Badhoevedorp - Lijnden-oost   Datum  Pagin a  

Definitief   8 mei 2013  20 van 84 

 
 
 

 
Hoofdstuk 5 bevat een samenvattend overzicht van effecten incl. de beoordeling ervan. 
 
Hoofdstuk 6 ten slotte geeft een opsomming van de belangrijkste leemten in kennis. Ook bevat 
hoofdstuk 5 een aanzet tot een evaluatieprogramma. 
 
Het plan-MER is opgesteld op basis van een groot aantal achtergrondstudies. Op diverse plekken 
in het rapport wordt hiernaar verwezen. In hoofdstuk 7 worden deze referenties nog eens opge-
somd.  
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2. Achtergrond 

2.1 Tracéwetprocedure  
 
Voor de omlegging van de A9 is de Tracéwetprocedure doorlopen. Het definitieve Tracébesluit  is 
genomen op 23 april 2012 en is inmiddels onherroepelijk.Volgens de huidige planning begint de 
feitelijke aanleg in 2013. De omlegging van de A9 valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswa-
terstaat en de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
Haarlemmermeer. Deze ontwikkelingen zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Dit komt doordat er zon-
der omlegging van de A9 geen tracé vrijkomt en daarmee niet ingevuld kan worden. Verder vor-
men de ontwikkelingen op het vrijkomende tracé een financieringsbron voor de omlegging van de 
A9. In dit plan-MER wordt rekening gehouden met de wegomlegging, maar het vormt geen on-
derdeel van de te onderzoeken plannen. Dit heeft Rijkswaterstaat al gedaan met het doorlopen 
van een m.e.r.-procedure in het kader van de Tracéwet. 
 

2.2 Masterplan Badhoevedorp-Centrum 

2.2.1 Aanleiding en doel 
 
Naar aanleiding van bestuurlijke afspraken rond de omlegging van de A9 en de herontwikkeling 
van Badhoevedorp is het Masterplan Badhoevedorp [Palm, 2008] opgesteld. Doel van het plan is 
om ambitieuze en realistische ontwikkelingskaders mee te geven aan de gebiedsontwikkeling van 
Badhoevedorp; ontwikkelingskaders, die passen bij de ruimtelijke, maatschappelijke en economi-
sche opgaven voor Badhoevedorp. Het plan, dat op 12 juni 2008 door de gemeenteraad is vast-
gesteld, toont niet alleen een nieuwe toekomst voor het gebied van het voormalige tracé van de 
snelweg, maar spreekt zich ook uit over de zuidelijke rand van Badhoevedorp.  
 

De belangrijkste uitdaging in Badhoevedorp is het versterken en helen van de ruimtelijke structuur op 

een manier die past bij de identiteit en sociale structuur van Badhoevedorp. Behoud van bestaande kwalitei-

ten staat daarbij voorop. De opgave daarbij is het creëren van meerwaarde en toekomstwaarde 

voor de nieuwe ontwikkelingsgebieden, de directe omgeving en het gehele dorp. [Bron: Masterplan Badhoe-

vedorp] 

 

2.2.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
Belangrijk uitgangspunt van het masterplan is dat  de ruimtelijke ontwikkelingen en de sociaal 
maatschappelijke ontwikkelingen in evenwicht  blijven. Versterking van de woonfunctie wordt 
cruciaal geacht voor de toekomst van Badhoevedorp. De uitgangspunten voor een gezonde eco-
nomische ontwikkeling van Badhoevedorp zijn zeker aanwezig: de ligging aan de rijkswegen A4 
en A9 is ideaal voor de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden. Met het weghalen van rijks-
weg A9 uit het dorp verbetert de leefbaarheid in het dorp aanzienlijk. Dit wordt aangegrepen om 
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de verkeersstructuur in en om het dorp aan te passen,de routes binnen het dorp te verbeteren en 
het sluipverkeer uit het dorp te weren. Bij de verbeteringen in het dorp komt de voetganger en 
fietser centraal te staan, maar worden ook de routes voor het autoverkeer verbeterd. 
 
De omlegging van de A9 biedt daarnaast mogelijkheden tot verplaatsing en uitbreiding van de 
voorzieningen voor sportbeoefening. De omlegging van de A9 en de aanleg van de Groene AS 
en het Groene Carré Noord (zie ook 4.7) biedt de kans om de relatie van Badhoevedorp (recrea-
tie, natuur) met de omgeving te verbeteren en tegelijkertijd een scheiding met het luchthaventer-
rein aan te brengen. Vanuit het dorp moeten de groengebieden in de omgeving (Amsterdamse 
Bos, Golfterrein Nieuwe Meer) op een aantrekkelijke en makkelijke manier te bereiken zijn. 
 
Randvoorwaarde voor het plan is het behoud van het dorpse karakter van Badhoevedorp.  
 

2.2.3 Plankaart 
 
Figuur 2.1 toont de plankaart van het Masterplan met daarbij een aanduiding van deelgebieden, 
waarvoor (her)ontwikkelingsopgaven zijn geformuleerd. Ook Lijnden Q4, zie de volgende para-
graaf over het functioneel programma van eisen, is aangegeven op de kaart. 
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Figuur 2.1: Plankaart Masterplan Badhoevedorp-Centrum 

 
 
 
De basis van het plan is een raamwerk van groene openbare ruimten met parken en plantsoe-
nen, waterpartijen, bomenlanen, straten en langzaamverkeerroutes. Tussen de Ringvaart en de 
Schipholweg lopen noord-zuid gerichte lanen. Een route door het dorp (het Lint) verbindt de par-
ken, plantsoenen en woonbuurten met elkaar. 
 
Op en langs het oude wegtracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aan-
trekkelijke openbare ruimten. Rond het nu enigszins geïsoleerd gelegen Wandelbos aan de west-
zijde zijn woningen gepland. In dit gebied, Quatrebras, komt ook het nieuwe dorpshuis en wordt 
de Rietveldschool vernieuwd.  
 
Het winkelcentrum wordt vernieuwd, passend bij het dorpse karakter van Badhoevedorp. Het 
huidige sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp. Het bedrijventerrein Lijnden-
oost wordt uitgebreid met de locatie Lijndenhof. Dit bedrijvenpark krijgt een mooie uitstraling met 
veel groen en water. Deze bedrijvenparken krijgen een mooie uitstraling met veel groen en water. 
Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost.  
 
 
 

Schuilhoeve 
Centrum 

Lijndenhof 

Quatrebras 

De Veldpost 

Lijnden Q4 



Plan-MER Badhoevedorp - Lijnden-oost   Datum  Pagin a  

Definitief   8 mei 2013  24 van 84 

 
 
 

2.2.4 Milieuoverwegingen 
 
Bij de totstandkoming van het Masterplan hebben diverse milieuoverwegingen een rol gespeeld. 
Om te beginnen is de aanleiding voor het Masterplan al een belangrijke milieuoverweging: alleen 
al door het weghalen van de A9 wordt de leefbaarheid van het dorp verbeterd. De overlast van 
het verkeer op de A9 verdwijnt. Door aanvullende maatregelen in de verkeersstructuur en verbe-
teringen in de openbare ruimte worden de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en de landschap-
pelijkheid verder versterkt. 
 
Bij het Masterplan is rekening gehouden met milieubelemmeringen vanwege Schiphol (luchtvaart-
lawaai, industrielawaai, externe veiligheid) en de rijkswegen A4 en omgelegde A9 (geluid en 
luchtkwaliteit). Met name het  Luchthavenindelingsbesluit (LIB) brengt beperkingen met zich mee. 
Binnen het beperkingengebied wordt nieuwbouw van woningen niet toegestaan. De ontwikkelge-
bieden liggen  daarbuiten, met uitzondering van een klein deel van het deelgebied De Veldpost 
met het nieuwe sportpark, en het deelgebied Lijndenhof. Zolang hier geen gevoelige objecten 
zoals woningen geprojecteerd worden is dit geen probleem voor de ontwikkeling van deze loca-
ties. 
 

Het terugdringen van extra milieubelasting  en nadruk op duurzame ontwikkeling wordt gerela-
teerd aan het verminderen van de warmtevraag, inzetten van vrijkomende energiestromen en 
efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. In dit stadium van planvorming zijn nog ruimschoots 
mogelijkheden om innovatieve en milieuvriendelijke concepten te integreren. 
In de ontwikkeling van Badhoevedorp worden ambities ten aanzien van duurzaamheid en leef-
baarheid gecombineerd door onder andere: 
- Een integraal watersysteem voor Badhoevedorp, de omgelegde A9 en Badhoevedorp-Zuid, 
waarvan de mogelijkheden voor hergebruik en zuivering nader worden verkend. 
- Integratie van landschap, sportfuncties en gebouwen aan de zuidkant van Badhoevedorp ter 
versterking van de ecologische verbindingszone en ter verbetering van de kwaliteit van het recre-
atiegebied. 
- Een gunstige plaatsing en isolatie van gebouwen langs de A9 en A4 ter minimalisering van 
energieverbruik. 
- Centraal gesitueerde parkeervoorzieningen. 
- Openbare ruimten met hoogwaardig voorzieningenniveau. 
- Kwalitatieve bebouwing met eenheid van architectuur. 
Verder wordt gedacht aan maatregelen als ruimtebesparing (efficiënt ruimtegebruik door par-
keermanagement), de energievoorziening (koude-warmteopslag) en duurzaam bouwen (innova-
tieve bouwmaterialen). [Bron: Masterplan Badhoevedorp] 

 
Met geluid en luchtverontreiniging vanwege het verkeer op de rijkswegen is in het Masterplan in 
globale zin rekening gehouden. Door afstand aan te houden en door gebruik te maken van af-
schermende bebouwing kan overlast worden voorkomen. Hetzelfde geldt voor het industrielawaai 
vanwege de activiteiten op Schiphol. Hier is rekening mee gehouden, maar één van de vragen 
voor dit MER is nog wel tot waar de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Schuilhoeve zich kan 
uitstrekken.   
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Het Masterplan heeft ook betrekking op het gebied aan de zuidkant van Badhoevedorp. Dit ge-
bied krijgt door de aanleg van de Groene Carré Noord  en de Groene AS een duurzame inrichting 
met recreatie en sportfuncties en inpassing van Badhoevedorp-Zuid in het landschap. Het plan-
gebied ligt geheel in het vogelprotectiegebied van het LIB. In het LIB is vastgelegd dat er geen 
aaneengesloten waterpartijen van meer dan 3 hectare mogen worden aangelegd in verband met 
de vogelaantrekkende werking. 

2.3 Ruimtelijk programma 
 
Met het Masterplan Badhoevedorp [Palm, 2008] als vertrekpunt is in 2010 een zogenaamd func-
tioneel programma van eisen (PvE) voor het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden-oost 
opgesteld. Het functioneel PvE heeft tevens als basis gediend voor de milieuonderzoeken die zijn 
uitgevoerd. 
 
Het programma omvat de vijf deelgebieden uit het masterplan (zie 2.2), alsmede het project Lijn-
den Q4. Niet opgenomen in het PvE, maar wel onderdeel van de planvorming is de reconstructie 
en aanleg van enkele wegen (zie ook hoofdstuk Verkeer). Tabel 2.1 geeft een samenvatting van 
het ruimtelijk programma. 
 
Tabel 2.1: Ruimtelijk programma bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost 

Deelgebied Functie Aantallen 

Centrum Winkels 
Woningen 

7.250 m2 

300 

Lijndenhof Bedrijventerrein 
Kantoren 

80.000 m2 
80.000 m2 

Lijnden Q4 Kinderdagverblijf 
Woningen 
Woon werk kavels 

2.000 m2 

70 
25 

Quatrebras Nieuw dorpshuis 
Sportvoorzieningen 
Woningen/appartementen 

5.500 m2 

2.000 m2 

550 

Schuilhoeve Kantoren4 
Woningen 

45.000 m2 
700 

De Veldpost Appartementen5 
Sportvelden 

50 
200.000 m2 

                                                      
4 In de diverse onderzoeken, die voor een belangrijk deel in 2012 en daarvoor zijn uitgevoerd, is uitgegaan 

van een programma van 45.000 m2 kantoren in Schuilhoeve-Oost. Thans valt het betreffende gebied, onder 

invloed van de huidige economische situatie, buiten de grens van het bestemmingsplan Badhoevedorp – 

Lijnden-oost.  
5 In het oorspronkelijke functioneel programma van eisen waren ook 50 appartementen in het deelgebied De 

Veldpost opgenomen. Deze woningen zijn ook meegenomen in de uitgevoerde milieuonderzoeken. Onder-

tussen is echter besloten om ze niet als zodanig op te nemen in het bestemmingsplan. 



Plan-MER Badhoevedorp - Lijnden-oost   Datum  Pagin a  

Definitief   8 mei 2013  26 van 84 

 
 
 

Voor de bovengenoemde ontwikkelingen wordt een bestemmingsplan opgesteld die direct danwel 
indirect de mogelijkheid bieden om op aanvraag vergunningen af te geven. De ontwikkelingen in 
Lijnden Q4, het nieuwe dorpshuis en een deel van de woningen in Quatrebras, een deel van het 
bedrijventerrein Lijndenhof en mogelijk een deel van Schuilhoeve worden direct bestemd. Ver-
gunningen voor deze ontwikkelingen kunnen zonder nadere planologische verantwoording wor-
den afgegeven. Voor de andere ontwikkelingen wordt voorzien in bestemmingen met wijzigings-
bevoegdheden en/of uitwerkingsverplichtingen. Dat wil zeggen dat de gemeente voor de betref-
fende locaties eerst een wijzigingsbesluit moet nemen danwel een uitwerkingsplan  moet vaststel-
len, voordat tot de verlening van vergunningen overgegaan kan worden. 
 

Infrastructurele ontwikkelingen 
Nadat de A9 is omgelegd wordt de verkeersstructuur van Badhoevedorp zelf ook aangepast. De 
volgende ontwikkelingen worden voorzien: 
• de T106/S106 wordt opgenomen als 2x2 rijstroken vanaf de aansluiting met de A9 tot en met 

het kruispunt de Ookmeerweg – De Alpen – Etnastraat in Amsterdam 
• er komt een nieuwe noord-zuid verbinding (Amsterdamse Laan) door Quatrebras (van Schip-

holweg richting Bloembuurt) 
• de Robert Kochstraat heeft een maximum snelheid van 50 km/h en is verschoven richting het 

noorden 
• ter ontsluiting van Schuilhoeve komt er een nieuwe laan door Schuilhoeve (voor de woningen) 
• ontsluiting voor Lijndenhof 
• doortrekken van de Keizersweg naar de nieuwe noord-zuid verbinding (Amsterdamse Laan) 
• de Sloterweg is nu deels 30 km/h, en deze wordt geheel 50 km/h 
• het wordt mogelijk om vanaf de Schipholweg (uit de richting van Haarlem) linksaf te slaan naar 

de Sloterweg 
• de Zeemanlaan wordt afgewaardeerd van 50 km/h naar 30 km/h 
• er is een aantal infrastructurele aanpassingen doorgevoerd rondom de Adelaarstraat 
 
Kleinere initiatieven 
Naast de grotere initiatieven zoals hiervoor beschreven biedt het bestemmingsplan ook ruimte 
aan een aantal kleinere initiatieven. Hiervoor heeft een inventarisatie en selectie plaatsgevonden. 
Momenteel is er sprake van 13 van dergelijke initiatieven, zie tabel 2.2. Niet ondenkbaar is dat 
gaandeweg de verdere planvorming (of mogelijk zelfs nog tijdens de besluitvormingsprocedure)  
initiatieven afvallen danwel toegevoegd worden. 
 
Voor deze initiatieven geldt dat ze niet verder worden meegenomen in dit MER6. De milieueffec-
ten van deze initiatieven zijn dermate klein dat ze niet, ook niet in samenhang met de andere 
initiatieven, tot zodanig belangrijke milieugevolgen zullen leiden dat daarvoor een milieueffectrap-
portage moet worden doorlopen. Wel zullen voor de betreffende initiatieven nog de voor bouw- en 
bestemmingsplannen gebruikelijke milieuonderzoeken plaats moeten vinden (bv. geluidonder-
zoek, bodemonderzoek, natuurinventarisatie). 
 

                                                      
6 Een uitzondering geldt voor de verkeerberekeningen, zie het betreffende hoofdstuk: zekerheidshalve is 

rekening gehouden met de verkeersgeneratie van 200 woningen. 
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Tabel 2.2: Kleinere initiatieven 

Adres Huidig gebruik Toekomstig gebruik 

Sloterweg 22 Kantoor Ca. 16 appartementen 

Franklinstraat 45 Appartementen voor ouderen Appartementen met zorgfunctie 

Akerdijk 117 Braakliggend terrein Twee woningen 

Lindenhof Braakliggend terrein Ca. 20 appartementen 

Schipholweg 291 Kantoor Hotel 

Meidoornweg 2 Kantoor Extended stay hotel 

Keplerstraat 2 Autobedrijf Ca. 21 woningen 

Sloterweg 259 Hotel Uitbreiding hotel (één verdieping) 

Sloterweg 303 Bedrijf Uitbreiding bedrijfsruimte (860 m2) 

Burgemeester van Amersfoordt-

laan 8A PEN-huisje Twee woningen 

Schipholweg 343 Kantoor Uitbreiding kantoorruimte (500 m2) 

Badhoevelaan 111  - 117 Bedrijf 

Bestemming verbreden naar detail-

handel + boven wonen 

Akerdijk 235 Kantoor+wonen 

Gemengd (kantoor, maatschappelijk 

en wonen) 

 
 

2.4 Haalbaarheid 
 
Bedrijven, kantoren en detailhandel 
Ter onderbouwing van het masterplan zijn in 2007 twee studies uitgevoerd gericht op de haal-
baarheid van het plan.  
De eerste studie gaat in op de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven en kantoren in Bad-
hoevedorp als geheel [BRO, 2007-1]. De studie eindigt met de conclusie dat op dit moment uit-
breidingsruimte ontbreekt voor bedrijven aan het bedrijventerrein aan de Jan van Gentstraat (An-
toniushoeve). Door een deel van de door de wegomlegging vrijkomende ruimte te benutten voor 
bedrijven kan dit probleem worden opgelost. Tegelijkertijd kunnen bedrijven uit het centrum naar 
de nieuwe bedrijvenlocatie uitwijken. Dit levert in het centrum ruimte op voor ontwikkelingen die 
thuishoren in een centrum. Om aan deze ruimtebehoefte tegemoet te komen is in het masterplan 
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bedrijventerrein Lijndenhof voorzien. Een tweede conclusie die wordt getrokken is dat de blijven-
de behoefte aan luchthavengebonden bedrijventerrein potentie biedt voor de terreinen Lijndenhof 
en Schuilhoeve. 
De tweede studie betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe winkels in het centrumge-
bied [BRO, 2007-2]. Geconcludeerd wordt dat het centrum van Badhoevedorp ‘absoluut kwalitei-
ten’ heeft maar dat een aantrekkelijk dorpshart ontbreekt. Er is ruimte voor uitbreiding van het 
winkelaanbod, mede omdat het inwoneraantal nog gaat toenemen. De wegomlegging van de A9 
biedt goede kansen om een veel aantrekkelijker winkelhart in Badhoevedorp te realiseren, aldus 
de onderzoekers. 
In 2010 is in opdracht van het Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio Amsterdam een studie 
uitgevoerd naar de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen en kantoren in de regio [BCI, 2010]. 
Belangrijke conclusie van deze studie was dat er tot 2040 sprake is van een overaanbod aan 
bedrijventerreinen en kantoren in de metropoolregio als geheel. Ook in het deelgebied Amstel-
land – Meerlanden, waartoe de gemeente Haarlemmermeer behoort, is sprake van een overaan-
bod. 
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Haarlemmermeer zich beraden op een strategie om 
te komen tot meer evenwicht in vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen en kantoren. Dat 
heeft geleid tot het besluit om een fors deel van het aanbod aan bedrijventerreinen en kantoorlo-
caties ‘te faseren ná 2040’. Dat betekent dat de locaties waarvoor dit geldt pas na 2040 tot ont-
wikkeling zullen komen. Naast deze faseringsmaatregelen is besloten om de leegstand van kan-
toren aan te pakken, alsmede om bestaande bedrijventerreinen te herstructureren. 
De locatie Lijndenhof, voor zover opgenomen in het ruimtelijk programma voor het bestemmings-
plan Badhoevedorp - Lijnden-oost, is buiten het bereik van de faseringsmaatregel gebleven en 
kan vóór 2040 tot ontwikkeling komen. 
 
Wonen 
Badhoevedorp is een dorp met grondgebonden woningen, vaak op ruime kavels, en appartemen-
ten. In regionaal verband7 is Badhoevedorp aangewezen als prioriteitgebied voor woningbouw. 
Het is de bedoeling de komende jaren kwalitatief hoogwaardige woonmilieus toe te voegen. Bin-
nen de kaders van het bestemmingsplan zullen in totaal maximaal 1.775 woningen in Badhoeve-
dorp bijgebouwd worden. Met nieuwe grondgebonden woningen wordt ingespeeld op de vraag 
naar vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen, hoewel de conjunctuur in dat segment natuur-
lijk wel van grote invloed is op de vraag. Daarnaast biedt het programma doorgroeimogelijkheden 
in het middensegment. Met deze ontwikkeling wordt gedeeltelijk invulling gegeven  aan de wo-
ningbouwbehoefte die in de Metropoolregio Amsterdam aanwezig is. Tot 2020 bedraagt deze 
behoefte minimaal 90.000 woningen. Voor de periode tot 2040 wordt de woningbehoefte op 
300.000 stuks ingeschat [ABF, 2011]. 
 

                                                      
7 Over de prioritaire woningbouwprojecten zijn in SRA+-verband (Stadsregio Amsterdam-plus, dit is hetzelf-

de als de Metropoolregio Amsterdam) , in de bestuurlijke bijeenkomsten Regionale Woningmarkt, af-

sprakeen tussen bestuurders van gemeenten, corporaties en marktpartijen. 
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3. Alternatieven 

3.1 Inleiding 
 
Het vertrekpunt voor dit MER wordt gevormd door het Masterplan Badhoevedorp-Centrum [Palm, 
2008]. De mogelijkheden (en wenselijkheid) om binnen de kaders van het vastgestelde master-
plan te variëren zijn beperkt. Desalniettemin kunnen uit de effectbeschrijvingen motieven voor 
aanpassingen aan het plan en/of programma voortkomen. Een belangrijke vraag voor dit MER is 
of de locatie Schuilhoeve in volle omvang past binnen de randvoorwaarden die vanuit milieu wor-
den gesteld. Op voorhand wordt niet uitgesloten dat volstaan moet worden met een geringere 
omvang van het woningbouwprogramma voor deze locatie. Ook elders zijn afwijkingen van het 
masterplan en het ruimtelijk programma voorstelbaar. 
 
Het uitgangspunt voor de effectbeschrijving is de huidige situatie. Als referentie voor de beoorde-
ling van de alternatieven wordt in milieueffectrapporten veelal uitgegaan van een nulalternatief, 
ook wel autonome ontwikkeling genoemd. Dit is de situatie die in de planperiode, 10 jaar in het 
geval van een bestemmingsplan, ontstaat wanneer de diverse bouwplannenn niet wordt uitge-
voerd. Gezien de nauwe samenhang met de wegomlegging worden in dit MER twee referentiesi-
tuaties onderscheiden: 
� de situatie in 2023 zonder wegomlegging A9 
� de situatie in 2023 met wegomlegging A9, maar zonder ontwikkelingen op het vrijgekomen 

tracé 
 

3.2 Huidige situatie 
 
Momenteel wordt het aanzicht en de milieusituatie van Badhoevedorp in sterke mate bepaald 
door de aanwezigheid van rijksweg A9. De rijksweg A9 loopt nu door het centrum van Badhoeve-
dorp met de bijbehorende gevolgen voor het milieu (geluid, lucht e.d.). Deze situatie wordt als 
uitgangspunt genomen voor de beschrijving van de huidige situatie. 
 

3.3 Autonome ontwikkeling 
 
Referentiesituatie 1 is de situatie die optreedt in 2023 wanneer de voorgenomen wegomlegging 
geen doorgang vindt. Dit is gezien het onherroepelijke tracébesluit geen realistische situatie, 
maar voor de beoordeling van de effecten van de plannenwel van belang. Door de Voorgenomen 
Activiteit (zie 3.4)  te vergelijken met Referentiesituatie 1 wordt een indruk gegeven van het effect 
van de wegomlegging en de herinrichting van het vrijgekomen tracé tezamen. 
  
Om het effect van uitsluitend de herinrichting van het vrijgekomen tracé in beeld te brengen wordt 
Referentiesituatie 2 beschreven. Dit is de situatie die in 2023 optreedt, na wegomlegging, maar 
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zonder herinrichting. Deze situatie zal overigens nooit optreden, aangezien de  voorgenomen 
ontwikkelingen moeten zorgen voor de (gedeeltelijke) financiering voor de omlegging van de A9. 
  

3.4 Voorgenomen Activiteit 
 
De Voorgenomen Activiteit (VA) betreft de uitvoering van het bestemmingsplan en het bijbeho-
rende ruimtelijk programma en infrastructurele aanpassingen, zie 2.3. 
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4. Effecten en mogelijke maatregelen 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitgevoerde achtergrondstudies. Achtereenvolgens 
komen de volgende onderwerpen aan bod: bodem, water, verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie. 
 
In de laatste paragraaf wordt onder de noemer duurzaamheid ingegaan op de energievoorziening 
van de diverse locaties. Ook wordt een aantal maatregelen opgesomd die bij de inrichting van de 
openbare ruimte bij kunnen dragen aan een duurzame  ontwikkeling van Badhoevedorp.  

4.1 Bodem 
 
Deze paragraaf behandelt drie bodemaspecten die van belang zijn voor de voorziene ontwikke-
lingen in Badhoevedorp, te weten: 
• de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem 
• de eventuele aanwezigheid van explosieven in de bodem 
• de grondbalans voor de diverse ontwikkelingen 

4.1.1 Bodemkwaliteit 
 
Huidige situatie 
Voor het plangebied als geheel is in 2010 een historisch bodemonderzoek uitgevoerd [War, 
2010]. Hiervoor is het Bodem Informatie Systeem (Nazca) van de gemeente Haarlemmermeer 
geraadpleegd. Dit systeem bevat informatie over onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. 
Figuur 4.1 toont de locaties waar op basis van deze onderzoeken sprake is van potentieel ernsti-
ge bodemverontreinigingen. 
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Figuur 4.1: Locaties met potentieel ernstige bodemverontreiniging 

 
 

Voor het deelgebied Lijnden Q4 heeft in 2012 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden 
[GS, 2012]. In de bovengrond zijn lichte verhogingen aan cadmium en lood gemeten. Tevens zijn 
er lichte verhogingen aan barium en dichloormethaan gemeten in het grondwater. De onder-
zoeksresultaten vormen echter geen belemmering voor de nieuwe bestemmingen. 
 
Autonome ontwikkeling 
Figuur 4.1 laat drie locaties op of nabij het tracé voor de omlegging van de A9 zien waar sprake is 
van een potentieel ernstige bodemverontreiniging. Aangenomen wordt dat deze locaties bij de 
voorbereiding van de aanleg van de weg nader onderzocht en zonodig gesaneerd worden. In 
beginsel wordt hiermee plaatselijk een verhoging van de bodemkwaliteit gerealiseerd.  
 
Voorgenomen Activiteit 
Op basis van figuur 4.1 kan worden geconstateerd dat meerdere verontreinigde locaties binnen 
de gebieden liggen die worden herontwikkeld. Deze locaties zijn weergegeven in tabel 4.1. Daar-
bij is ook een indicatie gegeven van de vervolgacties die nodig zijn voor de verdere planontwikke-
ling van de betreffende locaties. Waar nodig zal bodemsanering plaatsvinden. Dit leidt plaatselijk 
tot een schonere bodem. 
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Tabel 4.1: Bodemverontreiniging ter plaatse van het plangebied (excl. kleinere initiatieven, zie 2.3) 

Locatie Vervolgactie 

30: Knooppunt Badhoevedorp Nader onderzoek minerale olie en PAK- verontreini-
gingen 

41: Rijstvogelstraat 90 Integraal vaststellen bodemkwaliteit 

47: Sloterweg 131-133 Nader onderzoek en eventueel saneringsplan bij 
wijziging gebruik 

55: Snelliuslaan 1 Nader onderzoek zware metalen in grond 

56: Voormalige stortlocatie Broekhoven Nader onderzoek grondwaterverontreinigingen 

 
 

4.1.2 Explosieven 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Schiphol een aantal keren gebombardeerd, zowel tijdens de 
Duitse inval in mei 1940 als later tijdens bombardementen van de Geallieerden. Als gevolg van 
deze oorlogshandelingen kunnen explosieven zijn achtergebleven in de bodem. Bij het spontaan 
aantreffen van explosieven ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat het explosief door 
beroering kan exploderen. 
 
Huidige situatie 
In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de kans op de aanwezigheid van explosieven in het 
plangebied [Sar, 2009]. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit de beoordelingsrichtlijn 
Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE). Tijdens het onderzoek zijn diverse archieven 
geraadpleegd, luchtfoto’s geïnterpreteerd en literatuur bestudeerd. 
 
Het onderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van verdachte gebieden, locaties waar niet 
definieerbare verstoringen in de aardoppervlakte zichtbaar zijn en locaties waar zich volgens 
ooggetuigen blindgangers zouden kunnen bevinden. Figuur 4.2 toont de locaties. 
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Figuur 4.2: Begrenzing verdachte gebieden 

 
 
 
Autonome ontwikkeling en Voorgenomen Activiteit 
Figuur 4.3 vormt de combinatie van de ruimtelijke ingrepen die de komende jaren zullen plaats-
vinden (omlegging A9 en gebiedsontwikkeling Badhoevedorp) en de verdachte gebieden die uit 
het explosievenonderzoek naar voren zijn gekomen. Niet in alle verdachte gebieden zijn ingrepen 
voorzien. Daar waar wel ingrepen zijn voorzien is voorafgaand aan geplande grondwerkzaamhe-
den nader onderzoek noodzakelijk naar het voorkomen van explosieven. Deze gebieden zijn in 
de figuur aangeduid als opsporingsgebieden. 
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Figuur 4.3: Voorgenomen ontwikkelingen, verdachte gebieden en opsporingsgebieden 

 
 
De opsporingsgebieden 1 t/m 4 uit figuur 4.3 liggen op het tracé van de omgelegde A9. Opspo-
ringgebied 5 ligt in het plangebied voor Schuilhoeve, terwijl opsporingsgebied 6 in het plangebied 
Centrum ligt. 

4.1.3 Grondbalans 
 
Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling is een gesloten grondbalans voor het gehele plange-
bied. Medio 2011 is er een overall grondbalans gemaakt om inzicht te krijgen in de orde grootte 
van de eventuele overschotten. Hieruit bleek dat er voor deelplan De Veldpost een opgave voor 
het verwerken van ca 200.000 m3 grond uit andere deelplannen 
is. Deze opgave is ook als uitgangspunt meegegeven voor het uitwerken van het stedenbouw-
kundig ontwerp voor De Veldpost. 
 

4.2 Water 
 
Deze paragraaf behandelt vier aspecten die van belang zijn voor de voorziene ontwikkelingen in 
Badhoevedorp, te weten: 
• de waterhuishouding 
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• de waterkwaliteit 
• mogelijke wateroverlast 
• de riolering 

4.2.1 Waterhuishouding 
 
Huidige situatie 
De Haarlemmermeer is een polder die in 1852 is drooggelegd. Het overtollige water wordt via een 
netwerk van sloten, tochten en vaarten afgevoerd naar één van de vier gemalen alvorens het 
wordt uitgeslagen op de Ringvaart (waterpeil NAP -0,64 m). Binnen de Haarlemmermeerpolder 
zijn verschillende peilgebieden met waterpeilen van NAP -4,47 m tot NAP -6,72 m.  
 
Ter plaatse van Badhoevedorp bevinden zich een aantal inlaten langs de Ringvaartdijk. Hiermee 
wordt water ingelaten om de watergangen in Badhoevedorp door te spoelen. Via de watergangen 
in het stedelijk gebied stroomt het water van noord naar zuid richting de A9. De watergangen 
langs de A9 voeren het water af naar de Hoofdvaart. Het gebied ten zuiden van de A9 voert over-
tollig water via de Spaarnwoudertocht af naar de Hoofdvaart. Via gemaal Lijnden wordt het water 
vanuit de Hoofdvaart uitgeslagen op de Ringvaart. De watergangen langs de A9 en de watergan-
gen ten zuiden van de A9 hebben een zomerpeil van NAP -5,87 m en een winterpeil van NAP -
6,02 m.  
 
In figuur 4.4  is het watersysteem in Badhoevedorp weergegeven. In de huidige situatie vormt de 
A9 een barrière in de waterhuishouding in Badhoevedorp. Er is maar een beperkt aantal duiker-
verbindingen onder de A9 door.  
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Figuur 4.4: Huidig watersysteem Badhoevedorp (vp = vastpeil, zp = zomerpeil) 

 
 
 
Autonome ontwikkeling 
De omlegging van de A9 leidt op zichzelf nog niet tot grote veranderingen in de waterstructuur in 
Badhoevedorp. Wel wordt met de verwijdering van de bestaande A9 de kans gecreëerd tot verbe-
teringen in de structuur. Deze kans moet met de Voorgenomen Activiteit worden verzilverd. 
 
Voorgenomen Activiteit 
De gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp brengt zowel kansen als bedreigingen ten aanzien 
van water met zich mee. De kansen betreffen de mogelijke verbeteringen in de waterstructuur, 
o.a. door nieuwe verbindingen te realiseren. Ook de mogelijkheden om verbeteringen in het riool-
stelsel door te voeren kunnen worden gezien als kansen. De bedreigingen hebben betrekking op 
de toename van verhard oppervlak. Hierdoor vindt een versnelde afvoer van regenwater plaats. 
 
In het Waterstructuurplan Badhoevedorp [W+B, 2013-3] is op basis van uitgebreide studie en na 
vergelijking van een aantal alternatieven voor onderdelen van de structuur een voorstel voor een 
nieuwe waterstructuur opgenomen. Figuur 4.5 geeft een indruk van deze nieuwe structuur. Het 
waterstructuurplan biedt een uitgebreide toelichting hierop. 
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Figuur 4.5: Globale waterstructuur Badhoevedorp [W+B, 2013-3] 

  
 
Belangrijke verschillen met de huidige situatie zijn:   
• noord-zuid verbindingen zijn toegevoegd om de doorstroming van het oppervlaktewater te 

verbeteren 

• waar mogelijk zijn bestaande duikerverbindingen vervangen door open water 
• toevoeging van een oost-west verbinding (Kromme Tocht) 
 
Het Waterstructuurplan voorziet daarnaast in zoveel mogelijk afkoppelen van verhard oppervlak, 
flexibel peilbeheer en extra oppervlaktewater om de toename van verhard oppervlak te compen-
seren. Deze  maatregelen zijn gunstig voor de waterhuishouding. Door afkoppeling van verhard 
oppervlak wordt het afstromende hemelwater vastgehouden.  Het toepassen van flexibel peilbe-
heer biedt kansen om water zoveel mogelijk lokaal vast te houden en te bergen. 
 

4.2.2 Waterkwaliteit 
 
Huidige situatie 
In Badhoevedorp is sprake van een aantal problemen met betrekking tot de waterkwaliteit. Deze 
problemen hebben ondermeer betrekking op de doorstroming, de riooloverstorten en de kwel (zie 
ook het waterstructuurplan [W+B, 2013-3]): 
•    doorstroming: De doorstroming in de watergangen is slecht. De slechte waterkwaliteit wordt 

mede veroorzaakt door een aantal lange duikers en een aantal doodlopende watergangen.   
•    riooloverstorten: Vooral in het oosten van Badhoevedorp veroorzaken riooloverstorten een 

aandachtspunt in de zuurstofhuishouding.  
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•    kwel: In Badhoevedorp is sprake van kwel. Rond de Robert Kochstraat is sprake van ijzer-
houdende kwel. Dit veroorzaakt een bruine kleur van het oppervlaktewater. Er bevinden zich 
wellen langs/bij de Kagertocht ten zuiden van de Schipholweg. De wellen bevinden zich ter 
plaatse van de voormalige zandwinput Broekhoven. Hier is sprake van zilte kwel.  

 
Autonome ontwikkeling 
De omlegging van de A9 leidt op zichzelf nog niet tot veranderingen in de waterkwaliteit. Wel 
wordt met de verwijdering van de bestaande A9 de kans gecreëerd tot het doorvoeren van een 
aantal verbeteringen. Deze kans moet met de Voorgenomen Activiteit worden verzilverd. 
 
Voorgenomen Activiteit 
In de toekomstige situatie zal de A9 als barrière in de waterhuishouding verdwijnen. Het 
beperkte aantal duikerverbindingen kan worden vervangen door watergangen waardoor er 
meerdere noord - zuid verbindingen ontstaan. Hierdoor zal de doorspoeling van het watersys-
teem in Badhoevedorp verbeteren. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit. Door het afkoppelen van 
verhard oppervlak wordt extra doorstroming met relatief schoon afstromend hemelwater gecre-
ëerd. Ook dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. 
 

4.2.3 Wateroverlast 
 
Huidige situatie 
Op enkele locaties in Badhoevedorp is de grondwaterstand kritisch. Deze locaties liggen 
over heel Badhoevedorp verspreid, met uitzondering van het oosten. In het grootste deel 
van Badhoevedorp zal het oppervlaktewater niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden 
omdat dit de kans op grondwateroverlast vergroot. In het oosten van Badhoevedorp en in 
gebieden waar geen rekening hoeft te worden gehouden met bestaande bebouwing (en 
infrastructuur en bomen) biedt de grondwaterstand kansen voor het aanpassen van het peil 
zoals bijvoorbeeld flexibel peilbeheer. 
 
Naast de grondwaterstand vormt het zogenaamde opbarstrisico een aandachtspunt voor de plan-
vorming. Het maaiveld langs de Ringvaartdijk ligt tussen NAP -3,0 m en NAP -2,5 m. De hoogte 
van het maaiveld loopt af tot circa NAP -4,0 m ter hoogte van de huidige A9.  De drooglegging 
varieert tussen circa 1 m bij de afslag Badhoevedorp en 2 m achter de Ringvaartdijk. De deklaag 
in Badhoevedorp bestaat uit zand en zandige klei met dikte van tussen circa 8 m en 12 m. De 
doorlatendheid van de deklaag is matig. Daaronder ligt het eerste watervoerende pakket dat be-
staat uit goed doorlatend zand. Bij het graven van een watergang kan de waterbodem opbarsten 
als gevolg van de druk van het grondwater in het eerste watervoerende pakket. 
 
Autonome ontwikkeling 
Er zijn geen autonome ontwikkelingen die binnen een termijn van 10 jaar tot een wezenlijke ver-
andering van de kans op wateroverlast leiden. 
 
Voorgenomen Activiteit 
Bij de uitwerking van de plannen dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan effecten op 
de grondwaterstand en het opbarstrisico. Door adequate maatregelen (geen peilverhoging in 
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gebieden met een hoge grondwaterstand, geen watergangen in gebieden met een hoog opbar-
strisico) kan wateroverlast worden voorkomen. 

4.2.4 Riolering 
 
Huidige situatie 
Het grootste deel van Badhoevedorp is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. 
De bemalingsgebieden Schuilhoeve en Sloterweg hebben alleen een DWA (droogweerafvoer)-
stelsel. Het hemelwater wordt in deze gebieden via een RWA-stelsel afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. In het bedrijvenpark Lijnden-oost is een verbeterd gescheiden rioolstelsel aan-
gelegd. 
 

Autonome ontwikkeling 
Afgezien van gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden zijn geen ontwikkelingen in de riolerings-
situatie voorzien.  
 
Voorgenomen Activiteit 
De ontwikkelingen rond de huidige A9 zullen leiden tot een toename van afvalwater en extra af-
stromend hemelwater van verhard oppervlak. Voor de grotere inbreidingsgebieden zoals Quatre-
bras zal een gescheiden stelsel aangelegd worden. Kleine inbreidingen waarbij geen gescheiden 
riolering wordt aangelegd, kunnen eventueel worden aangesloten op het huidige rioolstelsel. Dit 
kan betekenen dat hemelwater tijdelijk op een gemengd stelsel wordt aangesloten. Bij toekomsti-
ge rioolvervangingen kan het hemelwater dan worden aangesloten op een aparte HWA-leiding.  
  
De realisatie van de woningen en kantoorpanden resulteert in een toename in afvalwater dat 
afgevoerd moet worden naar de Afvalwater Zuiverings Installatie (awzi). Er is een toetsing uitge-
voerd om te bepalen of het rioolstelsel en de gemalen (zuivering) voldoende restcapaciteit heb-
ben om een toename in aanbod van afvalwater te verwerken. Ook is nagegaan of de extra belas-
ting met afvalwater leidt tot een toename van het overstortvolume. Uit de berekeningen [W+B, 
2012] blijkt dat er voldoende afvoercapaciteit aanwezig is. De toename van het overstortvolume is 
beperkt. Het overstortvolume kan nog worden teruggebracht, bijvoorbeeld door bestaand verhard 
oppervlak aan de rand van de nieuwe ontwikkelingen af te koppelen. 
 

4.3 Verkeer 
 
De voorgenomen activiteiten hebben gevolgen voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid (geluidhinder, luchtverontreiniging) op en langs het wegennet van Badhoeve-
dorp.  In het deelrapport verkeer [BGC, 2012] is ingegaan op de eerste twee thema’s. Deze the-
ma’s worden in deze paragraaf behandeld. De leefbaarheidsaspecten die samenhangen met 
verkeer komen aan bod in de paragrafen geluid en luchtkwaliteit. 
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4.3.1 Verkeersafwikkeling 
 
Met behulp van twee verkeersmodellen zijn de (veranderingen in) verkeersintensiteiten op de 
verschillende wegvakken in beeld gebracht. Het Nederlands Regionaal Model (NRM) is gebruikt 
voor de rijkswegen t/m de op- en afritten, terwijl het Noord-Holland-Zuid model is gebruikt voor 
het onderliggende wegennet.  
Op basis van de verkeersberekeningen [BGC, 2012] kan worden geconcludeerd dat de omleg-
ging van de A9 op een aantal wegvakken tot een toename van de verkeersintensiteit leidt. Op de 
Schipholweg, de Hoofdweg en de Amsterdamsebaan is sprake van toenames van 35-55%. Op 
de Pa Verkuyllaan neemt de intensiteit met 65% toe. Tegenover deze toenames staan ook enkele 
afnames, o.a. op de Kamerlingh Onneslaan, de Robert Kochstraat en de Zeemanlaan. De ver-
schillen zijn te verklaren vanuit de nieuwe ontsluiting van Badhoevedorp op de A9. 
 
De realisatie van de Voorgenomen Activiteit leidt in het algemeen tot een toename van de ver-
keersintensiteiten. De toename wordt veroorzaakt door het grotere aantal inwoners en gebruikers 
van het gebied. De hoogste toename wordt verwacht op de Sloterweg (wegvak 9). Op enkele 
wegvakken is sprake van een afname. Dit is het gevolg van de infrastructurele ingrepen die zijn 
voorzien en de daarmee samenhangende gelijkmatiger verdeling van het verkeer over de dorps-
wegen. 
 

Herkomsten en bestemmingen 

De herkomsten (H) en bestemmingen (B) van het verkeer dat in Badhoevedorp voorkomt, 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. Dit is gedaan per modaliteit voor de 

toekomstige situatie (2023). De bron van de gegevens is het gemeentelijk verkeersmodel. 

 
Uit de tabel blijkt dat circa 20% van de autoverplaatsingen intern verkeer is (zowel 

herkomst als bestemming in Badhoevedorp). Ook blijkt dat vrachtverkeer in Badhoevedorp 

een sterke relatie heeft met Amsterdam en Noord-Holland zuid (o.a. rest van 

Haarlemmermeer, Schiphol, Aalsmeer, Uithoorn). Ook voor het OV geldt een sterke 

relatie met Amsterdam en Noord-Holland zuid, maar ook met Zuid-West Nederland 

(o.a. Den Haag en Rotterdam). De fietsverplaatsingen gaan grotendeels naar Amsterdam 

of blijven intern. 
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Een hogere intensiteit wil nog niet zeggen dat er problemen zijn bij de afwikkeling van het ver-
keer. Om die reden is in het onderzoek [BGC, 2012] ook gekeken naar de intensiteit i.r.t. de ca-
paciteit. Aangezien daarvoor op wegen binnen de bebouwde kom vooral de kruispunten van be-
lang zijn is in het onderzoek gekeken naar de kruispuntbelasting. In figuur 4.6 zijn de I/C-
verhoudingen weergegeven voor de avondspits voor de situatie met en zonder plan. Des te roder 
het bolletje op het kruispunt, des te minder restruimte er op het betreffende kruispunt is8. 
 

 
Figuur 4.6: Kruispuntbelastingen (avondspits) 

  

Huidige situatie (2011)          Situatie 2023 excl. omlegging A9 excl. plan 
 

  
 Situatie 2023 incl. omlegging A9 excl. plan      Situatie 2023 incl. omlegging A9 incl. plan 
 
 

Als naar de belastingsgraden op de kruispunten wordt gekeken, dan valt vooral de  intensiteits-
toename op de Schipholweg en de Sloterweg op. Met name in de avondspits wordt het kruispunt 

                                                      
8 NB. Dit zijn berekende kruispuntbelastingen o.b.v. wat 'grovere rekeninstrumenten' (in Omnitrans). Op hoofdlijnen geeft 
e.e.a. een goed beeld: verfijning op kruispuntniveau/per signaalgroep/per opstelstrook is altijd (indien gewenst) nog moge-
lijk. 
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dat deze wegen samenbrengt dusdanig zwaarder belast dat er mogelijk maatregelen op het 
kruispunt nodig zijn. Ook de overige kruispunten op de Sloterweg worden zwaarder belast. Hier 
leidt dit echter niet tot een belastingsgraad van 85% of hoger. 
 
Het kruispunt Hoofdweg - Schipholweg is nu reeds zwaar belast en ook de kruispunten 
nabij de Sloterbrug zijn nu reeds een aandachtspunt. Bij een autonome ontwikkeling 
zonder plan hebben deze kruispunten al een belastingsgraad van boven de 85%. Door 
het realiseren van het plan krijgen deze kruispunten meer verkeer te verwerken en 
blijven daarmee een aandachtspunt. 
 
 

Modal split 

Het gebruik van de verschillende vervoerwijzen, ofwel de modal split, is ook inzichtelijk gemaakt. De modal 

split geeft de verdeling van de verplaatsingen aan over de verschillende vervoerwijze (auto, openbaar ver-

voer, fiets). Hierna is de modal split van Badhoevedorp weergegeven naar het aantal verplaatsingen, zowel 

voor de situatie in 2008 als in 2023 (zonder bestemmingsplan). De modal split is afkomstig uit het 

verkeersmodel. Voor de huidige situatie is dit gebaseerd op gegevens uit het MON (mobiliteitsonderzoek 

Nederland). Voor de toekomstige situatie is door het gemeentelijk verkeersmodel een inschatting gemaakt. 

 

 
 
Naar de toekomst toe is de verwachting dat het OV aandeel stijgt ten faveure van de fiets. Ook het autoge-

bruik stijgt 1%. 

 

4.3.2 Verkeersveiligheid 
 
Huidige situatie 
De weginrichting in Badhoevedorp voldoet op veel wegen nog niet aan Duurzaam Veilig. Nog niet 
alle verblijfsgebieden zijn ingericht als 30km zone maar in praktijk leidt dit tot weinig problemen. 
Daarom heeft deze inrichting in het Deltaplan Bereikbaarheid, het mobiliteitsplan van de gemeen-
te [HM, 2012-1], een lage prioriteit gekregen. Voor fietsverkeer zijn op de drukke noord-zuid rou-
tes niet overal voorzieningen getroffen. Op de oost-west routes doen zich problemen met betrek-
king tot de oversteekbaarheid (van de drukke noord-zuid routes) en dus de verkeersveiligheid 
voor.   
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In figuur 4.7 is het aantal ongevallen binnen het plangebied in de huidige situatie weergegeven. 
De ongevallen op de huidige A9 zijn niet in de figuur opgenomen omdat de omlegging geen on-
derdeel uitmaakt van deze MER. Op dit moment vinden de meeste ongevallen plaats op de 
kruispunten met de Schipholweg en de noord-zuid verbindingen (Sloterweg, Pa Verkuyllaan en 
Burgemeester Amersfoortlaan) door Badhoevedorp. Ook op en rond de Sloterbrug gebeuren 
opvallend veel ongevallen. Er is één black-spot binnen het plangebied, namelijk het kruispunt van 
de Schipholweg met de Sloterweg [HM, 2012-1] 
 
Figuur 4.7: Aantal geregistreerde ongevallen op wegvakken en kruispunten 2001 t/m 2011 in het plangebied 

 
 
 
Autonome ontwikkeling 
Voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de Sloterbrug zijn in het Deltaplan Bereikbaar-
heid middelen gereserveerd om een afzonderlijke fietsbrug aan te leggen. Op termijn zullen alle 
woonwijken worden ingericht als 30km zone. Deels zal dat gebeuren tegelijkertijd met het ver-
vangen van de riolering, de overige straten staan na 2017 op de planning. Voor de andere ge-
noemde verkeersveiligheidsproblemen in de huidige situatie (oversteekbaarheid noord-zuid rou-
tes, fietsvoorzieningen op noord-zuid routes en ongevallenlocaties) zijn nog geen maatregelen 
voorzien. 
 
Voorgenomen Activiteit 
Door de ruimtelijke ontwikkelingen wordt een deel van de wegen in het dorp drukker. Met name 
de Burgemeester Amersfoortlaan, Pa Verkuyllaan en Sloterweg. Op deze wegen is aandacht 
voor de verkeersveiligheid extra van belang, door bijvoorbeeld de aanleg van (over-
steek)voorzieningen voor langzaam verkeer. 
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In de Voorgenomen Activiteit is op het huidige tracé van de A9 een fietsroute voorzien. Hiermee 
ontstaat een veilige fietsroute van oost naar west door het dorp.  
 

4.4 Geluidhinder 
 
Badhoevedorp ligt binnen de invloedssfeer van een aantal uiteenlopende geluidbronnen, te weten 
de de rijkswegen A4 en A9, een aantal provinciale en gemeentelijke wegen, de spoorlijn Amster-
dam-Schiphol, grondgebonden activiteiten op Schiphol en het vliegverkeer van en naar Schiphol. 
 In het deelrapport Geluid [W+B, 2013-1] wordt elk van deze bronnen afzonderlijk behandeld. Ook 
is voor enkele representatieve punten de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. 
 
De herinrichting van Badhoevedorp leidt tot veranderingen in het geluid vanwege het wegverkeer. 
Dit is reden om in deze paragraaf als eerste in te zoomen op het wegverkeerslawaai. Vervolgens 
wordt ook verslag gedaan van de berekening van  de cumulatieve geluidbelasting. Ten slotte 
wordt ingegaan op het geluid vanwege vliegtuigen op de grond. 

4.4.1 Wegverkeerslawaai 
 
In het deelrapport Geluid [W+B, 2013-1] zijn op basis van de verkeersintensiteiten, die zijn voort-
gekomen uit het verkeersonderzoek [BGC, 2012], de geluidbelastingen langs de bestaande en 
nieuwe wegen bepaald. Binnen de onderscheiden geluidcontouren zijn de aantallen woningen en 
overige geluidgevoelige bestemmingen vastgesteld. De aantallen woningen zijn vervolgens op 
basis van een aanname van een gemiddelde woningbezetting (2,3 personen) en dosis-
effectralaties vertaald naar aantallen gehinderden en ernstig gehinderden. Het resultaat van de 
berekeningen is voor wat betreft de woningen weergegeven tabel 4.2. 
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Tabel 4.2: Aantallen woningen en geluidgehinderden 

Geluidbelasting  Huidige 
situatie  

Referentiesituatie 
1 

Referentiesituatie 
2 

Voorgenomen 
Activiteit  

Aantal geluidbelaste woningen 

48-53 744 302 2149 2058 

54-58 3250 3558 2654 4072 

59-63 1594 1635 804 1113 

64-68 154 247 140 149 

>68 0 0 3 5 

Hinder 

Aantal 

gehinderden 

1228 1345 1256 2525 

Aantal ernstig 
gehinderden 

482 520 485 931 

 
 
Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• zonder wegomlegging (Referentiesituatie 1) neemt het aantal geluidgehinderden en ernstige 

gehinderden met ca. 9% toe t.o.v. de huidige situatie 
• door de omlegging van de A9 (Referentiesituatie 2) neemt het aantal gehinderden en ernstig 

gehinderden met ca. 9% af t.o.v. situatie zonder wegomlegging (Referentiesituatie 1) 
• door de Voorgenomen Activiteit verdubbelt het aantal gehinderden en ernstig gehinderden 

t.o.v. de situatie na wegomlegging (Referentiesituatie 2) 
 

Een belangrijke kanttekening die bij de laatste conclusies moet worden geplaatst is dat bij de 
berekeningen nog geen rekening is gehouden met eventuele geluidbeperkende maatregelen. 
Evenmin is rekening gehouden met de onderling afscherming van woningen en gebouwen. Om 
gevoel te krijgen bij de invloed van deze factoren is in het deelrapport geluid een aanvullende 
berekening gemaakt waarbij rekening is gehouden met de afschermende werking van de eerste-
lijnsbebouwing van de nieuwbouwlocatie Schuilhoeve. Het totale aantal ernstig gehinderden en 
gehinderden is dan gereduceerd tot totaal 473 en 1226 respectievelijk. Het aantal gehinderden en 
ernstig gehinderden ligt dan in de orde grootte van de situatie bij autonome ontwikkeling. 
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4.4.2 Cumulatieve geluidbelasting 
 
In het deelrapport geluid [W+B, 2013-1] heeft op een aantal representatieve punten een bereke-
ning plaatsgevonden van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer, railverkeer,  
luchtvaartverkeer en industrielawaai (grondgebonden activiteiten Schiphol). De rekenpunten zijn 
gesitueerd ter plaatse van bestaande (clusters van) woningen en daar waar ontwikkelingen 
plaatsvinden. Figuur 4.8 toont de ligging van de rekenpunten. Tabel 4.3 toont de resultaten van 
de berekeningen. 
 
Figuur 4.8: Ligging rekenpunten cumulatieve geluidbelasting 
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Tabel 4.3: Aantallen geluidbelaste woningen9 

Rekenpunt Wegverkeer  
rijkswegen  

Wegverkeer  
overig  

Luchtvaart  Industrie  
(Schiphol)  

Railverkeer  Totaal  
(LCUM)10 

85 48,6 52,0 <50  53 40,6 57 
(59/57) 

564 52,9 55,2 <50 55 45,4 60 
(60/59) 

680 52,1 64,6 <50 55 39,7 65 
(63/63) 

1200 47,2 57,2 <50 50 40,5 57 
(59/59) 

2146 50,5 59,5 <50 53 42,3 61 
(61/58) 

2426 53,3 61,3 52 53 32,6 64 
(64/64) 

3177 54,3 56,3 <50 55 52,2 60 
(64/59) 

5020 52,9 55,3 <50 55 44,9 60 
(61/59) 

6611 50,8 61,7 55 50 33,4 65 
(68/64) 

 
Uit tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 
• de invloed van Schiphol op het plangebied uit zich met name door het industrielawaai en in 

mindere mate door het luchtverkeer. 
• de geluidbelasting als gevolg van het railverkeer wisselt sterk per rekenpunt. Dit komt door 

het sterke hoogte verloop van de spoorbaan (van maaiveld A4 naar tunnel); 
• voor 1 rekenpunt (gesitueerd op korte afstand van de bestaande A9 bedraagt de gecumu-

leerde geluidbelasting maximaal 68 dB (exclusief aftrek). Ter plaatse van dit rekenpunt zijn 
evenwel geen woningen of andere geluidvoelige bestemmingen gesitueerd. Het punt is wel 
representatief voor de geluidbelasting op korte afstand van de huidige A9 (zonder afscher-
ming); 

• door de omlegging van de A9 treedt een verbetering ten opzichte van de huidige situatie een 
verbetering op. Deze is het grootst in punt 3177 en bedraagt 5 dB. 

• door de Voorgenomen Activiteit neemt de gecumuleerde geluidsbelasting toe als gevolg van 
een toename van het verkeer op lokale wegen (zonder maatregelen); 

• voor nieuwe woningen (bijvoorbeeld rekenpunt 5020) wordt een gecumuleerde geluidbelas-
ting van max. ca. 60 dB berekend. Hier zijn diverse bronnen (industrielawaai en overig ver-
keer bepalend). Er is nog geen rekening met lokale afschermingen e.d. 

                                                      
9 In de kolom Totaal staan naast de gecumuleerde geluidbelastingen voor de Voorgenomen Activiteit tussen 

haakjes de gecumuleerde geluidbelastingen voor de huidige situatie resp. de autonome ontwikkeling na 

omlegging van de A9 (Referentiesituatie 2) aangegeven. 
10 Een cumulatieve geluidbelasting van minder dan 50 dB duidt op een goed geluidklimaat. Voor de overige 

klassen geldt het volgende: 50 55 = redelijk, 55-60 = matig, 60 – 65 = tamelijk slecht, 65 – 70 = slecht. 
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• op gebiedsniveau blijft de akoestische kwaliteit globaal op het niveau van de autonome ont-
wikkeling. De ontwikkeling van grote aantallen woningen binnen de invloedssfeer van ver-
schillende geluidbronnen leidt tot een toename van de aantallen blootgestelden en dus tot 
een toename van het aantal geluidgehinderden. 

4.4.3 Grondgeluid vanwege vliegverkeer 
 
Grondgeluid is het geluid dat wordt veroorzaakt door een vliegtuig als het begint te rollen en de 
intentie heeft een start uit te voeren. Als het vliegtuig op de startbaan van de grond loskomt, 
spreken we niet meer van grondgeluid. 
Bij grondgeluid is met name het geluid in het lage gedeelte van het geluidspectrum (lager dan 
100 Hz) van belang. Voornamelijk bij de start, net wanneer het vliegtuig gaat rollen, neemt het 
laagfrequente geluid sterk toe en kan daarbij hinder in de omgeving veroorzaken. 
Grondgeluid verplaatst zich horizontaal onder een schuine hoek van ongeveer 45° t.o.v. het rol-
lende vliegtuig. Dit betekent dat de hoogst gemeten grondgeluidniveaus verwacht worden in deze 
voortplantingsrichting. De voortplantingshoek tussen 30° en 60° (zie figuur 4.9) vormt daarom het 
voornaamste interessegebied voor deze paragraaf. 
 
Figuur 4.9: Voortplantingsrichting grondgeluid 

 
 
Huidige situatie 
In 2011 zijn door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium metingen verricht, o.a. op twee 
locaties in Badhoevedorp, te weten een locatie aan de Sperwerstraat en een locatie aan de 
Roerdompstraat ter hoogte van de Kwartelstraat. Bij de keuze van de locaties is rekening gehou-
den met de dominante voortplantingsrichting van het grondgeluid.  
In de rapporten, waarin verslag wordt gedaan van de metingen [NLR, 2011-1 en NLR, 2011-2], 
wordt geconcludeerd dat in Badhoevedorp sprake is van grondgeluid veroorzaakt door startende 
vliegtuigen vanaf de Kaagbaan  en vanaf de Aalsmeerbaan. De effecten van het grondgeluid zijn 
vastgesteld door de gemeten resultaten te toetsen aan een hindercurve. Hieruit blijkt dat in win-
terse omstandigheden  (grote) startende vliegtuigen de dagelijkse bezigheden (winkelen, gesprek 
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voeren, etc.) kunnen verstoren en daarmee tot hinder kunnen leiden. In zomerse omstandighe-
den zijn de grondgeluidniveaus significant lager (>10 dB(C)). De verwachting is dat het grondge-
luid in zomerse omstandigheden niet tot hinder leidt. 
 
Autonome ontwikkeling 
Aanvullend op het grondgeluid-onderzoek is in het tweede NLR-onderzoek [NLR,2011-2] geke-
ken naar de mogelijke effecten van een verandering van de vlootmix. De verwachting is namelijk 
dat een aantal grote vliegtuigtype die nu nog van en naar Schiphol vliegen omstreeks 2015 
(MD11), danwel 2020 (B747-400) Schiphol niet of nauwelijks meer  zullen aandoen. Conclusie 
van het aanvullende onderzoek is dat het vervangen van oudere toestellen door nieuwe ‘stillere’ 
vliegtuigen een positief effect heeft op de grondgeluidniveaus in Badhoevedorp zal hebben. Af-
hankelijk van het vliegtuigtype kan het gaan om reducties van 1 – 5 dB(C). 
 
Voorgenomen Activiteit 
Op basis van de hiervoor beschreven metingen kan een inschatting worden gedaan van de ge-
volgen van de voorgenomen activiteit. Onderscheid kan worden gemaakt in de locatie Schuilhoe-
ve en de overige locaties. 
 
De locatie Schuilhoeve ligt, gezien vanaf zowel de Kaagbaan als de Aalsmeerbaan,  in de domi-
nante voortplantingsrichting van het grondgeluid.  Hier zullen naar verwachting dezelfde grondge-
luidniveaus optreden als gerapporteerd in de NLR-rapportages voor de twee Badhoevedorpse 
meetlocaties.  Het grondgeluid van de vertrekkende vliegtuigen van deze banen zal eveneens in 
Schuilhoeve waarneembaar zijn en hinder kunnen veroorzaken. 
 
De andere locaties waar woningbouw is voorzien (o.a. Quatrebras) liggen gunstiger. Ook deze 
locaties liggen echter binnen de voortplantingshoek van 30° tot 60° van bijvoorbeeld de Kaag-
baan en de Zwanenburgbaan. Hoewel van de laatstgenoemde baan relatief weinig vliegtuigen in 
zuidelijke richting vertrekken kan ook daar enige hinder niet op voorhand uitgesloten worden. 
 

4.5 Luchtkwaliteit en geur 
 
Het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost kan op twee manieren leiden tot luchtkwali-
teitseffecten. Om te beginnen kunnen nieuwe woningen en andere gevoelige bestemmingen11 
worden geprojecteerd op plaatsen waar sprake is van (te) hoge concentraties NO2 (stikstofdioxi-
de), fijn stof en/of geur. Daarnaast kan door de nieuwe infrastructuur en het extra autoverkeer dat 
wordt gegenereerd door de ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van veranderingen in luchtver-
ontreinigingsconcentraties ter plaatse van bestaande woningen en andere gevoelige bestemmin-
gen.  
 

                                                      
11 Op grond van het Besluit gevoelige bestemmingen (Staatsblad 2009, 14) behoren scholen, kinderdagver-

blijven en verzorgings-,  verpleeg-, en bejaardentehuizen tot de gevoelige bestemmingen.  
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4.5.1 Luchtkwaliteit 
 
In het luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag ligt aan dit MER [W+B, 2012-2] is aandacht 
besteed aan beide hiervoor genoemde effecten12.  De nieuwe woningen en twee kinderdagver-
blijven zijn getoetst aan de grenswaarden voor NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5). Conclusie daar-
van is dat op alle locaties wordt voldaan aan de relevante grenswaarden. 
Aangezien ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden is onderzocht 
welke veranderingen in luchtkwaliteit van de verschillende ontwikkelingen (omlegging A9 en 
voorgenomen activiteit) verwacht kunnen worden. Tabel 4.4 doet daarvan verslag voor NO2

13.  
 
 
Tabel 4.4: NO2-concentraties bij woningen. 

Concentratie  

(µg/m 3) 

Huidige 

situatie  

Referentiesituatie 

1 

Referentiesituatie 

2 

Voorgenomen 

Activiteit  

<20 0 23 30 27 

20-22,5 0 3182 3937 4877 

22,5-25 0 2129 1530 2195 

25-27,5 29 171 7 51 

27,5-30 1457 0 1 2 

30-32,5 2672 0 0 0 

32,5-35 1038 0 0 0 

35-37,5 262 0 0 0 

37,5-40 45 0 0 0 

>40 2 0 0 0 

 
Geconstateerd kan worden dat de luchtkwaliteit in Badhoevedorp de komende jaren aanmerkelijk 
verbetert (Referentiesituatie 1 t.o.v. huidige situatie). Dit is het gevolg van het  schoner worden 
van auto’s en door het dalen van achtergrondconcentraties, ondanks een voorspelde verkeers-
toename. Door de wegomlegging van de A9 (Referentiesituatie 2) zal langs het bestaande tracé 
nog een verdere daling van de concentraties optreden. Deze ‘winst’ wordt door de Voorgenomen 
Activiteit gedeeltelijk teniet gedaan; door toename van het verkeer, maar ook door de aanleg van 
nieuwe ontsluitingswegen en de bouw van nieuwe woningen in het invloedsgebebied van wegen.  
 

                                                      
12 Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onder IB-

nummer 701, echter in een kleinere omvang dan momenteel is beoogd. Dit is reden geweest toch een ‘regu-

lier luchtkwaliteitsonderzoek’ uit te voeren. 
13 In het luchtkwaliteitsonderzoek [W+B, 2013-2] zijn vergelijkbare tabellen voor fijnstof opgenomen. 
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Het effect van de plansituatie op de NO2-, PM10-, en PM2,5-concentraties is bij de meeste 
woningen en gevoelige bestemmingen gering (kleiner dan 0,4 µg/m3). Bij afzonderlijke woningen 
en gevoelige bestemmingen kunnen in de plansituatie grotere concentratieverschillen 
optreden. 
 
In het luchtkwaliteitsonderzoek heeft nog een nadere beoordeling plaatsgevonden. Daarbij is 
gekeken naar te verwachten concentratieverschillen tussen de verschillende situaties. Tabel 4.5 
laat zien in hoeveel gevallen sprake is van een zogenaamde IBM-bijdrage. IBM staat voor In Be-
tekenende Mate. Dit begrip wordt in de Wet luchtkwaliteit gehanteerd om wezenlijke verschillen te 
benoemen. Praktisch gezien wordt een toe- of afname van de concentraties NO2 en fijn stof van 
1,2 µg/m3 een IBM-bijdrage genoemd. 
 
Tabel 4.5: Concentratieverschillen bij bestaande woningen 

Stof Aantal woningen 
met IBM-afname 

Aantal woningen 
met IBM-afname 

Voorgenomen Activiteit t.o.v. Referentiesituatie 1 (huidige ligging A9) 

NO2 457 (8,3%) 55 (1,0%) 

PM10 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

PM2,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Voorgenomen Activiteit t.o.v. Referentiesituatie 2 (omgelegde A9) 

NO2 9 (0,2%) 42 (0,8%) 

PM10 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

PM2,5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Uit de vergelijking van de Voorgenomen Activiteit met de situatie zonder wegomlegging kan wor-
den geconstateerd dat het aantal plekken met een IBM-afname aanmerkelijk groter is dan het 
aantal plekken met een IBM-toename. Wanneer de Voorgenomen Activiteit wordt vergeleken met 
de situatie na wegomlegging (Referentiesituatie 2) dan valt te zien dat het aantal plekken waar 
sprake is van een IBM-toename groter is dan het aantal plekken waar sprake een IBM-afname. 

4.5.2 Geur 
 

Geur kan hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. 
Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde adem-
haling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld 
spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten 
buitenshuis.  

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via 
de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving. Onder geurbelasting (of 
‘immissie') wordt de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, verstaan 
die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Deze hoeveelheid kan worden 
gemeten of berekend. 
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Voor het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost zijn met name de activiteiten op Schip-
hol van belang. Uit een in 2010 voor het bestemmingsplan Schiphol uitgevoerd onderzoek is ge-
bleken dat met name de luchtvaartgebonden activiteiten van belang zijn. De geurbelasting 
rondom Schiphol wordt volledig gedomineerd door de emissie van kerosinegeur van de lucht-
vaartgebonden activiteiten. De beoordeling van de alternatieven op het aspect geur vindt dan ook 
plaats door na te gaan in hoeverre de gebiedsontwikkelingen in Badhoevedorp tot een toename 
van geurhinder vanwege de luchthavengebonden activiteiten op Schiphol kan leiden. 
 
Huidige situatie 
In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de geurbelasting vanwege de vliegver-
keergebonden activiteiten op Schiphol. In een onderzoek voor het bestemmingsplan Schiphol 
[Blauw, 2010] is op basis van deze eerdere onderzoeken de geurbelasting in de periode 1999-
2001 in kaart gebracht. Aansluitend is in het betreffende rapport een beschouwing opgenomen 
over de ontwikkelingen in de periode 2000 – 2015. 
 
Figuur 4.10 geeft inzicht in de situatie in de jaren 1999-2001.  
 

Figuur 4.10: Waarneembaarheidscontouren van kerosinegeur rond Schiphol, weergegeven in ouE/m3 als 
98-percentiel. 

 
 
Geconstateerd kan worden dat rond het jaar 2000 een groot aantal woongebieden van de ge-
meentes Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 
98-percentiel door vliegverkeergebonden activiteiten op Schiphol lag. Binnen deze contour on-
dervond 6% tot maximaal 15% van de mensen ernstige geurhinder van de kerosinegeur, aldus 
het genoemde rapport. Badhoevedorp lag binnen de geurcontour van 3 ouE/m3 als 98-percentiel. 
Het percentage gehinderden lag hier waarschijnlijk tussen de 10 en 15%. 

Badhoevedorp 

Schiphol 
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Sinds het jaar 2000 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan: de vijfde baan is in gebruik 
genomen, er zijn geurreducerende maatregelen getroffen en de omvang van het vliegverkeer is 
toegenomen. Door de ingebruikname van de vijfde baan is de geurbelasting en de geurhinder ten 
noordwesten van de luchthaven toegenomen. Ten zuiden van Schiphol is de geurbelasting en de 
geurhinder gedaald. Door de geurreducerende maatregelen is de geuremissie per vliegtuigbewe-
ging tussen 1999 en 2010 gedaald. De verandering van de geurbelasting in 2010 t.o.v. 1999 
wordt weergegeven in figuur 4.11. In 2010 lag de totale geuremissie weer net boven het niveau 
van 1999. 
 

 

Figuur 4.11: Verandering van de geurbelasting door vliegverkeergebonden activiteiten in 2005 en 2010 
t.o.v., de periode 1999-2001 

 

 

In de periode tot 2001 werden op ruim 50% van de dagen bij de provinciale klachtentelefoon ge-
klaagd over kerosinestank van Schiphol. Het overgrote deel van de klagers (meer dan 75 pro-
cent) woont binnen een straal van 5 tot 7 kilometer van het centrum van Schiphol. Het optreden 
van klachten hangt samen met het baangebruik bij Schiphol. Landen, stijgen en taxiën zijn aan-
wijsbare bronnen voor het optreden van geuroverlast tot een straal van 5 tot 10 kilometer rond 
Schiphol. De in 2000 gemeten geurhinder rond Schiphol wordt grafisch weergegeven in figuur 
4.12. 
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Figuur 4.12: Geurhinder in 2000 in relatie tot de afstand tot het centrum van Schiphol 

 
 
 

Een percentage van 3% ernstige geurhinder wordt gezien als een verwaarloosbaar geurhinderni-
veau. Uit de figuur is te zien dat dit in 2000 op afstanden groter dan 10 km van het centrum van 
Schiphol het geval was. Door de hiervoor geschetste veranderingen in de geuremissies tot 2010 
is de verwachting dat de geurhinder ten zuiden van Schiphol in 2010 licht gedaald zal zijn t.o.v. 
het niveau in 2000. Ten noorden van Schiphol zal de geurhinder gestegen zijn ten opzichte van 
2000.  
 
Autonome ontwikkeling 
Voor de situatie vanaf 2010 worden in het hiervoor genoemde onderzoek de volgende conclusies 
getrokken: 
• binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel door vliegverkeer gebonden activitei-

ten rondom Schiphol, liggen een groot aantal woongebieden van de gemeentes Amsterdam, 
Haarlem en Haarlemmermeer 

• binnen deze contour zal naar verwachting 6% tot maximaal 15% van de mensen ernstige 
geurhinder ondervinden van de kerosinegeur  

 
Voorgenomen activiteit 
Badhoevedorp ligt in zijn geheel binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel. De 
voorgenomen activiteit leidt tot een toename van het aantal gevoelige bestemmingen binnen 
deze contour en daarmee in potentie tot een toename van het aantal gehinderden. 
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4.6 Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid voor de omgeving van een inrichting met ge-
vaarlijke stoffen en/of langs routes voor het transport van gevaarlijke stoffen. Elk nieuw ruimtelijk 
plan moet worden getoetst aan de normen voor plaatsgebonden risico en groepsrisico. 
 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een denkbeeldige persoon op een bepaalde plaats 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van  een ongeval met gevaarlijke stoffen. De norm (één op één 
miljoen per jaar) geldt voor kwetsbare objecten14 als grenswaarde en voor beperkt kwetsbare 
objecten15 als richtwaarde.  
 
Het groepsrisico (GR) is de kans op een ongeval met een groep dodelijke slachtoffers. Hierbij 
wordt gekeken naar de werkelijk aanwezige bevolking en de verspreiding van die bevolking rond 
een risicobron. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle 
activiteit. Dit is de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen komt te overlijden (de 
zg. 1%-lethaliteitsgrens). Bepaald wordt hoe groot de kans is op tien, honderd of meer slachtof-
fers tegelijk onder die bevolking. Groepsrisicoberekeningen beogen maatschappelijke ontwrich-
ting inzichtelijk te maken. Het groepsrisico is afhankelijk van de omvang van het ongeval. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen moet een toename van het groepsrisico worden verantwoord. Vanzelf-
sprekend speelt de hoogte van het groepsrisico een rol, maar ook de mogelijkheden voor zelfred-
zaamheid en bestrijdbaarheid maken onderdeel uit van de verantwoordingsplicht. 
 
In en rond Badhoevedorp is sprake van een aantal risicobronnen, waaronder de A4, de A9, de 
Schipholweg, buisleidingen, LPG-stations en de luchthaven Schiphol. Figuur 4.13 toont de ligging 
van de belangrijkste risicobronnen in en om het plangebied, inclusief indicatieve invloedsgebie-
den [OW, 2010-1].  
 

                                                      
14

 Hieronder wordt o.a. verstaan: woningen, gebouwen met opvang van minderjarigen, ouderen en zieken en gebouwen 

waar grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn. 
15 Hieronder wordt o.a. verstaan: verspreid liggende woningen, kleinere winkel- en kantoorpanden en sportaccomodaties 

(zie artikel 1 Besluit externe veiligheid inrichtingen). 
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Figuur 4.13: Risicobronnen en indicatieve invloedsgebieden 

 
 
 
Het LPG-tankstation, de aardgasleiding en de luchthaven Schiphol hebben geen directe impact 
op de ruimtelijke plannen16 [OW, 2010-1].  
Voor de Schipholweg is in een quickscan [Inogen, 2010] de verwachting uitgesproken dat geen 
overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico zal plaatsvinden. Van een kwantita-
tieve risicoanalyse is om die reden afgezien. Aangezien het groepsrisico wel zal toenemen door 
de voorgenomen bouwplannen zal in het bestemmingsplan bij de verantwoording van het groeps-
risico wel aandacht moeten worden besteed aan de Schipholweg. 
 
Voor de kerosineleiding geldt een belemmeringenstrook van 5 meter en een invloedsgebied van 
30 meter. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar ligt op 15 afstand van de leiding 
[Inogen, 2010]. De leiding loopt door het deelgebied De Veldpost. Het ruimtelijk programma voor 
dit gebied voorziet niet in kwetsbare bestemmingen. .  
 
Voor de rijkswegen A9 en A4 zijn in de cRNVGS de te hanteren veiligheidsafstanden gepubli-
ceerd. Ter hoogte van Badhoevedorp geldt een veiligheidsafstand van 0 meter. Veranderingen in 
bevolkingsaantallen rondom wegen hebben geen invloed op de hoogte van het plaatsgebonden 

                                                      
16 Dit geldt voor de grotere plannen. Voor enkele kleinere initiatieven, zie paragraaf 2.3, zijn inmiddels aan-

vullende analyses uitgevoerd naar de risico’s van het LPG-tankstation [AVIV, 2011] en de risico’s van de 

hogedruk aardgasleiding [Save, 2012]. 
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risico. Dit betekent dat het plaatsgevonden risico langs deze wegen geen belemmering vormt 
voor het mogelijk maken van de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Veranderingen in de bevolkingsaantallen langs wegen hebben wel invloed op de hoogte van het 
groepsrisico. In de figuren 4.14 zijn de veranderingen voor de A9 weergegeven [Save, 2010].  
 
Figuur 4.14: Groepsrisico A9 
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Huidige situatie          Autonoom met omlegging A9 
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Voorgenomen Activiteit 

 
 
Uit de figuur kan worden geconstateerd dat de omlegging van de A9 een gunstig effect op het 
groepsrisico heeft. Dit effect wordt bij uitvoering van de voorgenomen activiteit door de toename 
van het aantal woningen langs de weg weer enigszins teniet gedaan. Het resulterende groepsri-
sico blijft echter beneden de norm (de zogenaamde oriënterende waarde van het groepsrisico).  
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Figuur 4.15 toont de verandering van het groepsrisico langs de A4 [SAVE, 2010]. Het groepsrisi-
co neemt toe tussen de huidige en toekomstige situatie. Dit is een direct gevolg van de ontwikke-
ling van deelgebied Schuilhoeve, in het bijzonder de kantoren nabij de A4. 
 
 
Figuur 4.15: Groepsrisico A4 
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Vanwege de toename van het groepsrisico dient in het bestemmingsplan een verantwoording van 
deze toename te worden opgenomen. Hierin dient aandacht te worden besteed aan zaken als 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  
 
 

4.7 Natuur 
 
De natuurbescherming is onderverdeeld in gebiedsbescherming en soortenbescherming. In deze 
paragraaf wordt ingegaan op beide vormen van natuurbescherming. 
 

4.7.1 Gebiedsbescherming 
 

Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn de volgende kaders relevant: 
• Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden 
• de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
• de Groene AS, een ecologische en recreatieve verbinding tussen Amstelland en Spaarnwou-

de 
• het Groene Carré Noord, onderdeel van de afspraken over de aanleg van de vijfde baan van 

Schiphol (convenant Mainport Schiphol en Groen uit 1996). 
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Badhoevedorp ligt niet in of nabij een Natura-2000 gebied. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 ge-
bied, Zuid-Kennemerland, ligt op meer dan 12 km afstand. Wel komt een soort van een Natura 
2000-gebied, het Markermeer en IJmeer, regelmatig jagen boven de ringvaart: de meervleermuis. 
Hieraan wordt in de paragraaf over soortenbescherming aandacht geschonken. 
 
Figuur 4.16 vormt een uitsnede van de EHS. De Ringvaart aan de noordzijde en de Spaarnwou-
dertocht aan de zuidzijde van Badhoevedorp zijn aangewezen als ecologische verbindingszone. 
 

Figuur 4.16: Uitsnede van de provinciale EHS. 

 
 
 

De Groene AS bestaat uit een uitgebreid netwerk van strategische groenprojecten en bestaande 
parken en natuurgebieden, zie figuur 4.17. 
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Figuur 4.17: De Groene AS 

 
 

Aan de west- en oostkant van Badhoevedorp zijn delen van de Groene AS al aangelegd of in 
ontwikkeling. Aan de oostkant van Badhoevedorp ligt de golfbaan Nieuwe Meer waar een droge 
en een natte ecologische verbinding wordt aangelegd. Ook op het golfterrein zelf wordt natuur 
ontwikkeld. Aan de westkant van Badhoevedorp ligt een ca. 10 meter brede moeraszone die in 
het kader van de landschappelijke inpassing van de Westrandweg is aangelegd. Om als volwaar-
dige ecologische verbinding te kunnen functioneren is het gewenst deze zone op termijn te ver-
breden naar 30 meter. De zone sluit via een ecoduiker onder de Westrandweg aan op Park Zwa-
nenburg. De delen van de Groende AS rond Badhoevedorp moeten nog worden aangelegd (Lijn-
den, Groene Carré Noord, landschappelijke inpassing A9). De Groene AS moet in 2016 klaar zijn. 
 
De Groene AS is opgenomen als groenstrook in het deelgebied De Veldpost. Voor dit deelgebied 
wordt momenteel het masterplan Spaarnwoudertocht opgesteld, waarin deze ecologische verbin-
ding nader wordt uitgewerkt. Deze worden ingericht voor de provinciale gidssoorten meervleer-
muis, ringslang, noordse woelmuis en waterspitsmuis. Langs deze route loopt ook een droge 
verbinding, waarbij kansen worden gecreëerd voor bosvogels, dagvlinders en vleermuizen. 
 
Door de aanleg van het Groene Carré Noord, zie figuur 4.18,  zal de relatie van Badhoevedorp 
(recreatie, natuur) met de omgeving verbeteren en tegelijkertijd zorgen voor een scheiding met 
Schiphol.  
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Figuur 4.18: Groene Carré Noord 

 
 

Het Groene Carré vormt een uitloopgebied voor het dorp en een groene buffer voor de grootscha-
lige ontwikkelingen in het zuiden. Vanuit het dorp zijn de groengebieden in de omgeving (Amster-
damse Bos, Golfbaan Nieuwe Meer) op een aantrekkelijke en makkelijke manier te bereiken. In 
het convenant zijn ook afspraken opgenomen over de inrichting van bedrijventerreinen (Landsca-
ping bedrijventerreinen). Op de in het convenantsgebied gelegen bedrijventerreinen moet 15% 
van de oppervlakte groen zijn ingericht. 
 

Voorgenomen Activiteit 
Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied (Kennemerland op 12 km) zullen de 
voorgenomen ontwikkelingen in Badhoevedorp geen effect hebben op Natura-2000 gebieden. 
 
Voor de overige te beschermen en/of te ontwikkelen gebieden (EHS, Groene AS, Groene Carré 
Noord) geldt dat deze als uitgangspunt zijn meegenomen in het Masterplan Badhoevedorp [Palm, 
2008] en het Groenstructuurplan [HM, 2013-1]. In beide plannen is voorzien in lokale groenstruc-
turen die aansluiten op de bovenlokale groenstructuur. Per saldo is sprake van een versterking. 

4.7.2 Soortenbescherming 
 

Flora 
Uit het plangebied zijn waarnemingen bekend van de licht beschermde soorten gewone vogel-
melk en zwanenbloem. Tevens zijn de licht beschermde soorten brede wespenorchis en grote 
kaardenbol te verwachten. Deze zijn echter niet aangetroffen, maar komen mogelijk incidenteel in 
het plangebied voor [BW, 2009]. Voor de zwaarder beschermde rietorchis en wilde marjolein zijn 
in het plangebied geen geschikte groeiplaatsen aanwezig.  
 
Bij de ontwikkeling van het gebied kan als gevolg van het plaatselijk dempen van sloten een en-
kele groeiplaats van de zwanenbloem verloren gaan. Aangezien de sloten een suboptimaal habi-
tat vormen voor deze beschermde soort, is de kans hierop klein. 
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Grondgebonden zoogdieren  
In het open terrein met de watergangen kunnen de volgende licht beschermde, grondgebonden 
zoogdiersoorten worden aangetroffen: bosspitsmuis, wezel, woelrat, mol, veldmuis, bosmuis, 
haas en konijn. Het grootschalig agrarische akkerlandschap vertegenwoordigt niet de ideale bio-
toop voor deze soorten, hierdoor zijn de dichtheden van de diersoorten laag. Langs de oevers 
van het Nieuwe Meer, op enkele kilometers afstand van het plangebied, is potentieel leefgebied 
van de zwaar beschermde soorten noordse woelmuis en waterspitsmuis aanwezig. Omdat in het 
plangebied echter geen water met goed ontwikkelde watervegetatie, ruig begroeide oevers en 
moeras aanwezig is, ontbreekt leefgebied van deze soorten. Op grond hiervan kan worden ge-
concludeerd dat deze zwaar beschermde soorten niet voorkomen in het plangebied. 
 
Door de geplande werkzaamheden is het mogelijk dat vaste rust- en verblijfplaatsen van licht 
beschermde soorten worden vernietigd. Daarbij neemt zowel in de aanlegfase als de gebruiksfa-
se de verstoring van geluid en licht toe. Deze licht beschermde soorten komen allen algemeen 
voor in wegbermen, zoals bij de huidige A9. De nieuwe wegbermen van de omgelegde A9, zullen 
eveneens naar verwachting geschikt leefgebied vormen. De gunstige staat van instandhouding is 
daardoor niet in het geding.  
 
Vleermuizen 
In 2007 is in opdracht van gemeente Haarlemmermeer [A&W, 2008] onderzoek verricht naar 
vleermuizen in de Haarlemmermeerpolder. In de rapportage is aan de hand van stippenkaarten 
aangegeven waar gedurende het onderzoek soorten zijn waargenomen en waar vliegroutes en 
foerageergebied aanwezig zijn. Het rapport geeft weer dat in het plangebied de volgende soorten 
zijn aangetroffen: gewone dwergvleermuis (redelijk algemeen), ruige dwergvleermuis (zeer 
schaars), laatvlieger (zeer schaars) en watervleermuis (schaars). Daarnaast werd duidelijk dat de 
Hoofdvaart een vliegroute is voor gewone dwerg- en watervleermuis.  
In 2010 is aanvullend onderzoek verricht naar de verblijfplaatsen van de vleermuizen [A&W, 
2011].  Conclusie daarvan is ondermeer dat er in Badhoevedorp een kraamkolonie van de gewo-
ne dwergvleermuis aanwezig is. Deze omvat circa 50 individuen en maakt gebruik van in elk ge-
val drie vaste verblijfplaatsen (Keizersweg, Adelaarstraat, Christiaan Huygenstraat).  
Van de laatvlieger is een kolonie van circa 11 dieren aangetroffen. Vermoedelijk betreft dit even-
eens een kraamkolonie. Deze dieren maken gebruik van verschillende verblijfplaatsen (Vol-
tastraat, Eksterstraat). Van de gewone dwergvleermuis en van de ruige dwergvleermuis werden 
baltsverblijfplaatsen aangetroffen. Er zijn tijdens het aanvullende onderzoek twee vliegroutes 
gevonden. De gewone dwergvleermuis gebruikt een vliegroute door de Keizersweg, de water-
vleermuis volgt de Hoofdvaart. De Hoofdvaart is ook van enig belang voor de meervleermuis. 
Boven de ringvaart jagen de watervleermuis en de meervleermuis. Van boombewonende vleer-
muizen (rosse vleermuis, watervleermuis) zijn geen verblijfplaatsen aanwezig in Badhoevedorp. 
 
Van de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis is de staat van instandhouding in Badhoeve-
dorp op dit moment gunstig. Deze soorten zullen relatief weinig tot geen overlast ondervinden van 
de geplande ontwikkelingen. Wel zal volgens  een goedgekeurde gedragscode gewerkt moeten 
worden. 
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Van de ruige dwergvleermuis zijn alleen paarbomen bekend. Aangezien geen ontwikkelingen zijn 
voorzien in de buurt van die bomen, zal de ruige dwergvleermuis geen schade ondervinden van 
de ontwikkelingen binnen dit bestemmingsplan. 
Van de overige vleermuissoorten zijn in 2010 geen verblijfplaatsen aangetroffen. Eventuele ja-
gende dieren (rosse vleermuis, watervleermuis en meervleermuis) komen van elders. Hun jacht-
routes worden door de geplande ontwikkelingen niet aangetast. Daarom is er geen invloed van dit 
bestemmingsplan op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten.  

 
Vogels 
In het plangebied komen een aantal soorten met jaarrond beschermde nesten voor: huismus, 
mogelijk gierzwaluw, een buizerdnest en havikhorst in de omgeving van het plangebied (oksel 
A4/A9). Aangezien de ontwikkelingsplannen geen aantasting van deze nesten met zich mee-
brengen, blijft de staat van instandhouding voor deze soorten gunstig. 
 
Voor soorten die alleen zonder alternatieve nestplekken jaarrond beschermd zijn, hebben de 
meeste voldoende uitwijkmogelijkheden: mogelijk de blauwe reiger, in elk geval de boerenzwa-
luw, huiszwaluw, koolmees, pimpelmees, zwarte kraai en spreeuw. 
 
Daarnaast zijn in het plangebied algemeen voorkomende broedvogels aanwezig. Aangetroffen  
zijn soorten als meerkoet, waterhoen, merel en kauw. In het agrarisch gebied zijn buizerd, toren-
valk, grauwe gans, houtduif en wilde eend waargenomen. De buizerd en torenvalk broeden er in 
elk geval niet, bij gebrek aan goede nestplekken. Van de overige soorten is onbekend of deze 
alleen voedsel zoeken of ook broeden aldaar. 
 
Een aparte categorie vormen de vaste rust- en verblijfplaatsen die geen nesten zijn.  Ook deze 
zijn jaarrond beschermd. Het gaat dan om  bijvoorbeeld om vaste jachtplekken voor ijsvogels 
(takken boven het water), die zijn waargenomen boven de vijvers in het Wandelbos. Wat betreft 
de ijsvogel is van belang of de vijvers in het Wandelbos essentieel zijn voor deze ijsvogels. Aan-
gezien geen broedende ijsvogels in Badhoevedorp bekend zijn en de dieren dus van elders ko-
men, wordt voor deze soort de staat van instandhouding niet noemenswaard aangetast. 
 
Als volgens een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt en in de broedtijd rekening wordt 
gehouden met de broedende vogels treden er geen negatieve effecten van de ontwikkelingen op 
ten opzichte van de gunstige staat van instandhouding. 
 
Reptielen en amfibieën 
Voor algemeen voorkomende licht beschermde amfibiesoorten is voldoende geschikt leefgebied 
aanwezig in de sloten en weilanden van het plangebied. Uit onderzoek blijkt dat momenteel geen 
geschikt leefgebied voor rugstreeppadden aanwezig is in het plangebied [Arda, 2008]. De soort 
komt wel incidenteel in de Haarlemmermeer voor.  
 
Uit het plangebied zijn geen waarnemingen van de ringslang bekend. Actueel leefgebied bevindt 
zich in het Amsterdamse Bos nabij de Bosbaan en verder ten zuiden daarvan. Door het ontbre-
ken van geschikt biotoop binnen de grenzen van het plangebied, is het voorkomen van de soort 
hier uitgesloten. Ook andere beschermde reptielsoorten worden om dezelfde reden op dit mo-
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ment niet verwacht. Bij aanleg van de Groene AS zullen de leefomstandigheden voor deze soor-
ten sterk verbeteren, en kunnen ze wel gaan voorkomen 
 
Door ontwikkelingen in Badhoevedorp wordt geschikt biotoop van licht beschermde amfibiesoor-
ten plaatselijk aangetast/vernietigd als gevolg van bijvoorbeeld het dempen van sloten. Er blijft 
echter voldoende biotoop over. Doordat er nieuw oppervlaktewater worden aangelegd, ontstaat 
een uitbreiding van het leefgebied van deze algemene amfibiesoorten. Doordat de rugstreeppad 
incidenteel in de Haarlemmermeerpolder wordt gesignaleerd, kan de soort gedurende de werk-
zaamheden in het plangebied verschijnen. Negatieve effecten op reptielsoorten worden uitgeslo-
ten, omdat deze soorten niet aanwezig zijn in het plangebied. 
 
Vissen 
In het plangebied zijn bittervoorn en kleine modderkruiper waargenomen. Beide soorten zijn aan-
getroffen direct ten westen van knooppunt Badhoevedorp in de vijver bij bedrijventerrein Schuil-
hoeve [BW, 2009] en [W+B, 2010]. In de sloten in het overige deel van het plangebied zijn in 
2009 met behulp van een schepnet alleen algemeen voorkomende vissoorten gevangen, zoals 
driedoornige stekelbaars (niet beschermd). Omdat de omstandigheden in en om de sloten sinds 
2009 niet zijn veranderd zijn de gegevens nog steeds bruikbaar. Het voorkomen van zwaarder 
beschermde soorten kan op basis van de beschikbare gegevens worden uitgesloten voor het 
overig deel van het plangebied. 
 
De vijver bij bedrijventerrein Schuilhoeve waarin bittervoorn en kleine modderkruiper zijn aange-
troffen wordt gedempt in het kader van de omlegging A9.  
 
Wanneer tijdens de werkzaamheden elders in het plangebied sloten worden gedempt, gaat daar-
bij mogelijk leefgebied van algemeen voorkomende (niet beschermde) soorten verloren. Doordat 
de omstandigheden voor vissen in de sloten suboptimaal zijn (beschoeide oevers, weinig tot geen 
onderwatervegetatie, troebel water en veel zweefalgen), komen vissen hier slechts in lage dicht-
heden voor. De aangetroffen exemplaren kunnen worden uitgezet in de Spaarnwoudertocht, wel-
ke een geschikte locatie is gebleken vanwege het voorkomen van deze soorten. 
 
Ongewervelden 
Gezien het huidige landgebruik en de aanwezige vegetatie in en langs de sloten, worden de wa-
teren in het plangebied over het algemeen als eutroof beschouwd. Daarnaast worden de sloten 
regelmatig geschoond, waardoor de onderwatervegetatie meestal ontbreekt. Hierdoor is het 
voorkomen van beschermde ongewervelden, zoals brede geelrandwaterroofkever en de platte 
schijfhoren uitgesloten.  
 
Ook komen beschermde libel- en vlindersoorten, door het ontbreken van geschikt biotoop, niet 
voor in het plangebied [BW, 2009]. Echter, volgens de verspreidingsgegevens van de vlinder-
stichting is het voorkomen van de rouwmantel in het uurhok (5 x 5 km) waarin de planlocatie ligt 
aangetoond. 
 
De rouwmantel was begin 20ste eeuw nog een algemeen voorkomende standvlinder. Sinds 1962 
is de soort om onbekende reden verdwenen. Sindsdien worden ieder jaar nog enkele zwervende 
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exemplaren waargenomen. De rouwmantel leeft in gevarieerde, open bossen met wilgenstruiken 
op vochtige, zonnige plaatsen. De vlinder vliegt vooral langs bosranden met beschutte, warme 
inhammen en langs brede bospaden. Het plangebied voldoet op dit moment niet aan de biotoop-
eisen van de rouwmantel. De aanleg van de Groene AS (autonome ontwikkeling) kan echter lei-
den tot verbetering van de leefomstandigheden voor deze soort. De voorgenomen ontwikkeling 
vormt vervolgens geen bedreiging voor deze omstandigheden. 
 
 

4.8 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

4.8.1 Landschap 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Badhoevedorp ligt in de Haarlemmermeerpolder. Vanaf 1840 is men begonnen deze Haarlem-
mermeer droog te leggen, wat in 1852 is gelukt. De Ringvaart van de Haarlemmermeer is nog 
steeds van groot belang voor de waterhuishouding van de polder, ondersteund door de Hoofd-
vaart en de Kruisvaart die dwars door de polder liggen. De polder kent een rationele verkaveling. 
Zo’n verkaveling is vooraf bedacht en bestaat uit grote rechte blokken. Er is in de gehele Haar-
lemmermeer consequent een grid doorgevoerd, met percelen van 1 km bij 200 m. Elke 2 km loopt 
er een weg en in het midden daartussen een watergang (vaart of tocht). Dwars daarop loopt om 
de 3 km een weg, met direct naast de weg een kanaal. De oriëntatie van het patroon is geba-
seerd op de lijn tussen Fort Schiphol en Fort De Liede. Langs de wegen en vaarten zijn op enige 
afstand van elkaar boerderijen gesticht, waardoor een open bebouwingslint is ontstaan. De in 
bouwstijlen verscheidenheid van de boerderijen in de  Haarlemmermeer is groot, omdat veel 
boerderijen zijn gebouwd in de stijl van de diverse streken waar de boeren oorspronkelijk van-
daan kwamen. 
 
Badhoevedorp is ontstaan aan de rand van de polder en gebouwd  in de overgangszone tussen 
de historische lijnen van Ringvaart en Schipholweg (de vroegere Spaarnwouder(dwars)weg die 
liep tussen de forten Schiphol en de Liede).  De Spaarnwouder(dwars) weg vormt samen met de 
Hoofdvaart de belangrijkste ontginningsas van de Haarlemmermeer.  Andere belangrijke wegen 
en waterlopen zijn de Kromme Tocht en de Spaarnwoudertocht (van zuid-oost naar noord-west) 
en de Kagertocht, Sloterweg, Slotertocht, Aalsmeerderweg en Aalsmeerder Noordtocht (van zuid-
west naar noord-oost). 
  
Van modelboerderij “de Badhoeve” (1854) is Badhoevedorp van dijkdorp uitgegroeid tot een ruim 
aangelegd tuindorp in de jaren 40. Dit tuindorp had alles in zich van die tijdgeest; slingerende 
bomenlanen, een groene opzet en ruime kavels met daarop woningbouw op maat gemaakt voor 
de bewoners.  Badhoevedorp heeft zich in de vijftiger en zestiger jaren snel uitgebreid.  De komst 
van de snelweg A9 in 1967 is heel bepalend geweest voor de karakteristiek van Badhoevedorp. 
Voor de aanleg van de A9 was de bebouwing nog met de voorzijde gericht naar de Kromme 
Tocht. Na de aanleg van de A9, precies op de Kromme Tocht,  wijzigt deze oriëntatie. Gebouwen 
staan met hun rug naar de snelweg en de groenvoorzieningen langs het tracé ogen eerder als 
buffer en bermbeplanting van de snelweg dan als park of plantsoen. De aanleg van de A9 heeft 
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zo een lijn door het dorp getrokken waarlangs vrijwel alle aangrenzende functies hun achterkant 
hebben georiënteerd. Ook de groei van Amsterdam is in het groeiproces beslissend. Het aantrek-
kelijke groen ogende woongebied wordt meer en meer onderdeel van de periferie van Amster-
dam en doorsneden en omgeven door nationale infrastructuur.  Door de groei van Schiphol is het 
dorp  haar oriëntatie op het polderlandschap van de Haarlemmermeer aan het verliezen.    
   
Huidige situatie   
De Spaarnwoudertocht/Schipholweg, de Hoofdvaart, de Sloterweg en de Kagertocht zijn als 
structuurdragers nog steeds herkenbaar in het landschap.  De groenstructuur in het dorp Bad-
hoevedorp wordt gedragen door beplante bomenlanen, parkgebieden (Vierbuizenmeertje/Groene 
Zoom en Wandelbos), de groenzones langs de A9, de Badhoeve en de brede groenstro-
ken. Verspreid in het dorp bevinden zich 9 monumentale bomen die op de betreffende gemeente-
lijke lijst staan en op grond daarvan extra bescherming genieten, zie figuur 4.19. 
 
Figuur 4.19: Monumentale bomen in Badhoevedorp. 

 
 
De A9 is, vanuit het dorp gezien, een dijk met hoge muren die zorgt voor een fysieke scheiding.  
De noord- en zuidzijde van Badhoevedorp staan hierdoor grotendeels met hun rug naar elkaar 
toe. De snelweg vormt ook een onderbreking in de groen- en waterstructuur. Door de aanwezig-
heid van infrastructuur aan oost - en westzijde (hoge taluds A4 en knooppunt, aansluiting Bad-
hoevedorp) is er weinig relatie met het omringende landschap.  Alleen in het zuidwesten zijn er 
nog vergezichten op het open polderlandschap. Er zijn ook weinig recreatieve verbindingen met 
de omgeving. Dit komt niet alleen door de vele wegen/taluds maar ook door de aanwezigheid van 
de Ringvaart. 
 
Ten zuiden van Badhoevedorp is de karakteristieke openheid van de Haarlemmermeerpolder, in 
samenhang met het landbouwkundig gebruik van de kavels, nog ervaarbaar. Ook de landschap-
pelijke opbouw van blokvormige kavels en lange lijnen met aan weerszijden een open bebou-
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wingslint, is nog herkenbaar. In het plangebied is langs de Sloterweg een bebouwingslint aanwe-
zig. De huidige bebouwde kom van Badhoevedorp heeft zich gevoegd in het landschapspatroon; 
de grenzen van het dorp worden bepaald door landschappelijke grenzen, de Spaarnwoudertocht 
en de Schipholweg. In de loop der jaren is veel van de oorspronkelijke ‘leesbaarheid’ van het 
landschap verdwenen, doordat er nieuwe lagen overheen zijn gelegd. De eenheid van de Haar-
lemmermeer als zelfstandig landschappelijk element, is door de recente ontwikkelingen enigszins 
verminderd, niet het minst door de ontwikkelingen in en nabij het plangebied. 
 
Ter plaatse van het knooppunt Badhoevedorp is een infralandschap ontstaan, dat momenteel 
landschappelijk geen bijzondere waarde heeft. Het is een puur functioneel landschap, waar de 
symmetrie van het volledige klaverblad en de ‘gestrooide’ bomen in gras (wat op zich 
een rustig beeld oplevert) inwisselbaar zijn voor een ander snelweglandschap. Het huidige snel-
weglandschap heeft ter plaatse van het knooppunt geen referentie aan de ligging in de Haarlem-
mermeer (het knooppunt had overal kunnen liggen) ook doordat het kavelpatroon in de nabijheid 
volledig is verdwenen.  
 
Autonome ontwikkeling 
De omlegging van de A9 zal het dorp veranderen. De donkere viaducten, de geluidsschermen, de 
hoger gelegen weg en de geluidoverlast verdwijnen. De oude dorpsstructuur (incl. groen en water 
structuur) wordt hersteld. Beide delen van het dorp worden weer met elkaar verbonden tot één 
dorp.  Door de aanwezigheid van de omgelegde A9 aan de zuidkant van het dorp zal het vrije 
zicht naar het open polderlandschap in het zuidwesten verdwijnen.  De doorsnijding van de 
Schipholweg/Spaarnwoudertocht door de A9 aan de westkant en de hoge ligging van nieuwe 
wegen (T106 over de A9 en in het knooppunt Badhoevedorp) zal een (negatieve) invloed hebben 
op het landschapsbeeld. 
Ook de aanleg van het Groene Carré Noord is een autonome ontwikkeling die van belang is voor 
de toekomstige beleving van het landschap.  De Groene Carré Noord maakt deel uit van de af-
spraken die over het leefklimaat zijn gemaakt bij de aanleg van de 5e baan (convenant Mainport 
Schiphol en Groen). Aanleg van het Groene Carré Noord zal de relatie van Badhoevedorp (re-
creatie, natuur) met de omgeving verbeteren en tegelijkertijd zorgen voor een scheiding met 
Schiphol. Het Groene Carré vormt een uitloopgebied voor het dorp en een groene buffer voor de 
grootschalige ontwikkelingen in het zuiden. Vanuit het dorp zijn de groengebieden in de omgeving 
(Amsterdamse Bos, Golfbaan Nieuwe Meer) op een aantrekkelijke en makkelijke manier te berei-
ken. 
 
Voorgenomen Activiteit 
Op en langs het oude tracé van de A9 worden nieuwe woongebieden gerealiseerd met aantrek-
kelijk openbaar groen. Vanaf de Schipholweg leiden diverse bomenlanen naar het dorp. Het 
nieuwe Wandelbos en de Groene Zoom liggen niet meer geïsoleerd, maar centraal in het dorp. 
 Een route door het dorp (het Lint) verbindt de parken, plantsoenen en woonbuurten met el-
kaar. Er zijn niet alleen mooie groene routes binnen het dorp maar ook naar de (groen)gebieden 
buiten het dorp.  Door de aanleg van ecologische zones langs Lijnden Oost/aansluiting Badhoe-
vedorp, in het Groene Carré Noord en langs het knooppunt Badhoevedorp komt een verbinding 
tot stand tussen de natuurgebieden langs/in de golfbaan Nieuwe Meer en de Westrandweg.  
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4.8.2 Cultuurhistorie 
 
Op de cultuurhistorische waardenkaart (Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie) van de 
Provincie Noord-Holland, zie figuur 4.20,  is het gebied ten zuiden van de huidige bebouwing van 
Badhoevedorp als cultuurhistorisch waardevol aangegeven. Het vormt onderdeel van een 
droogmakerij met een strookverkaveling uit de 19e eeuw.  
 
Figuur 4.20: Uitsnede Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie 

 
 
Op de kaart zijn ook twee molens met bijbehorende molenbiotoop aangeduid. Ook de Ringvaart 
en de Ringdijk zijn objecten van cultuurhistorische waarde. Beide molens bevinden zich net bui-
ten het plangebied aan de Ringvaart. Ter hoogte van de kruising van de Burgemeester Amers-
foordtlaan met de Nieuwenmeerdijk staat de Molen van Sloten. Ten noordwesten daarvan staat 
de Akermolen. De voorgenomen activiteit heeft geen effect op de cultuurhistorische waarde van 
de molens, de Ringvaart en de Ringdijk. 

 
In Badhoevedorp en Lijnden is sprake van één rijksmonument en drie gemeentelijke monumen-
ten. Het rijksmonument betreft het gemaal Lijnden uit 1847. De gemeentelijke monumenten be-
treffen de kerk en pastorie St. Franciscus van Sales, de Oranje Nassau School aan de Burge-
meester van Amersfoordtlaan 61 en een boerderij aan de Sloterweg 349. De monumenten bevin-
den zich buiten de invloedssfeer van de ruimtelijke ontwikkelingen.  
 

4.8.3 Archeologie 
 
In het studiegebied zijn voor zover bekend geen archeologische waarden aanwezig en de ver-
wachtingswaarde is zeer laag. De autonome ontwikkelingen en de voorgenomen activiteit hebben 
daarmee geen invloed op de archeologische waarden. 
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4.9 Duurzaamheid 
 
Zoals ook blijkt uit de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 [HM, 2012-2] heeft de gemeente 
Haarlemmermeer duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ter onderbouwing van de keuzes die 
moeten worden gemaakt voor de herinrichting van Badhoevedorp, na de omlegging van de A9, 
zijn twee studies uitgevoerd gericht op verhoging van de duurzaamheid. 
 
De eerste studie betreft de energievoorziening van de ontwikkellocaties. In deze studie [NIBE, 
2013] zijn, uitgaande van de bouwopgave en energieambitie, de kansen van verschillende duur-
zame energieconcepten inzichtelijk gemaakt. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie schaalni-
veaus. 
  
Op het hoogste schaalniveau, het niveau van alle ontwikkellocaties tezamen, is gekeken naar vier 
energieconcepten, te weten: 
• restwarmte aangeleverd door derden (in dit geval Schiphol) 
• geothermie (aardwarmte uit de diepere lagen van de aardkorst) 
• warmtekrachtkoppeling (WKK) 
• nieuwe sanitatie (scheiding en vergisting van afvalwater)  
 
Op het niveau van de afzonderlijke ontwikkellocaties is gekeken naar drie energieconcepten, te 
weten: 
• collectieve warmtepomp met warmtekoude opslag (WKO) 
• collectieve warmtepomp met het riool als warmtebron (riothermie) 
• warmtekracht koppeling (WKK) 
 
Op het niveau van het gebouw ten slotte zijn twee concepten in beschouwing genomen: 
• individuele elektrische warmtepomp met de buitenlucht als warmtebron 
• individuele elektrische warmtepomp met een gesloten bodemcollector als warmtebron 
 
De voor- en nadelen van de verschillende concepten zijn in beeld gebracht. Belangrijke conclusie 
die op basis daarvan is getrokken is dat de collectieve varianten (dit geldt voor alle concepten op 
de hogere schaalniveaus) veel onzekerheden en daarmee economische risico’s met zich mee-
brengen.  
 
Op gebouwniveau is van belang dat de norm voor de EPC (EnergiePrestatieCoefficient) in 2015 
en 2020 in twee stappen verder wordt aangescherpt. Om de betreffende norm te kunnen halen 
zullen aan de ligging en het ontwerp van gebouwen hoge eisen moeten worden gesteld. Daarbij 
moet worden gedacht aan: 
• maximaal geïsoleerd (wanden en grote glasoppervlakken) 
• slim zongebruik (o.a. overstekken) 
• zodanig zongeoriënteerd dat er maximaal zonnepanelen en – collectoren kunnen worden 

aangebracht (of bijgelegd) 
• lage temperatuur verwarming in de vloer en wanden 
• slimme warmteterugwinning (WTW) die het mogelijk maakt om ramen open te zetten en er in 

de zomer met een koele avond en nachtlucht kan worden gekoeld 
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• WTW via de douchepijp. 
 
Door deze maatregelen zullen gebouwen een steeds lagere individuele warmtevraag hebben. In 
de nog resterende warmtevraag kan in geval van woningen worden voorzien door de plaatsing 
van individuele lucht- of water warmtepompen. Deze kunnen ook worden gebruikt voor warm 
tapwater (d.m.v. een voorraadvat met elektrische naverwarmer) en voor koeling. 
Om de uiteindelijke doelstelling van CO2-neutraliteit te halen zullen zoveel mogelijk zonnepanelen 
geplaatst moeten worden. 
 
In de tweede studie [HM, 2013-2] gaat de gemeente in op een aantal mogelijke maatregelen om 
te komen tot een duurzame inrichting van de openbare ruimte. Daarbij zijn maatregelen geselec-
teerd die in deze projectfase relevant zijn. Dat heeft geleid tot acht maatregelen. Op basis van de 
stedebouwkundige ontwerpen voor Quatrebras en Schuilhoeve is onderzocht of er ruimte is voor 
de betreffende maatregelen. Vervolgens is op basis van de methodiek van Total Cost of Ow-
nership (waarbij niet alleen naar aanleg-, maar ook naar onderhoudskosten wordt gekeken) een 
voorlopige keuze van mogelijke maatregelen gemaakt. Waar mogelijk worden de volgende maat-
regelen toegepast: 
• toepassing van reflecterende klinkers met als voordeel minder energiegebruik (en daarmee 

minder energiekosten en reductie van CO2-uitstoot) en lagere investeringskosten voor licht-
masten  

• extra groeiruimte bomen met als voordeel dat de bomen langer doorgroeien en later worden 
gerooid en vernieuwd  

• toepassing van natuurvriendelijke oevers met als voordeel extra bergingscapaciteit van de 
watergang en voordelen op het gebied van ecologie 

• gecombineerd ruimtegebruik voor waterberging. Voordeel daarvan is dat de capaciteit van het 
afwateringssysteem beperkt kan worden 

• 100% afkoppeling regenwater met als voordeel een geringere belasting van het 
rioleringssysteem en de waterzuivering. Bovendien wordt de verzilting van de polder 
tegengegaan doordat het zoete water in de polder wordt geborgen. 

• aanleg E-laadpalen om het gebruik van elektrische auto’s te faciliteren en te stimuleren 
• duurzame openbare verlichting door gebruik van LED-verlichtingsarmaturen. Voordeel: minder 

energiegebruik, lagere CO2-uitstoot. 
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5. Beoordeling van de resultaten 

Dit hoofdstuk bevat om te beginnen een samenvatting van de effecten, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4. Aspecten die wel in hoofdstuk 4 zijn behandeld, maar waarvoor niet op voorhand 
sprake is van positieve of negatieve effecten (feitelijk aspecten die aandachtspunten voor de 
uitwerking vormen) zijn in deze samenvatting buiten beschouwing gelaten. Dit betreffen: grondba-
lans, wateroverlast, riolering.  

5.1 Samenvattend overzicht van de effecten 
 
Bodem 
De omlegging van de A9 en de bouwplannen in Badhoevedorp zullen naar verwachting gepaard 
gaan met de sanering van enkele gevallen van bodemverontreiniging. Dit betekent een plaatselij-
ke verhoging van de bodemkwaliteit. 
Voor de aanleg van de A9 zal op twee plekken nader onderzoek naar de aanwezigheid van ex-
plosieven worden verricht. Voor de Voorgenomen Activiteit zal aanvullend daarop op vier locaties 
dergelijk onderzoek nodig zijn. Het onderzoek en de eventueel daarop volgende verwijdering van 
explosieven leidt tot een vermindering van de risico’s die zijn verbonden aan de aanwezigheid 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Water 
De omlegging van de A9 en de herinrichting van het vrijkomende gebied biedt kansen voor ver-
sterking van de waterstructuur, o.a. door de realisatie van een aantal nieuwe verbindingen. Naast 
deze kansen brengt de herinrichting van Badhoevedorp ook bedreigingen met zich mee. De toe-
name van verhard oppervlak kan leiden tot een versnelde afvoer van hemelwater. Door het ver-
hard oppervlak zoveel mogelijk af te koppelen wordt deze dreiging  tegengegaan. 
Door de genoemde verbeteringen in de waterstructuur zal de doorspoeling van het watersysteem 
verbeteren. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. 
 
Verkeer 
De omlegging van de A9 gaat gepaard met een nieuwe ontsluiting van Badhoevedorp op de A9. 
Dit leidt op een aantal wegen tot een toename van de verkeersintensiteit (o.a Schipholweg, 
Hoofdweg en Pa Verkuyllaan) en op een aantal andere wegen tot een afname van de verkeersin-
tensiteit  (Kamerlingh Onneslaan en Robert Kochstraat). De Voorgenomen Activiteit leidt op de 
meeste wegen tot een toename van de verkeersintensiteit. Op enkele wegvakken is sprake van 
een afname. Dit is het gevolg van de infrastructurele ingrepen die zijn voorzien en de daarmee 
samenhangende gelijkmatiger verdeling van het verkeer over de dorpswegen. Op een aantal 
kruispunten (o.a. Schipholweg-Sloterweg, Schipholweg-Hoofdweg) dreigt de doorstroming be-
lemmerd te worden. Ook is de verkeersveiligheid op een aantal wegen in het geding. Zowel door-
stroming als verkeersveiligheid vormen belangrijke aandachtspunten voor het vervolg. 
 
Geluid 
Door de omlegging van de A9 neemt het aantal geluidgehinderden in Badhoevedorp af. Deze 
‘winst’ wordt door de Voorgenomen Activiteit teniet gedaan: de toevoeging van woningen, kanto-
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ren e.d. gaat gepaard met extra verkeer en extra geluid. Bij de uitwerking van de bouwlocaties 
zijn er nog wel mogelijkheden om de uiteindelijke omvang van de geluidhinder te beperken. 
Door de samenloop van een aantal geluidhinderbronnen (wegverkeer, railverkeer, Schiphol) is er 
op een aantal plekken, in het bijzonder Schuilhoeve, sprake van een relatief ongunstig geluidkli-
maat. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de plannen.  
 
Bij de uitwerking van de plannen moet daarnaast rekening worden gehouden met het geluid van 
vliegtuigen die zich nog op de grond bevinden. Bij de start, wanneer het vliegtuig begint te rollen, 
neemt het (laagfrequente) geluid sterk toe. In Schuilhoeve, en in mindere mate ook in de andere 
locaties, kan dit geluid tot hinder aanleiding geven. 
 
Luchtkwaliteit en geur 
Door de wegomlegging van de A9 (maar ook door het schoner worden van auto’s en door het 
dalen van achtergrondconcentraties) zal de luchtkwaliteit in Badhoevedorp de komende jaren 
aanmerkelijk verbeteren. Deze ‘winst’ wordt door de Voorgenomen Activiteit gedeeltelijk teniet 
gedaan. Op een aantal plekken zal sprake zijn een zogenaamde IBM-toename (In Betekenende 
Mate) van de concentraties NO2. Overal zal echter ruimschoots aan de geldende grenswaarden 
worden voldaan. 
 
In de omgeving van Schiphol treedt hinder op als gevolg van de geur van kerosine. De locaties 
voor de bouw van woningen liggen binnen de betreffende geurcontouren. Hierdoor moet rekening 
worden gehouden met een toename van het aantal gehinderden. Door adequate communicatie 
bij de verkoop van woningen is de daadwerkelijke hinder naar verwachting te beperken. 
 
Externe veiligheid 
De omlegging van de A9 heeft een gunstig effect op het groepsrisico vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over deze weg. Door de uitvoering van de Voorgenomen Activiteit wordt dit 
effect weer enigszins teniet gedaan. Dit leidt tot een negatieve score voor de Voorgenomen Acti-
viteit. Per saldo is langs de A9 echter sprake van een verbetering. Ook langs de A4 neemt het 
groepsrisico toe, met name vanwege de ontwikkeling van Schuilhoeve. Van overschrijdingen van 
de betreffende norm is geen sprake. Wel is een zogenaamde verantwoording van de toename 
van het groepsrisico nodig.  
 
Natuur 
De aanwezige en/of te ontwikkelen bovenlokale groenstructuren EHS, Groene AS en Groene 
Carré Noord vormen een van de uitgangspunten voor de herinrichting van Badhoevedorp. In de 
Voorgenomen Activiteit is voorzien in lokale groenstructuren die aansluiten op de genoemde bo-
venlokale groenstructuren. Hierdoor is per saldo sprake van een versterking. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie.De sloop van de A9 leidt tot herstel van de oude 
dorpssstructuur van Badhoevedorp. Daar staat tegenover dat het landschapsbeeld ten zuiden 
van Badhoevedorp zal veranderen door de aanleg van de nieuwe A9. 
De Voorgenomen Activiteit gaat gepaard met een aantal ingrepen in de water- en groenstructuur. 
Ook worden nieuwe verbindingen gerealiseerd. Van deze wijzigingen gaat naar verwachting een 
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positief effect uit op (de ervaring van) het landschap.  Cultuurhistorische en/of archeologische 
waarden zijn daarbij niet in het geding. 
 

5.2 Waardering 
 
Op basis van de beoordelingen in 5.1 is tabel 5.1 samengesteld. Hierin zijn de beoordelingen per 
aspect vertaald naar een score waarmee de beide referentiesituaties en de Voorgenomen Activi-
teit worden vergeleken met de huidige situatie. Gebruik is gemaakt van een vijfpuntsschaal met 
globaal de volgende betekenis van de toegekende scores: 
--  =  een aanzienlijke verslechtering t.o.v. de huidige situatie 
- =  een zekere verslechtering t.o.v. de huidige situatie 
0 =  geen wezenlijke verslechtering of verbetering t.o.v. de huidige situatie 
+ =  een zekere verbetering t.o.v. de huidige situatie 
++ =  een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie 
 
Tabel 5.1: Waardering referentiesituaties en Voorgenomen Activiteit t.o.v. huidige situatie 

Aspect Deelaspect Referentie-
situatie 1 

Referentie-
situatie 2 

Voorgenomen 
Activiteit 

Bodem Bodemkwaliteit 0 + ++ 

Explosieven 0 + ++ 

Water Waterstructuur 0 (+) ++ 

Waterkwaliteit 0 (+) ++ 

Verkeer Verkeersafwikkeling 0 0 - 

Verkeersveiligheid + (++) + 

Geluidhinder Wegverkeerslawaai - 0 -- 

Cumulatieve geluidbelasting 0 + - 

Grondgeluid vliegverkeer 0 0 - 

Luchtkwaliteit NO2 en fijn stof + ++ + 

Geur 0 0 - 

Externe veiligheid Groepsrisico 0 ++ + 

Natuur Gebiedsbescherming (+) (+) ++ 

Soortenbescherming 0 0 0 

LCA Landschap 0 (+) ++ 

Cultuurhistorie 0 0 0 

Archeologie 0 0 0 

 
De scores tussen haakjes duiden op kansen die in de referentiesituaties ontstaan , maar die nog 
wel moeten worden verzilverd in het kader van de Voorgenomen Activiteit. 
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5.3 Beschouwing 
 
Effect wegomlegging A9 
Hoewel de omlegging van de A9 geen onderdeel is van de Voorgenomen Activiteit kunnen op 
basis van het uitgevoerde onderzoek wel uitspraken worden gedaan over het effect van de om-
legging op de milieukwaliteit in Badhoevedorp: 
• de wegomlegging leidt in het algemeen tot concrete verbeteringen. Zo wordt de lucht in de 

omgeving van het bestaande weg schoner en nemen de geluidbelastingen af. Ook neemt het 
groepsrisico vanwege het transport van gevaarlijke stoffen af 

• de wegomlegging brengt kansen met zich mee die in het kader van de gebiedsontwikkeling 
verzilverd kunnen worden. Genoemd kunnen worden: het verdwijnen van de barrière in het 
dorp met als kans de waterstructuur (en waterkwaliteit), de groenstructuur en het stedelijk 
landschap te verbeteren. Ook biedt de sloop van de weg de mogelijkheid om veilige fietsver-
bindingen te realiseren. 
 

Effecten Voorgenomen Activiteit 
Uit de samenvatting van de effecten kan de volgende overall samenvatting voor de effecten van 
de Voorgenomen Activiteit worden opgemaakt: 
• de aspecten soortenbescherming, cultuurhistorie en archeologie leiden tot een neutrale be-

oordeling: er zijn geen noemenswaardige effecten van de Voorgenomen Activiteit te verwach-
ten 

• ten aanzien van de aspecten bodem, water, gebiedsbescherming en landschap brengt de 
Voorgenomen Activiteit positieve gevolgen met zich mee. Voor deze aspecten geldt wel dat bij 
de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen permanent aandacht (zorgplicht) nodig is 
om plaatselijk ongewenste effecten te voorkomen (danwel om de potentie van de plannen ook 
daadwerkelijk waar te maken) 

• voor het aspect verkeer  is sprake van belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van de 
plannen. Maatregelen zijn noodzakelijk om plaatselijke knelpunten in de verkeersafwikkeling 
en de verkeersveiligheid te voorkomen (zie 5.4) 

• wanneer bij de uitwerking geen bijzondere aandacht aan het wegverkeerslawaai wordt be-
steed dreigt een toename van het aantal geluidgehinderden, o.a. door de bouw van woningen 
in de nabijheid van belangrijke ontsluitingswegen. Maatregelen (zie 5.4) zijn noodzakelijk 

• voor het aspect luchtkwaliteit is op sommige plaatsen sprake van verbeteringen, op andere 
plaatsen neemt de luchtkwaliteit af. Overal wordt echter voldaan aan de geldende normen. 
Maatregelen zijn niet noodzakelijk. Wel verdient het aanbeveling om bij de uitwerking van de 
bouwplannen rekening te houden met de luchtkwaliteit langs wegen, zo mogelijk in combinatie 
met aandacht voor geluid 

• belangrijke onderwerpen in het kader van de goede ruimtelijke onderbouwing van de bouw-
plannen zijn de cumulatieve geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeer, industrie en 
luchtvaart, grondgeluid vanwege de luchtvaartgebonden activiteiten op Schiphol, geur  en ex-
terne veiligheid (verantwoording toename groepsrisico).  
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5.4  Mitigerende maatregelen 
 
 
Verkeersafwikkeling 
Bij de uitwerking van de plannen dient zorgvuldig gekeken te worden naar de benodigde capaci-
teit van met name de kruisingen van de belangrijkste ontsluitingswegen van Badhoevedorp. Waar 
nodig dient de capaciteit door verkeersmaatregelen geoptimaliseerd te worden. 
 
Wegverkeerslawaai 
Zoals ook al is gebleken uit een aanvullende berekening  (zie 4.4.1) kunnen geluidbeperkende 
maatregelen (o.a. afscherming door gebouwen) een aanzienlijke beperking van het aantal gehin-
derden opleveren. Ook het aanhouden van afstand en de toepassing van stil asfalt zullen een 
zekere reductie van het aantal gehinderden met zich meebrengen. Genoemde maatregelen die-
nen bij de nadere uitwerking van de plannen de nodige aandacht te krijgen.  
 
Geur en grondgeluid Schiphol 
Voor geur en grondgeluid geldt in het algemeen dat afstand aanhouden de kans op hinder ver-
kleint. Aangezien de geurcontouren en de reikwijdte van het grondgeluid heel Badhoevedorp 
beslaan moet in dit geval ook aan andere maatregelen worden gedacht. Een belangrijke maatre-
gel kan zijn te zorgen voor heldere informatie: door goede informatie bij de verkoop van woningen 
kan hinder worden voorkomen. Nieuwe inwoners dienen in een zo vroegtijdig mogelijk stadium 
deugdelijk en objectief te worden geïnformeerd over de geurbelasting en het grondgeluid vanwe-
ge de activiteiten op de luchthaven Schiphol. Een mogelijkheid daartoe is de informatie op de  
website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), www.bezoekbas.nl, aan te vullen. 
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6. Leemten in kennis en aanzet tot evaluatie 

6.1 Leemten in kennis 
 
Dit rapport vormt, tezamen met de achterliggende deelonderzoeken, de milieukundige onderbou-
wing van de vaststelling van het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-oost. 
 
Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt van de thans beschikbare informatie. Ten aanzien van 
een aantal aspecten zal nog nader onderzoek noodzakelijk zijn. Genoemd kunnen worden: 
• bodemkwaliteit: nog niet alle bouwlocaties zijn onderzocht. Voor locaties die potentieel ernstig 

verontreinigd zijn is nader onderzoek nodig naar de noodzaak tot sanering  
• explosieven: de als zodanig aangeduide locaties dienen nader onderzocht te worden op de 

daadwerkelijke aanwezigheid van explosieven 
• natuur: het tot nu toe uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is 

niet allesomvattend. Bovendien kunnen de gegevens verouderen. Bij de uitwerking van de 
plannen zal altijd een toets op compleetheid en actualiteit van de gegevens moeten plaatsvin-
den 

 
Voor de verkeersgerelateerde effecten (verkeersafwikkeling, geluid, luchtkwaliteit) is gebruik ge-
maakt van rekenmodellen. Deze vormen per definitie een abstractie van de werkelijkheid. Boven-
dien zijn bij de berekening van de geluidbelastingen en luchtverontreinigingsconcentraties aan-
names gedaan voor de ligging van gevoelige bestemmingen. Bij de uitwerking van de plannen 
zullen voor geluid nieuwe, meer gedetailleerde modelberekeningen noodzakelijk zijn om zeker te 
stellen dat wordt voldaan aan de desbetreffende normen. 
 
Bovengenoemde punten vormen leemten in kennis, die geen belemmering voor de vaststelling 
van het bestemmingsplan vormen. 
 
 

6.2 Aanzet tot een evaluatieprogramma 
 
Op grond van art. 7.39 van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht de gevolgen die de 
uitvoering van het plan heeft  voor het milieu te onderzoeken. Bij het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan dient op grond van artikel 7.37 van diezelfde ook te worden vastgesteld op 
welke termijn met het evaluatieonderzoek wordt begonnen, alsmede de wijze waarop het onder-
zoek zal worden verricht. 
 
Gezien de in het voorgaande beschreven gevolgen ligt het voor de hand om de evaluatie primair 
te richten op de aspecten verkeer en wegverkeerslawaai. De gevolgen van de Voorgenomen 
Activiteit concentreren zich vooral op deze twee aspecten. Tegelijkertijd is er juist voor deze as-
pecten in het kader van de uitwerking van de plannen nog veel winst te boeken. 
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Naast verkeer en wegverkeerslawaai verdient het ook aanbeveling om in het evaluatieprogramma 
aandacht te besteden aan de overige aspecten. Belangrijke vraag daarbij is of de potentie die de 
Voorgenomen Activiteit in zich heeft ook daadwerkelijk benut wordt: worden de fietsverbindingen 
veiliger, worden de waterstructuur en de waterkwaliteit verbeterd, wordt de bovenlokale 
groenstructuur beter bereikbaar enz. enz. 
 
Ten slotte verdient het aanbeveling om een vinger aan de pols te houden t.a.v. eventuele hinder 
vanwege geur en grondgeluid van Schiphol. Wellicht kan hiervoor gebruik worden gemaakt van 
de bestaande klachtenmeldpunten.  
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