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1. Inleiding 4 

1.1. Gegevens initiatiefnemer 

Initiatiefnemer:      Transdev The Netherlands 

Adres:     Stationsplein 13 

Postcode:    1211 EX 

Kadastrale gemeente:   Hilversum 

Contactpersoon:    Jan Geert ten Hove 

Telefoon:    +31 (0)88 625 16 00 

E-mail:     JanGeert.tenHove@transdev.nl  

 

1.2. Aanleiding  

In opdracht van Transdev The Netherlands is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld 

voor de ontwikkeling van een busremise waar elektrische bussen opgeladen kunnen worden. De 

ontwikkeling bestaat uit een terrein voor het opladen, stallen, manoeuvreren en wassen van bussen. 

Daarnaast is er ruimte voor een kantoor met kantineruimte van totaal ca. 375 m2 en het parkeren van 

privé voertuigen van het personeel. De ontwikkeling past niet binnen de kaders van het vigerende 

bestemmingsplan 'Buitenwijken' van de gemeente Huizen. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is 

een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

 

1.3. Situering van de inrichting  

Het projectgebied ligt ter hoogte van de Randweg 4 te Huizen (gemeente Huizen), nabij de 

kalkzandsteenfabriek Xella. De ligging van het projectgebied is in figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1 Ligging van het projectgebied 

 
1.4. Besluit milieueffectrapportage  

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 

volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Er is sprake van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-

beoordelingsplicht, wanneer het te realiseren project wordt genoemd in onderdeel  C of D van de bijlage 

bij het Besluit mer: 

1. Activiteiten waarvoor de m.e.r.-plicht geldt (bijlage, onderdeel C); 

2. Activiteiten waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (bijlage, onderdeel D). 

 

Daarnaast dient, ook bij activiteiten onder de drempelwaarden uit onderdeel D, getoetst te worden of er 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Dit betreft de zogenoemde vormvrije m.e.r. 

beoordeling. 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D 11.2 van de bijlage opgenomen dat de aanleg, 

wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten 

gebied en 2.000 of meer woningen omvat of een bedrij fsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. De 

beoogde ontwikkeling bestaat is in totaal circa 8.900 m2 groot. Hiermee blijft de ontwikkeling ruim onder 

de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r. -

beoordeling’. Dit document bevat deze beoordeling. 

 
1.5. Wat is een m.e.r.-beoordelingsplicht? 

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke 

regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige 

m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het 

betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met 

de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtli jn milieueffectbeoordeling, te weten:  
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 de plaats van het project;  

 de omvang van het project;  

 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 

1.6. Doel en belang van aanmeldingsnotitie 

In deze notitie wordt de informatie gegeven op basis waarvan het bevoegd gezag kan beoordelen  of 

sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen, die het noodzakelijk maken om een milieueffectrapport 

op te stellen. Hierin zijn alle, ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan gewijzigde activiteiten 

betrokken, om een volledige toetsing mogelijk te maken. Een en ander is uiteraard onderzocht in relatie 

tot eventuele cumulatie met andere projecten in de omgeving. 

 

De aanmeldingsnotitie geeft de milieugevolgen aan, die kunnen ontstaan als gevolg van de voorgenomen 

activiteiten. Hierbij moet aandacht worden besteed aan alle criteria, die zijn opgenomen in bijlage III van 

de Europese richtli jn 2011/92/EU en de wijzigingsrichtlijn 2014/52/EU. Deze volgende criteria zijn in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 per paragraaf uitgewerkt: 

 

1. Kenmerken van het project 

 

De kenmerken van de projecten moeten in aanmerking worden genomen, en met name: 

 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit; 

d) de productie van afvalstoffen; 

e)  verontreiniging en hinder; 

f) het risico van zware ongevallen en/of rampen, die relevant zijn voor het project in kwestie, 

g) waaronder rampen, die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming 

h) met wetenschappelijke kennis; 

i) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging 

j) of luchtvervuiling). 

 

2. Locatie van het project 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden, waarop de projecten van invloed kunnen  zijn, moet in 

aanmerking worden genomen, en met name: 

 

a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 

b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke 

hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het gebied en de 

ondergrond ervan; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 

ii . kustgebieden en het mariene milieu; 

iii . berg- en bosgebieden; 

iv. natuurreservaten en -parken; 

v. gebieden, die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; Natura 2000-gebieden, die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens 

Richtli jn 92/43/EEG en Richtli jn 2009/147/EG; 
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vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld en 

relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als n iet-

nagekomen; 

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

viii . landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 

 

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 

uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, met aandacht voor het effect van het project met 

inachtneming van: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch  

b) gebied en omvang van de bevolking, die getroffen kan worden); 

c) de aard van het effect; 

d) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

e)  de intensiteit en de complexiteit van het effect; 

f) de waarschijnlijkheid van het effect; 

g) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

h) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

i) projecten; 

j) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 

1.7. Procedure 

Het bevoegd gezag dient voorafgaand aan het verlenen van de ontwerp-omgevingsvergunning een m.e.r -

beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de 

omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en 

mogelijke mitigerende maatregelen.  
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2. Kenmerken van het project 9 

2.1. Omvang en ontwerp van het project 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit een terrein van ca. 8.900 m2. De ontwerptekening is weergegeven 

in figuur 2.1. Het terrein zal gebruikt worden voor: 

 Opladen van bussen; 

 Stallen, manoeuvreren en wassen van bussen; 

 Kantoor en kantineruimte van ca. 375 m2; 

 Parkeren van privé voertuigen personeel. 

 

Elke bus parkeerplaats krijgt zijn eigen laadpaal (vergelijkbaar met een laadpaal voor auto's'), in totaal zijn 

er 42 parkeerplaatsen voor de bussen ingetekend op figuur 2.6. In deze tekening is tevens rekening 

gehouden met de draaicirkel van de bussen. De wasplaats wordt geen gebouw, er komt een stellage zodat 

ook de hogere delen van de bus en het dak gewassen kunnen worden.  

 

Het kantoor/de kantine wordt een tijdelijk gebouw (portocabine) van 1 verd ieping met een 

vloeroppervlakte van circa 375 m². Dit gebouw wordt verwarmd door middel van een luchtwarmtepomp 

en wordt niet aangesloten op het (aard)gas. De warmtepomp wordt op zijn beurt voorzien van stroom 

door zonnepanelen op het dak. Ter plaatse van de OBAS‐installatie (olie‐scheidingsinstallatie) (diameter 

max. 3 m) is de verstoringsdiepte van de grond maximaal 3 meter diep. Huisvesting en laadpalen komen 

naar alle waarschijnlijkheid op stelconplaten te staan. De maximale diepte voor kabels en leidingen 

bedraagt circa 1,5 meter. Zoals te zien is, komt er een fietsenstall ing van 10 x 6 m in de zuidpunt te staan. 

Het trafohuis is ingetekend in de noordoostpunt. De groene omzoming van het terrein wordt behouden. 

Het terrein zal dus bijna helemaal aan het zicht onttrokken worden. De aanbesteding voor het busvervoer 

is voor een periode van 9,5 jaar en kan daarna aan een andere partij gegund worden. Daarom wordt in de 

materiaalkeuze en bouwstijl  geen rekening gehouden met een lange levensduur of permanent karakter. 
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Figuur 2.1 Toekomstige situatie 

 

2.2. Cumulatie met andere bestaande projecten en/of goedgekeurde projecten 

Cumulatie met andere projecten in de nabijheid van het projectgebied is niet aan de orde. Er zijn ten tijde 

van deze notitie geen andere ontwikkelingen of ontwerpbestemmingsplannen in  de omgeving, die de 

milieueffecten vanuit het projectgebied beïnvloeden en omgekeerd. 

 

2.3. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt ti jdens de bouw en het gebruik van de busremise. Het betreft 

hier natuurlijke hulpbronnen als energie, water en grondstoffen. Dit zou echter op elke willekeurige 

locatie het geval zijn. De gevolgen hiervan zijn van een dusdanig beperkte omvang, dat hierdoor geen 

beslag wordt gelegd op natuurlijke hulpbronnen. Door het gebruik van duurzame energie wordt tijdens 

de gebruiksfase het gebruik van natuurlijke hulpbronnenbeperkt. Wat betreft dit onderwerp is er geen 

aanleiding tot het verlangen van een milieueffectrapport. 

 

2.4. Productie van afvalstoffen 

Het ontstaan van afval ti jdens de bouw van de busremise is vanzelfsprekend. Bouwafval wordt zoveel 

mogelijk hergebruikt of afgevoerd naar een erkende verwerker. Het afval van de medewerkers zal volgens 

de geldende regelgeving worden gerecycled/verwerkt. Dit zou op elke locatie het geval zijn. Er is geen 

aanleiding om dit aspect nader te laten onderzoeken in het kader van het opstellen van een 

milieueffectrapport. 
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2.5. Verontreiniging en hinder 

Algemeen 
Op basis van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG kan vooraf een inschatting  worden 

gemaakt van de te verwachte milieuhinder. Deze wordt in de handreiking uitgedrukt in minimale 

richtafstanden vanuit milieubelastende activiteiten tot gevoelige objecten zoals woningen. 

 

Geluid 

Vanuit de busremise is er enig geluid te verwachten. Omdat de remise echter bedoeld is voor elektrische 

bussen, is de toename van geluidhinder door de busbewegingen te verwaarlozen. In de regio zal door de 

vervanging van dieselbussen door elektrische bussen de overlast zelfs afnemen. Negatieve effecten vanuit 

het aspect geluid worden uitgesloten. 

 

Geluidbelasting en opzichte van de te realiseren busremise 

De busremise betreft geen geluidgevoelig object. 

 

Weg- en railverkeer 

De busremise betreft geen geluidgevoelig object. 

 

Trillingen 

Tijdens de bouw van de remise kunnen tril l ingen in de omgeving ontstaan. Omdat dit ti jdelijk is, leidt dit 

niet tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat in de omgeving van het projectgebied. 

 

Geur 

Er vinden bij de voorgenomen activiteiten in de bouw- en gebruiksfase geen relevante geurveroorzakende 

werkzaamheden plaats. 

 

Lucht 

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van een busremise. Omdat er sprake is van 

elektrische bussen, zijn slechts de verkeersbewegingen van de werknemers naar de busremise relevant 

voor de luchtkwaliteit. Door de ontwikkeling is er sprake van een toename van verkeer van 38 mvt/etmaal  

(weekdaggemiddelde) door de werknemers. In de NIBM-tool (versie 27-3-2020) is 2020 als jaar van 

planrealisatie aangehouden. Uit de berekening blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename 

van het gehalte stikstof in de lucht van 0,03 µg/m³ en van fi jnstof van 0,01 µg/m³ (figuur 2.2). Beide 

toenames zijn onder 1,2 µg/m³. De beoogde ontwikkeling valt binnen de grenzen van het Besluit NIBM.  

De verandering van de luchtkwaliteit bli jft dan ook ruim onder de waarden uit de Regeling NIBM. 

 

 
Figuur 2.2 NIBM-tool 

BLWM500
Opmerking over tekst
en=ten?

BLWM500
Opmerking over tekst
Dit gaat niet over de gevolgen van het plan op de omgeving/milieu.

BLWM500
Opmerking over tekst
Dit gaat niet over de gevolgen van het plan op de omgeving/milieu.
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Bodemkwaliteit  

Tijdens de bouw van de remise worden zo min mogelijk bodembedreigende materialen  gebruikt. Er 

worden bodembeschermende maatregelen genomen bij gebruik van (eventuele) bodembedreigende 

stoffen. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling is  een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage 1. De doelstell ing van het onderzoek is het bepalen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan het navolgende worden 

geconcludeerd: 

 Visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 De bovengrond is l icht verontreinigd met PCB en kwik. 

 De ondergrond is niet verontreinigd. 

 Het grondwater is niet verontreinigd. 

 

Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de betreffende 

achtergrondwaarden (grond) dient de hypothese onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel te 

worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het 

voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet 

noodzakelijk is. Beperkingen inzake de bestemmingsplanwijziging en voorgenomen werkzaamheden 

worden op basis van de onderzoeksresul taten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. Negatieve 

effecten kunnen vanuit het aspect bodem uitgesloten worden.  

 

(Afval)water 
 
Tijdens de ontwikkeling wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen. Als gevolg van het plan 

ontstaat geen bedrijfsafvalwater, er is alleen sprake van huishoudelijke afvalwater veroorzaakt door de 

medewerkers.  

 

Als gevolg van de ontwikkeling zal er sprake zijn van een toename van verharding, aangezien het 

projectgebied momenteel geheel onverhard is. Conform de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

artikel 4.20, dient bij een toename van het verhard oppervlak met meer dan 1.000 m2 (in stedelijk gebied) 

een watervergunning te worden aangevraagd en zijn water compenserende maatregelen noodzakelijk. 

Met de realisatie van de beoogde ontwikkeling zal de toename van verharding de grens van 1.000 m2 

overschrijden. Hierdoor zal gecompenseerd moeten worden. De verharding betreft circa 8.900 m2, 

waardoor 890 m2 aan compensatie gerealiseerd moet worden. Het projectgebied bevindt zich niet in de 

beschermings- of kernzone van een waterkering of watergang. 

 

Energie 

Tijdens de bouw en gebruik van de busremise wordt vanzelfsprekend energie gebruikt. Dit zou echter op 

elke willekeurige locatie het geval zijn. 

 

Verkeer en afwikkeling 
De verkeersgeneratie is berekend met kencijfers van het CROW (publicatie 381) en gegevens van de bus 

vervoerder en kan indicatief berekend worden. In de bestaande situatie is de projectlocatie een 

groenbestemming dat geen verkeer aantrekt. De toekomstige busremise heeft wel een 

verkeersaantrekkende werking. In figuur 2.3 zijn de verkeersbewegingen van de bussen te zien van een 

werkdag. 

 

BLWM500
Opmerking over tekst
Afvalwater komt vrij bij het wassen van de bussen. Graag vermelden of daarbij ook chemicaliën worden toegepast en hoe dit water wordt behandeld voordat het wordt geloosd en of dit risico's met zich meebrengt voor het milieu.

BLWM500
Opmerking over tekst
Waar bestaan deze maatregelen dan uit. Kan dat hier worden aangegeven?Moet ik dan denken aan een vloeistofdichte vloer en de OBAS  (wasinstallatie) en eventuele maatregelen om verontreiniging van de bodem door afstromend regenwater (first-flush van afstromend regenwater dat mogelijk is verontreinigd met (rubber)stof/olie/e.d. van de  bussen) te voorkomen. Zo ja, dan deze maatregelen hier noemen.

BLWM500
Opmerking over tekst
Dit gaat niet over de gevolgen van het plan op de omgeving/milieu.Hier moet worden opgeschreven dat de toekomstige activiteiten een verwaarloosbaar effect hebben op de bodemkwaliteit. Dat zal worden getoetst met een eindsituatieonderzoek (@Richard: opnemen in de overeenkomst).

BLWM500
Opmerking over tekst
Er ontstaat bedrijfsafvalwater (bij het wassen van de bussen). Graag iets melden of er gevolgen zijn voor het milieu en/of waarom er geen gevolgen zijn.

BLWM500
Opmerking over tekst
Tijdens het gebruik zal er toch gemiddeld meer energie worden gebruikt dat bij een reguliere bedrijf. De accu's van alle bussen moeten toch worden opgeladen? Moet hier niet worden gemeld dat sprake is van schone energie en dat per saldo minder milieubelasting zal optreden omdat geen minerale brandstoffen worden gebruikt.Zijn er ook negatieve energie-effecten? Wordt er nog iets gedaan om het energieverbruik te minimaliseren? Terugwinnen stroom met zonnepanelen, bijvoorbeeld?

BLWM500
Opmerking over tekst
=Bodem(kwaliteit)In dit hoofdstuk zou nog kunnen worden aangegeven dat sprake is van een (beperkte) impact op het BPL (aardkundig monument). Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd. Deze aanvraag is ingezet en de vooruitzichten zijn dat de aanvraag wordt gehonoreerd vanwege het groot maatschappelijk belang dat met de realisering van de busremise is gediend.
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Figuur 2.3 Verkeersgeneratie 

 

Uit figuur 2.3 is af te lezen dat op een werkdag de 'pull ins en pull outs' leiden tot 112 verkeersbewegingen. 

Met de verkeersbewegingen van chauffeurs daarbij opgeteld gaat het om totaal 160 verkeersbewegingen 

van de chauffeurs op een werkdag. CROW-publicatie 381 geeft voor kantoorfuncties een kencijfer van 

8,75 per 100 m2 BVO. Bij  375 m² BVO kantoor betekent dat 33 mvt/etmaal. Voor werkfuncties dient de 

berekende verkeersgeneratie te worden vermenigvuldigd met een factor 1,33, waarmee deze 

verkeersgeneratie 44 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag bedraagt.  Tezamen brengt de busremise 

een aantal verkeersbewegingen op van totaal 112+160+44=316 mvt/etmaal op een werkdag.  

 
De meeste bussen komen en gaan van Huizen busstation. De meest voor de hand liggende route is via de 

rotonde naar het noorden over de Gooilandweg. Dit betreft een gebiedsontsluitingsweg die doorgaans 

circa 15.000 mvt/etmaal afwikkelt (indicatie). Een klein deel komt en gaat vanuit het westen over de 

Randweg. De verkeersgeneratie levert een zeer kleine bijdrage aan het geheel en zal niet zorgen voor 

knelpunten in de verkeersafwikkeling. Op basis van metingen uit 2018 blijkt dat de rotonde ca. 13.500 

mvt afwikkelt per etmaal op een werkdag. Dit is een cumulatief van het aantal mvt dat per etmaal de 

rotonde verlaat. De capaciteit van een enkelstrooksrotonde is 20.000 -25.000 mvt/etmaal. Dat betekent 

dat een toename van 316 mvt/etmaal op een werkdag geen negatieve gevolgen heeft voor de 

verkeersafwikkeling. 

 

BLWM500
Opmerking over tekst
Verkeersafwikkeling is geen milieueffect. Hoort, volgens mij, als zodanig niet thuis in de mer-rapportage.Wel van belang zijn de eventuele gevolgen van het extra verkeer dat wordt aangetrokken door de ontwikkeling (bijvoorbeeld op de luchtverontreiniging). De effecten daarvan zijn vermoedelijk relatief gering, maar kan dat hier worden aangegeven?
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2.6. Risico van zware ongevallen en/of rampen 

 
Figuur 2.4 Uitsnede professionele risicokaart met het projectgebied blauw omkaderd 

 

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, vindt er 

geen transport van gevaarlijke stoffen plaats via het spoor, het water of de weg (zie figuur 2.4). Ten zuiden 

van het projectgebied bevindt zich de risicovolle inrichting Feep Van der Heiden Puinrecycling BV. Het 

projectgebied bevindt zich in de explosieve effectafstand. Binnen deze effectafstand wordt geen 

kwetsbaar object gerealiseerd. Het kantoorgebouw betreft een beperkt kwetsbaar object maar deze ligt 

buiten de effectafstand van de risicovolle inrichting. Een berekening of verantwoording van het 

groepsrisico is derhalve niet noodzakelijk. Door het projectgebied loopt de hogedruk aar dgasleiding W-

533-03 van Gasunie met een invloedsgebied van 95 meter. Het projectgebied bevindt zich in het 

invloedsgebied waardoor een berekening van het groepsrisico noodzakelijk is. Er wordt aan de 

Beleidsvisie externe veiligheid Gooi en Vechtstreek vol daan aangezien er geen risicovolle inrichting 

mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is er bij de oprichting van de beoogde ontwikkeling sprake van een 

groepsrisico in zone III. Het groepsrisico is verwaarloosbaar, in beginsel zijn geen extra 

veil igheidsmaatregelen nodig. 

 

Berekening groepsrisico 

Het voornemen bestaat om de locatie Randweg 4 in Huizen te gebruiken als busremise. De planlocatie 

bevindt zich volledig binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding van Gasunie. Voor een 

goede ruimtelijke onderbouwing is inzicht in de externe veiligheidsrisico's nodig. Hiertoe is door AVIV een 

berekening van het persoonsgebonden en groepsrisico gemaakt. In de rapporta ge zoals opgenomen in 

bijlage 5 worden de resultaten van de risicoberekeningen aan de aardgasbuisleiding gepresenteerd. 

Hieronder zijn de conclusies uit de rapportage overgenomen. 

 

Plaatsgebonden risico 

De berekeningen hebben niet geleid tot een PR 10 -6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarom 

geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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Groepsrisico 

Het groepsrisico is in zowel de huidige als toekomstige situatie lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. 

Volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.   

  

Uit de beknopte verantwoording blijkt dat de bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid als 

voldoende worden beschouwd. Er worden geen negatieve effecten verwacht vanuit het aspect externe 

veiligheid. 

 

2.7. Risico’s voor de menselijke gezondheid 

De risico’s voor de menselijke gezondheid als gevolg van de voorgenomen activiteit, zijn van beperkte 

omvang. De ontwikkeling betreft geen risicovolle inrichting. Bij een ongeval als brand ontstaan naast 

‘reguliere’ rookgassen, geen (zeer) gevaarlijke verbrandingsproducten, die de gezondheid van aanwezige 

personen in gevaar brengt. De normale voorzorgsmaatregelen (schuilen en ramen en deuren 

dichthouden) zijn voldoende ter bescherming van de gezondheid. 

 

2.8. Conclusie kenmerken van het project 

Gelet op alle kenmerken van het project ten opzichte van de huidige situatie en de u itkomsten van de 

daarbij verrichte onderzoeken, kan worden uitgesloten dat het verschil tussen de milieueffecten  van het 

nieuwe plan en de milieueffecten van de referentiesituatie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

kan hebben. 
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3. Locatie van het project 

3.1. Bestaand en goedgekeurd landgebruik 

Het projectgebied is in de huidige situatie onbebouwd en bestaat uit groen. Het gebied ligt naast een 

puinrecyclingbedrijf en een kalkzandsteenfabriek.  

 

3.2. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 
natuurlijke hulpbronnen 

Het projectgebied ligt niet in het Natuurwerk Nederland (NNN) of de provinciale groene buffer. Voor zover 

natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn, worden deze niet aangesproken of beïnvloed  door de 

voorgenomen activiteiten. 

 

3.3. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu 

Wetland, kustgebieden, berg- en bosgebieden 
Doordat in de directe omgeving van het projectgebied geen wetlands, kustgebieden of bergen- en 

bosgebieden zijn, is geen sprake van invloed op het opnamevermogen. 

 

Natuurreservaten en – parken, vogel- en habitatrichtlijnen 

Vanwege de grote afstand gemeten vanaf de inrichtingsgrens tot het dichtstbijzijnde Natura  2000-gebied 

(Eemmeer & Gooimeer Zuidoever op circa 3 kilometer) en het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 

2000-gebied (Naardermeer op circa 6,4 kilometer) kan worden gesteld dat de activiteiten geen (negatief) 

effect zullen hebben op de natuurlijke kenmerken, instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende 

soorten en habitattypen in het bijzonder. 

 

Met de beoogde ontwikkeling wordt een busremise voor elektrische bussen mogelijk gemaakt. Hierdoor 

kan depositie bij de gebruiksfase uitgesloten worden. Voor het onderzoeken van de mogelijke effecten 

op het nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied voor de aanlegfase is er een AERIUS-berekening 

uitgevoerd (zie bijlage zie bijlage 2 voor de memo en bijlage 3 voor de berekening). Uit de berekening 

blijkt dat geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr voor de aanleg- en 

gebruiksfase van de ontwikkeling. 

 

Uit het ecologisch onderzoek, zie bijlage 4, bli jkt dat er de voorgenomen plannen geen negatieve effecten 

veroorzaken op beschermde soorten. Nader onderzoek is niet nodig. Wel is de zorgplicht van toepassing. 

 

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 

Het gebied ligt in een stedelijk gebied waarbij sprake is van een relatief hoge bevolkingsdichtheid. Er is 

geen invloed op het opnamevermogen van het gebied. 
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Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Het projectgebied ligt niet in het beschermde stads - of dorpsgezicht. Tevens l igt het niet binnen de 

landgoedbiotoop en molenbiotoop en zijn er op dit moment geen monumentale panden  aanwezig. 

 

Voor het projectgebied is  een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

(IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het projectgebied 

aan de Randweg 4 in Huizen, gemeente Huizen. De rapportage is opgenomen in bijlage 6. Tijdens het 

onderzoek is geconstateerd dat er in het projectgebied geen archeologisch relevante niveaus aanwezig 

zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het projectgebied, voor 

wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen r uimtelijke ontwikkeling. 

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 

geval de Gemeente Huizen. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. IDDS 

Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 

bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen. 

 

3.4. Conclusies locatie van het project 

De realisatie van het project heeft geen negatieve gevolgen voor flora en fauna, de natuurlijke kenmerken 

van het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever of Naardermeer en/of invloed op 

waardevolle structuren of elementen in het gebied. Door het treffen van diverse maatregelen is de invloed 

van het project op de omgeving zeer gering. 

  

BLWM500
Opmerking over tekst
Zie eerdere opmerking over BPL (aardkundig monument). Dat deel kan eventueel ook in dit hoofdstuk worden aangegeven.



Rho adviseurs voor leefruimte    20201130 

 
 

4. Soort en kenmerken van het potentiele effect 

4.1. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten 

Het bereik van deze milieuaspecten (geografisch en naar grootte van de bevolking gemeten)  is lokaal van 

aard en beperkt. De effecten zijn van een gangbare omvang. Er is geen aanleiding het bereik van het effect 

in het kader van het opstellen van een milieueffectrapport nader  te onderzoeken. 

 

4.2. De aard van het effect 

De aard van de effecten zijn in het voorgaande omschreven en zijn zodanig gering dat belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu zijn uit te sluiten. In een nader onderzoek naar de aard van de effecten in het 

kader van een milieueffectrapport, zien wij geen toegevoegde waarde. 

 

4.3. Grensoverschrijdende karakter van het effect 

Gezien de ligging van de inrichting en de effectafstanden is geen sprake van een grensoverschrijdend  

karakter. 

 

4.4. Intensiteit en complexiteit van het effect 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn marginaal en de intensiteit en complexiteit is laag.  

 

4.5. Waarschijnlijkheid van het effect 

Het optreden van effecten is zeer waarschijnlijk. De effecten tijdens de realisatiefase zijn tijdelijk  van aard. 

De andere effecten treden op bij het gebruik van de remise en de daarbij gepaard gaande 

verkeersgeneratie. 

 

4.6. Aanvang, duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

De initiatiefnemer is voornemens in 2021 te starten met het bouwen van de remise. Na oplevering wordt 

de remise voor onbepaalde tijd in gebruik genomen. De effecten zijn niet onomkeerbaar, maar wel 

marginaal. 

 

4.7. Cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 
projecten 

Met de ontwikkeling is geen sprake van cumulatie van belangrijke nadelige effecten met overige in de 

omgeving milieubelastende activiteiten/projecten. 
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4.8. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen 

Zoals beschreven zijn de verwachte effecten (verkeer, geluid, luchtkwaliteit) verwaarloosbaar. Er is geen 

aanleiding mogelijkheden te onderzoeken om effecten doeltreffend te verminderen. 

 

4.9. Conclusie kenmerken van het potentiële effect 

Uit de hiervoor genoemde kenmerken en effecten, waaronder de diverse genoemde onderzoeken, in het 

kader van de ruimtelijke onderbouwing, kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van de voorgenomen 

ontwikkelingen geen effecten zijn, die belangrijke nadelige gevolgen op de omgeving hebben. 

  

BLWM500
Opmerking over tekst
Ik mis hier het mogelijke effect op de "bodem", (gevolgen voor de bodem zijn bijvoorbeeld infiltratie van afstromend regenwater vanaf de verharding (rubberstof), lekkage accus, waswater dat in de bodem raakt door wassen bussen, e.d.). Omschrijving van die effecten mis ik ook in de notitie, zoals hiervoor al aangegeven.



Rho adviseurs voor leefruimte    20201130 

 
 

5. Conclusie en verzoek 

Gelet op alle kenmerken van het project, ten opzichte van de huidige situatie en de uitkomsten  van de 

daarbij verrichte onderzoeken, kan worden gesteld dat het verschil tussen de milieueffecten van de 

toekomstige situatie en de milieueffecten van de huidige situatie geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu geeft. Er zijn geen essentiële milieueffecten, die door middel van een milieueffectrapport nader 

onderzocht moeten worden. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Verkennend bodemonderzoek Randweg 4 
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Bijlage 2 – AERIUS memo busremise Huizen 
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Bijlage 3 – AERIUS busremise aanleg- en gebruiksfase 
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Bijlage 4 – Quickscan Wet natuurbescherming Randweg 4 Huizen 
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Bijlage 5 – QRA-buisleiding Randweg 4 Huizen 
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Bijlage 6 – Archeologie rapport Huizen Randweg 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




