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Geacht College,

Op 22 oktober 2013 werd op de gemeentepagina van het Kontakt bekendgemaakt dat
van 23 oktober tot en met 3 december 2013 een zienswijze kan worden ingediend over
het ontwerp bestemmingsplan Hoef en Haag, de MER en het exploitatieplan.
Voorts werd bekend gemaakt dat gedurende de zelfde periode een zienswijze kan
worden ingediend over het ontwerp besluit hogere waarden.

Hierbij doen wij u onze zienswijze voor het ontwerp bestemmingsplan (alsmede de
MER en het exploitatieplan) en het ontwerp besluit hogere waarden toekomen.

1. Eerdere zienswijze

Op 18 juni 2013zonden wij u onze reactie over uw voornemen om voor een
bestemmingsplan voor Hoef en Haag een bijbehorende m.e.r.-procedure te doen
doorlopen.

Onze reactie richtte zich op de derde aanbeveling van de Commissie m.e.r.

- voor de wijk nader onderzoek te verrichten op de punten : ............................woon- en
leefmilieu (geluid, lucht), natuur, cultuurhistorische waarden, landschappelijke
kwaliteit en energievoorziening.

Wij maakten kenbaar dat niet duidelijk was hoe de gemeente de beleidsvoornemens uit
de Luchtnota, zoals vermeld op pagina 85 van de plan m.e.r. deel A dacht te vertalen
naar H&H. Daarbij meenden wij dat de keuze om zo dicht bij de A27 en nabij het
knooppunt Everdingen een grote stadsuitbreiding te realiseren, zich niet verhoudt met
het gestelde in de Luchtnota. 
Onze stichting ondersteunde het advies om nader onderzoek daarnaar te doen, omdat
het van groot belang is, dat in een jonge wijk, met naar verwachting veel jonge
kinderen, niet volstaan kan worden met concentraties in de buurt van de Europese
grenswaarden. Er dient tevens te worden rekening gehouden met de veel lagere
streefwaarden van de WHO.
Mogelijk zou daarom moeten worden afgezien van een stadsuitbreiding in dat gebied,
vanwege de verre van optimale condities voor luchtkwaliteit en geluidbelasting.
 
Wij hebben geen reactie van u ontvangen op onze zienswijze. 
In de MER (bijlage 1 bij het ontwerp bestemmingsplan) is onze zienswijze als volgt
weergegeven
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Door de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken is op 18 juni 2013 per fax een reactie
gegeven op het voornemen. De stichting richt zich in de reactie - in het verlengde van de
eerdere advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake het planMER
voor Hoef en Haag - op nader onderzoek naar het 'woon- en leefmilieu (geluid, lucht), natuur,
cultuurhistorische waarden, landschappelijke kwaliteit en energievoorziening. Concreet betreft
het de vertaling van het gemeentelijk luchtbeleid, de stelling dat vanwege verre van optimale
condities voor luchtkwaliteit en geluid-belasting mogelijk afgezien moet worden van de
stadsuitbreiding en onduidelijkheid over de omvang van de ontwikkeling in relatie tot het
eerder opgestelde planMER. De stichting ondersteund het eerdere advies om naar de
luchtkwaliteit nader onderzoek te doen.

2. Luchtkwaliteit

Er is in de MER slechts heel beperkt ingegaan op de in de Luchtnota gedane
beleidsuitspraken.

Beleidsuitspraken samenhang beleid
1. Vianen kiest voor een gezonde en duurzame leefomgeving en gaat daarom voor een goede
luchtkwaliteit en waar redelijkerwijs mogelijk gaat Vianen voor een betere luchtkwaliteit. 
2. Luchtkwaliteit wordt, in het kader van duurzame ontwikkeling, verankerd in de
structuurvisie.
3. Vianen betrekt de luchtkwaliteit vanaf het begin van alle ruimtelijke ontwikkelingen.
4. Vianen draagt zorg voor een actueel inzicht van de luchtkwaliteitssituatie vanwege
wegverkeer en stelt de gegevens beschikbaar via het Geoloket.

Beleidsuitspraken monitoring:
5. Vianen wil een actueel en volledig inzicht in de concentraties stikstofdioxide en fijn stof
6. Vianen neemt de gevolgen van de scheepvaart op de luchtkwaliteit mee in de
planontwikkeling.

Beleidsuitspraken wegverkeer:
8. Vianen gaat voor een goede luchtkwaliteit en treft maatregelen conform het principe van
bron-overdracht-ontvanger bij nieuwe ruimtelijke en verkeerskundige plannen
9. Vianen houdt in haar verkeersbeleid en in de structuurvisie (Wro) expliciet rekening met het
onderwerp lucht en het gemeentelijke luchtbeleid.
10. Vianen beoordeelt of de luchtkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie
11. Vianen realiseert geen gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter afstand van de
rijkswegen en voor gevoelige functies binnen 300 meter van rijkswegen en binnen 50 meter
vanaf overige drukke wegen geldt een zwaardere motiveringsplicht. Voor deze zwaardere
motiveringsplicht vraagt de gemeente Vianen advies van de GGD Midden Nederland.
12. Bij de ruimtelijke planontwikkeling neemt de gemeente Vianen de effecten van de
scheepvaart op de luchtkwaliteit kwalitatief mee in de belangenafweging.
13. Vianen gaat voor een overkapping van de A27 en de mogelijkheden om het sluipverkeer
tegen te gaan.
14. Vianen gaat voor duurzame vormen van vervoer, waaronder voert uigen op elektriciteit en
waterstof en zal hiervoor voorzieningen realiseren.

In het ontwerp bestemmingsplan zijn maatregelen conform deze beleidsuitspraken
onvoldoende terug te vinden. Onder meer is geen invulling gegeven aan de verplichte
zwaardere motiveringsplicht (punt 11). Gaarne ontvangen wij alsnog het vereiste
advies van de GGD.

Wanneer in de toekomst uit epidemiologisch onderzoek blijkt, dat in Hoef en Haag een
relatie kan worden aangetoond tussen de luchtkwaliteit en bepaalde chronische
aandoeningen en verkorte levensduur, dan zult u daar mede verantwoordelijk voor
worden gehouden.

In de MER is geen aandacht voor de streefwaarden, die in 2015 zullen gelden.
Overschrijdingen zijn dan niet meer toegestaan en er is dan een nieuwe grenswaarde
voor PM2,5.

3. Geluid en het ontwerp Besluit Hogere Waarden

In het besluit en in de bij het besluit aanwezige stukken is een aantal malen verwezen
naar de gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wgh.
Deze is niet aangetroffen en ook niet raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
Hierdoor is het niet mogelijk een volledige zienswijze t.a.v. het besluit te geven.
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Vertaling van inrichtingseisen van nieuw leefgebied van compensatieplichtige
soorten naar inrichting van water- en beplantingselementen in het project.

Wij zullen rechtens de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken om inzage van de
onderhavige gemeentelijke beleidsregel en mogelijk later onze zienswijze aanvullen.
Gezien de ervaringen met het Bomenbeleidsplan en de Luchtnota achten wij, tot het
tegendeel is gebleken, het zeer wel mogelijk dat met het in de beleidsregel
geformuleerde beleid slechts fragmentarisch iets is gedaan.

Er wordt al te gemakkelijk gegrepen naar de mogelijkheid om een hogere
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB toe te staan. Zie ook
beleidsuitspraak nr 13 uit de Luchtnota.
Op pagina 27 van de MER staat over de mogelijkheid van een overkapping van de A27
het volgende. 

Mogelijke overkapping A27

In opdracht van het Bestuur Regio Utrecht heeft Movares een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van een glazen
overkapping voor een tiental locaties aan de A27 tussen Hollandsche Rading en
Vianen (Movares, 2010). De overkapping zou de overlast van extra geluid en fijn
stof binnen de perken moeten houden als de A27 wordt verbreed. De overkapping
heeft ook als voordeel dat er dichter langs de snelweg woningen gebouwd kunnen
worden. De locatie Vianen kwam als één van meest kansrijke locaties naar voren
op basis van de kosten-batenanalyse.

De overkapping van de A27 is zeer onzeker. In het plan-MER deel B bij de
structuurvisie Vianen is voor deze 'onzekere ontwikkeling' reeds een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd (Oranjewoud, 2012). Vanwege de onzekerheid
over de overkapping wordt in onderhavig MER niet uitgegaan van de effecten
van een overkapping op de emissies vanaf de A27.

Niet duidelijk is of en zo ja welke, inspanningen vanuit het gemeentebestuur zijn
gedaan voor een overkapping (zoals A28 in Zeist of bovengrondse tunnel in Utrecht).
Mogelijkheden om de geluidbelasting te verminderen door maatregelen aan of nabij de
bron zijn niet uitgeput.

4. Flora- en Fauna

In het Exploitatieplan (bijlage 15 bij het bestemmingsplan) ontbreken de gewenste
mitigatie-maatregelen, welke zijn genoemd in hoofdstuk 5 van het Mitigatie
Compensatie Plan (bijlage 9 bij het bestemmingsplan) en benoemd in de toelichting op
het bestemmingsplan (pagina 38, tabel 4.2).

5. Aantasting van het Groene Hart

Een woonwijk met 1800 woningen kan niet worden gerechtvaardigd vanuit de
plaatselijke woningbehoefte. Er blijkt binnen de gemeente Vianen slechts behoefte aan
enige honderden woningen. Deze en in ieder geval het geplande aantal woningen van
de eerste fase H&H kunnen op een andere locatie, zoals het Sluiseiland  worden
gerealiseerd. De plannen voor woningbouw op het Sluiseiland worden echter om
onbegrijpelijke redenen niet voortgezet.

Andere mogelijke inbrei-opties zijn onder meer: bedrijventerrein en sportterreinen
binnen de bebouwde kom en Korte Waaijsteeg. Dat geeft opgeteld voldoende
potentieel dat H&H overbodig maakt. 

De omvang van H&H is kunstmatig geconstrueerd. De gemeente meent dat een
toename van  het aantal woningen met zo’n 1200 woningen nodig is om het
gemeentelijke voorzieningenniveau in de toekomst te kunnen handhaven. Daarbij
worden uit de lucht gegrepen argumenten gebruikt.

Bij de provinciale herindeling, waarbij Vianen overging van Zuid-Holland naar
Utrecht, is de vrees voor aantasting van het Groene Hart in de Provincie Utrecht
weggenomen met geruststellende beloften, die alle als strekking hadden dat van de
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Provincie Utrecht een zelfde terughoudend en zorgvuldig beleid mag worden verwacht
ten aanzien van het Groene Hart. Het Groene Hart in de Provincie Utrecht wordt
desondanks toch ernstig bedreigd.
Geleidelijk aan ontstaat het beeld dat Vianen verwordt tot een groei- en randgemeente
van Utrecht. Inmiddels kan de wijk  H&H worden getypeerd als een regionale
bouwlocatie voor woningzoekenden uit de regio Utrecht. 

6. Conclusie

Een en ander overziend zijn wij van mening dat in het belang van volksgezondheids-
aspecten dient te worden afgezien van de stadsuitbreiding Hoef en Haag op deze
locatie, in de eerste plaats vanwege de matige condities voor luchtkwaliteit en
geluidbelasting.

Wij maken bezwaar tegen het toestaan van hogere waarden voor de geluidbelasting in
de nog te ontwikkelen woonwijk.

Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter                                                Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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