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0

SAMENVATTING

Dit PlanMER heeft het doel de besluitvorming te ondersteunen over de Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar
Zaans van de gemeente Zaanstad. In dit planMER zijn op een grof detailniveau de milieueffecten
onderzocht en beoordeeld van de zoeklocaties voor windturbines en woningbouw.

0.1

Aanleiding planMER
In de Ruimtelijke Structuurvisie worden (zoek)locaties aangewezen voor meerdere windturbines en wordt
aangegeven dat de gemeente Zaanstad tot aan het jaar 2020 een woningbouwopgave heeft van ongeveer
6.000 woningen. Ongeveer 5.100 woningen van deze 6.000 woningen zijn al gebouwd of vastgelegd in
ruimtelijke plannen, waardoor er een netto woningbouwopgave overblijft van ongeveer 900 woningen. De
Ruimtelijke Structuurvisie is kaderstellend voor deze functiewijzigingen, hetgeen m.e.r.-plichtige activiteiten
zijn. Tevens grenzen enkele zoeklocaties aan Natura2000-gebieden, waardoor mogelijk negatieve
(significante) effecten op deze gebieden optreden. Aanvullend op het planMER is daarom een Passende
Beoordeling gemaakt ten aanzien van de effecten van de keuzes op de instandhoudingdoelstellingen van
deze Natura2000 gebieden (Tauw 2010, bijlage 2).

0.2

De plan-m.e.r.-procedure
Voor dit PlanMER zijn en worden de volgende stappen doorlopen:
•
Het raadplegen van betrokken bestuursorganen met behulp van een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD).
•
Ontvangen van een advies over de NRD van betrokken bestuursorganen, aangrenzende
gemeenten en inwoners van de gemeente Zaanstad.
•
Opstellen PlanMER, Passende Beoordeling en ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie.
•
Vrijgeven PlanMER en ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie voor inspraak door college.
•
Ter inzage legging PlanMER en ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie.
•
Ontvangen toetsingsadvies van Commissie voor de milieueffectrapportage en inspraakreacties.
•
Vaststelling Ruimtelijke Structuurvisie, rekening houdend met de resultaten uit de inspraak, het
toetsingsadvies en het PlanMER door de raad.

0.3

Van doelstelling naar invulling Voorkeursalternatief en Maximaal Alternatief
Om de doelstelling ‘Zaanstad in 2020 klimaatneutraal’ te halen, wil de gemeente Zaanstad ruimte bieden
aan het opwekken van duurzame energie, onder andere door de productie van windenergie te stimuleren.
De gemeente Zaanstad heeft in het voorontwerp Ruimtelijke Structuurvisie acht zoeklocaties benoemd,
waarbinnen mogelijk windturbines gerealiseerd kunnen worden. Deze acht zoeklocaties zijn het resultaat
van eerdere uitgevoerde quick scans. Ook op het gebied van woningbouw heeft de gemeente (in
Metropoolregio-verband) een doelstelling, namelijk tot 2020 het realiseren van 6.000 woningen en tot 2030
het realiseren van nog een 4.000 woningen (10.000 woningen in totaal). De bouw van de woningen in
Kreekrijk en de Overhoeken betekent de afronding van de laatste grote stadsuitbreiding. Daarom dient het
grootste deel van de woningbouwopgave binnenstedelijk gerealiseerd te worden. In de ontwerp
Ruimtelijke Structuurvisie en het voorliggende planMER zijn zoeklocaties aangewezen voor 900 woningen
tot aan het jaar 2020 en is een zoekgebied aangewezen voor de resterende 4.000 woningen tot het jaar
2030.
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Voorkeursalternatief
De gemeente Zaanstad heeft in de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie acht zoeklocaties voor windturbines
benoemd. Vier van deze zoeklocatie zijn, vanwege de ligging en het provinciale beleid, door de gemeente
Zaanstad benoemd als primaire zoeklocaties voor windturbines en hebben daarmee de voorkeur. Het
betreft de volgende vier locaties: Nauerna (1a), Hoogtij (1b), Westerpoort (1c) en Zuiderhout (1d), zie
figuur 0.1. Binnen dit planMER bieden deze primaire zoeklocaties ruimte aan 22 windturbines. De
zoeklocaties voor de nog in te vullen woningbouwopgave van 900 woningen zijn over zeven gebieden
verdeeld (figuur 0.2.)
Maximaal Alternatief
Het is nog niet duidelijk of met de beoogde windturbines binnen de primaire zoeklocaties de
klimaatdoelstelling van de gemeente Zaanstad behaald wordt. Om deze reden wijst de gemeente in de
ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie secundaire zoeklocaties aan, waarbinnen mogelijk windturbines
gerealiseerd zouden kunnen worden. De secundaire zoeklocaties zijn in figuur 0.1 gepresenteerd: 2a
Wijkermeerpolder, 2b strook bij Saendelft, 2c bedrijventerrein Noorderveld en 2d Klaverblad A7/A8. Deze
secundaire zoeklocaties bieden binnen dit planMER ruimte aan nog eens 20 windturbines. De
zoeklocaties voor de nog in te vullen 4.000 woningen tot 2030 worden gezocht in het Zaan-IJ-oeverproject.
Hierbij kan een grove knip gemaakt worden in een noordelijk, een midden en een zuidelijk deel, zie figuur
0.3. In totaal bestaat het Maximaal Alternatief uit acht zoeklocaties voor windturbines met een potentiële
capaciteit van 42 windturbines en de tien zoeklocaties voor woningbouw, met een fasering van 900
woningen tot 2020 en nog eens 4.000 woningen tot 2030.

2c Bedrijventerrein
Noorderveld

2b Strook Saendelft

2d Klaverblad A7/A8
2a Strook
Wijkermeerpolder

1a Nauerna
1b Hoogtij
1c Westerspoor
1d Zuiderhout

Figuur 0.1. Ligging zoekgebieden primaire zoeklocaties (1a t/m 1d) en secundaire zoeklocaties 2a t/m 2d)
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Figuur 0.2. Zoeklocaties 900 woningen tot 2020

0.4

Figuur 0.3. Zoeklocaties 4.000 woningen tot 2030

Milieueffecten van het Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief
In het kader van het planMER zijn de milieueffecten onderzocht, die te verwachten zijn als de voornemens
uit de Ruimtelijke Structuurvisie worden uitgevoerd. In het planMER zijn de uitkomsten van het onderzoek
beschreven en beoordeeld ten opzichte van de situatie waarin de activiteiten niet worden uitgevoerd, de
zogenaamde referentiesituatie. Doel van de beoordeling en de vergelijking is te komen tot een objectieve
effectbeoordeling van de voornemens. Het detailniveau van het planMER is afgestemd op het detailniveau
van het voorontwerp van de Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad. De analyses in het planMER zijn waar
mogelijk kwantitatief en voor de rest kwalitatief uitgevoerd; de beoordeling sluit goed aan op het
strategische karakter van een Ruimtelijke Structuurvisie.
Landschap
Windturbines hebben effecten op de ruimtelijke samenhang van het landschap en op kenmerkende
landschappelijke structuren en elementen. In de referentiesituatie wordt een deel van het gebied
gekenmerkt door een open landschap. Vanwege de windturbine wijzigt deze situatie, doordat de mast van
de windturbines op 15 kilometer afstand nog zichtbaar zijn. Dit is vanuit visueel oogpunt een negatief
effect. De beoogde woningbouw heeft geen tot een beperkt positief effect op de ruimtelijke samenhang
van het landschap en de kenmerkende landschappelijke structuren en elementen. Het
Voorkeursalternatief wordt op alle toetsingscriteria voor het aspect landschap positiever beoordeeld dan
het Maximaal Alternatief. Bij het ‘Maximaal Alternatief’ wordt het heldere contrast tussen stad en land
ontkracht door de windturbineparken. Ook de verschillen tussen het veenweidegebied, het zeeklei gebied,
het stedelijke gebied en de Stelling van Amsterdam worden door de windturbines behorende bij het
secundaire zoekgebied genivelleerd, waarmee afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke samenhang van
het landschap.
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Cultuurhistorie en archeologie
Het effect van de zoeklocaties voor windturbines op de historische geografie is bij het Voorkeursalternatief
gering. De windturbines liggen in de zeekleipolder en tasten de cultuurhistorische elementen en patronen
van de polder (zeedijken) niet aan. De patronen in het veengebied worden niet aangetast en blijven door
de transparantie van de windparken goed zichtbaar. Het effect bij het Maximaal Alternatief is groter,
aangezien zoekgebied 2b Strook Saendelft voor windturbines de structuur van lintdorp Assendelft
doorsnijdt en de zoeklocaties voor woningbouwgebied 2 Krommenie Oost en 3 Wormerveer Noord een
negatief effect kunnen hebben op de structuur van het lintdorp. De zoeklocatie voor woningbouw tot 2030
noord doorsnijdt mogelijk de structuur van lintdorp Wormerveer. Op de toetsingscriteria archeologische
verwachtingswaarden, archeologische waarden en bouwkundige waarden en (rijks) monumenten zijn de
alternatieven niet onderscheidend; beide scoren op de desbetreffende toetsingscriteria beperkt negatief.
Ecologie
Voor het thema ‘ecologie’ is getoetst aan de natuurwetgeving, waaronder de Natuurbeschermingswet en
de Flora- en faunawet. Tevens is inzichtelijk gemaakt wat voor effecten de geplande ingreep heeft op
ruimtebeslag, versnippering, barrièrewerking en verstoring. Op veel toetsingscriteria scoort het Maximaal
Alternatief negatiever dan het Voorkeursalternatief, mede doordat in het Maximaal Alternatief een groter
aantal windturbines en woningen voorzien is. Uit de Passende Beoordeling (Tauw, augustus 2010) blijkt
dat zowel de uitvoering van de windturbines bij het Voorkeursalternatief als bij het Maximaal Alternatief
niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura2000
gebieden. Beide alternatieven zijn niet gepland in gebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Met
betrekking tot de woningbouw zijn de zoeklocaties 4 (Wormerveer Zuid) en 7 (Westzaan Zuid) bij het
Voorkeursalternatief twee gebieden die overlappen met Natura200-gebied. Bouwen binnen dit gebied is
niet mogelijk, maar wel kunnen externe effecten als geluidsverstoring, trillingen, lichtverstoring,
stikstofdepositie en optische verstoring plaatsvinden. Doordat er bij het Maximaal Alternatief ongeveer
4.000 woningen meer beoogd zijn dan het Voorkeursalternatief en een deel van de beoogde locaties in de
randen van het stedelijk gebied aan het Natura2000-gebied kan grenzen, zijn de effecten door externe
werking bij het Maximaal Alternatief negatiever beoordeeld dan het Voorkeursalternatief.
Geluidbelasting windturbines
Het aantal geluidgevoelige objecten binnen 500 meter van windturbines is bij het Maximaal Alternatief
hoger dan het Voorkeursalternatief. Eén van de secundaire zoeklocatie voor windturbines komt deels
overeen met een zoeklocatie voor woningen, namelijk het gebied ‘Bedrijventerrein Noorderveld en cluster
3 Wormerveer Noord. Een deel van cluster 3 bevindt zich binnen de 500-meter contour van de
(secundaire) windturbines, waardoor mogelijk het aantal geluidgevoelige objecten in het Maximaal
Alternatief hoger ligt. Het aantal hectaren ‘geluid gevoelig gebied’ dat mogelijk verstoord wordt, is bij het
Maximaal Alternatief ongeveer vijf maal groter dan het Voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief
scoort ook beter op het toetsingscriterium ‘cumulatie met overige geluidsbronnen’, mede doordat de
windturbines de heersende geluidbelasting bij de deelgebieden ‘Strook Saendelft en bedrijventerrein
Noorderveld kan verhogen.
Slagschaduw windturbines
Voor het aspect ‘slagschaduw’ is voor beide alternatieven inzichtelijk gemaakt hoeveel gevoelige
bestemmingen (woningen, ziekenhuizen en scholen) en bedrijven binnen een afstand van 1200 meter in
de nabijheid van de windturbines liggen. Hoe meer gevoelige objecten er binnen 1200 meter gelegen zijn,
hoe ongunstiger het effect. Bij het Maximaal Alternatief is het aantal gevoelige bestemmingen vier keer
groter dan bij het Voorkeursalternatief, waardoor het Maximaal Alternatief negatiever is beoordeeld dan
het Voorkeursalternatief.
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Risicozonering
De kans dat er een calamiteit optreedt als gevolg van een windturbine is zeer klein, aangezien
windturbines aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen. Voor dit planMER is inzichtelijk gemaakt
hoeveel bebouwing er binnen 150 van de beoogde windturbines is gelegen; tevens is inzichtelijk gemaakt
hoeveel infrastructuur er binnen 50 meter ligt. Bij het Voorkeursalternatief bevinden zich circa 250 objecten
binnen 500 meter van de windturbines, terwijl bij het Maximaal Alternatief dit aantal ongeveer 700 is. Bij
het Maximaal Alternatief bevinden zich meerdere wegen en kanalen binnen 50 meter, terwijl dit bij het
Voorkeursalternatief zeer beperkt het geval is. Het Maximaal Alternatief is daarom negatiever beoordeeld
dan het Voorkeursalternatief.
Intensiteit wegverkeer en luchtkwaliteit als gevolg van toename verkeer
In het Voorkeursalternatief worden 900 woningen voorzien binnen de gemeente Zaanstad, hetgeen leidt
tot extra verkeersbewegingen. De effecten op het wegennet van de gemeente blijven beperkt tot meestal
300 motorvoertuigbewegingen per etmaal extra. De verkeersstromen, gegenereerd door de 900 woningen,
waaieren aanzienlijk uit, hetgeen leidt tot wegvakbelastingen die nooit meer toenemen dan enkele
procenten ten opzichte van de referentiesituatie. De extra motorvoertuigbewegingen hebben zeer beperkt
effect op de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide. Voor het Maximaal Alternatief zijn de effecten
waarschijnlijk groter. De 4.000 extra woningen bij het Maximaal Alternatief leiden waarschijnlijk tot een
toename van circa 20.000 autoritten per werkdag. De “uitwaaiering” van verkeersstromen zal aanzienlijk
zijn, maar zal wel leiden tot een toename van de wegvakbelastingen op voornamelijk de N203
Provincialeweg, de N515 Guisweg, de Wandelweg en de Vincent van Goghweg. Deze toename leidt tot
een toename van concentraties fijn stof en stikstofdioxide. Het Maximaal Alternatief scoort vanwege de
extra motorvoertuigbewegingen en de daaraan gerelateerde concentratietoename van fijn stof en
stikstofdioxide negatiever dan het Voorkeursalternatief.
Bodem en water
Voor beide alternatieven is op kwalitatieve wijze beoordeeld in hoeverre de zoeklocaties voor windturbines
en de zoeklocaties voor 900 woningen gevolgen hebben voor de bodembeschermingsgebieden en de
mate waarin grondverzet plaatsvindt in verontreinigd gebied. Tevens is beoordeeld of de genoemde
zoeklocaties
waterwingebieden
en
of
grondwaterbeschermingsgebieden
verstoren.
Het
Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief scoren op de eerste drie toetsingscriteria gelijk. Beide
alternatieven leiden tot een beperkte verstoring van het bodembeschermingsgebied, beide alternatieven
‘roeren’ gronden die (licht) verontreinigd zijn en beide alternatieven verstoren geen waterwin- of
grondwaterbeschermingsgebieden.
Energieopbrengst en vermeden emissies
Zowel het Voorkeursalternatief als het Maximaal Alternatief scoren goed qua energieopbrengst en
vermeden emissies. Het Voorkeursalternatief zou voor ongeveer 60% van de huishoudens in de gemeente
Zaanstad van elektriciteit kunnen voorzien, het Maximaal Alternatief in theorie alle huishoudens. De
bijdragen van de reductie van CO2, NO2 en NOx is rechtevenredig aan de energieopbrengst, oftewel hoe
hoger de energieopbrengst, hoe groter de reductie. Met een potentiële opbrengst van 60 MW levert het
Voorkeursalternatief een aanzienlijke reductie op, het Maximaal Alternatief scoort nog beter, de vermeden
emissies zijn ongeveer twee maal zo hoog in vergelijking met het Voorkeursalternatief.
De volgende tabel presenteert de milieueffecten van het Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief
ten opzichte van het Referentiealternatief per toetsingscriteria, waarbij er een onderscheid is gemaakt in
effecten die optreden als gevolg van de beoogde windturbines en de beoogde woningbouw.
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Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximaal

Voorkeurs-

Maximaal

alternatief

Alternatief

alternatief

Alternatief

0

+

-

0/+

0/+

0

-

--

0

0

0

-

--

0/+

0/+

0

-/0

-

-/0

-

0

-/0

-/0

-/0

-

0

0

-/0

-/0

-/0

0

-/0

-/0

-/0

-/0

Flora- en faunawet

0

-/0

-

-/0

-

Natuurbeschermingswet

0

-/0

-

-/0

-/0

EHS

0

0

0

0

0

Ruimtebeslag

0

-/0

-

-/0

-

Versnippering

0

-/0

-

-/0

-

Barrièrewerking

0

-/0

-

-/0

-

Verstoring

0

-/0

-

-/0

-

-/0

-

n.v.t.

n.v.t.

(357)

(2673)
n.v.t.

n.v.t.

LANDSCHAP
Kenmerkende landschappelijke
structuren en elementen
Effect op het landschap en de
omgeving vanuit visueel oogpunt
Effect op de ruimtelijke samenhang van
het landschap
CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE
Effect op cultuurhistorische elementen
en patronen
Effect op archeologische
verwachtingswaarden.
Effect op archeologische waarden
(monumenten).
Effect op bouwkundige waarden en
(rijks) monumenten
FLORA EN FAUNA

GELUIDBELASTING WINDTURBINES
Aantal geluidgevoelige objecten binnen

0

500 meter van windturbine
Oppervlakte gevoelig gebied binnen

0

500 meter
Cumulatie met overige geluidsbronnen

0

-/0

-

(34,2 ha)

(178,4 ha)

0

-/0

n.v.t.

n.v.t.

-

--

n.v.t.

n.v.t.

(4692)

(22286)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

-/0

SLAGSCHADUW WINDTURBINES
Aantal voor slagschaduw gevoelige

0

objecten binnen 1200 meter
RISICOZONERING WINDTURBINES
Aantal gevoelige objecten binnen een

0

straal van 150 meter
Infrastructuur binnen een straal van 50

0

meter

-/0

-

(239)

(703)

0

-/0

(2)

(12)

n.v.t.

n.v.t.

VERKEER EN VERVOER
Verandering intensiteit wegverkeer als

0

gevolg van woningbouw
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Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximaal

Voorkeurs-

Maximaal

alternatief

Alternatief

alternatief

Alternatief

n.v.t.

n.v.t.

0

-

LUCHTKWALTITEIT
Verandering concentratie

0

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10)
BODEM EN WATER
Verstoord oppervlak

0

-/0

-/0

-/0

-/0

(4,8 ha)

(7,2 ha)

(12 ha)

(19 ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bodembeschermingsgebieden (in ha)
Verstoord oppervlak waterwingebied
en/of grondwaterbeschermingsgebied
Verandering Waterhuishouding

ENERGIEOPBRENGST EN VERMEDEN EMISSIES
Energieopbrengst (in MW)
Vermeden emissies

0.5

0
0

+

++

( 60 MW)

( 132 MW)

+

++

Vervolgprocedure
Vervolgprocedure PlanMER en Ruimtelijke Structuurvisie
Het college van B&W geeft het ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie samen met de planMER en de
Passende Beoordeling vrij voor inspraak gedurende 6 weken. Gedurende deze periode wordt een ieder in
de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen op de rapportages.
Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het planMER toetst de onafhankelijke Commissie voor de
milieueffectrapportage het milieueffectrapport op volledigheid en juistheid; de Commissie toetst of in het
planMER alle informatie staat die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de Ruimtelijke
Structuurvisie Zichtbaar Zaans.
Uiteindelijk wordt in de Ruimtelijke Structuurvisie gemotiveerd op welke wijze de informatie uit het
planMER en de Passende Beoordeling bij de besluitvorming omtrent de definitieve Ruimtelijke
Structuurvisie is betrokken.
Vervolgprocedure beoogde windturbines en woningbouw
Naast een juridisch-planologisch instrument is de Ruimtelijke Structuurvisie vooral een kaderstellend
document. Vanuit een visie geeft de gemeente voor langere termijn aan welke kwaliteiten zij in een gebied
ziet, welke ontwikkelingen verwacht worden, en welke ontwikkelingsrichtingen wenselijk zijn. Zodra de
beoogde windturbines en woningen juridisch-planologisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen,
zullen deze bestemmingsplannen getoetst worden aan de visie van de Ruimtelijke Structuurvisie. Tijdens
de voorbereiding en het opstellen van het (nieuwe of te wijzigen) bestemmingsplan zullen de
milieueffecten van de windturbines en/of woningbouw nader onderzocht worden.
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1

EEN RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE VOOR DE GEMEENTE ZAANSTAD

1.1

Aanleiding en doel van het planMER ‘Zichtbaar Zaans’
De gemeente Zaanstad is in 2010 voornemens om een Ruimtelijke Structuurvisie vast te stellen voor het
gehele grondgebied van de gemeente. Met de Ruimtelijke Structuurvisie stuurt de gemeente Zaanstad de
ruimtelijke koers bij, zoals deze is ingezet met de in 2005 vastgestelde Structuurschets ‘Dansen op het
Veen’. Bijsturing is wenselijk omdat ontwikkelingen in de stad en daarbuiten snel gaan. Hierdoor is de
1
Structuurschets uit 2005 niet meer actueel. Daarbij zijn gemeenten verplicht om ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening voor het eigen grondgebied of een gedeelte hiervan een Structuurvisie te
hebben.
Met het opstellen van de Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ biedt de gemeente Zaanstad:
•

inzicht in de manier waarop Zaanstad in relatie tot de Metropoolregio Amsterdam tot 2020
uitvoering wil geven aan haar ruimtelijke beleid;

•

een wettelijk kader om burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld helderheid te geven
over de gemeentelijke ruimtelijke voornemens en prioriteiten;

•

een juridisch en beleidsmatig kader voor ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen);

•

een kader om op basis van de nieuwe Grondexploitatiewet bij nieuwe ontwikkelingen kosten te
kunnen verhalen op al dan niet particuliere grondeigenaren;

•

inzicht in de strategische ruimtelijke agenda van Zaanstad ná 2020.

De Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad ‘Zichtbaar Zaans’ is plan-m.e.r.-plichtig
De Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 bepalen dat ten behoeve van een aantal
plannen en besluiten de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) doorlopen dient te
worden. Op grond van artikel 7.2 a van de Wet milieubeheer en het Besluit tot wijziging van het Besluit
milieueffectrapportage 1994 moet ten behoeve van de besluitvorming over de Ruimtelijke Structuurvisie
een planmilieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Het gaat daarbij om de erin opgenomen
voornemens of ideeën die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijk
belangrijke nadelige effecten voor het milieu.
Voor de Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad ‘Zichtbaar Zaans’ geldt de verplichting om een plan-m.e.r.procedure te doorlopen omdat:
•

1

de Ruimtelijke Structuurvisie als wettelijk verplicht plan (artikel 2.1 Wro) het kader vormt voor
toekomstige besluiten over activiteiten die m.e.r.-plichtig dan wel m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.
In de Ruimtelijke Structuurvisie worden (zoek)locaties aangewezen voor meerdere windturbines.
De oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met elkaar samenhangende installaties
voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een gezamenlijk vermogen
van 15 megawatt of meer, of wanneer sprake is van 10 molens of meer, is conform het Besluit
m.e.r. 1994 (D-lijst 22.2) m.e.r.-beoordelingsplichtig. Daarnaast worden in de Ruimtelijke

Conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden.
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Structuurvisie uitspraken gedaan over toekomstige ontwikkeling van woningbouwlocaties. Een
2
dergelijke ontwikkeling zou m.e.r.-beoordelingsplichtig kunnen zijn, waarbij niet alleen gekeken
moet worden naast de drempelwaarden in kolom 2 van bijlage D bij het Besluit m.e.r. 1994, maar
ook naar de factoren die zijn opgenomen in bijlage III van de Europese M.e.r.-richtlijn.
•

de Ruimtelijke Structuurvisie het kader biedt voor activiteiten die mogelijk significante negatieve
effecten op Natura2000-gebied hebben, waardoor er een passende beoordeling uitgevoerd moet
worden (art 19f van de Natuurbeschermingswet 1998). Significante negatieve effecten op de
Natura2000-gebieden Polder Westzaan; Wormerveld, Jisperveld & Kalverpolder; Ilperveld,
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske; Eilandspolder; Polder Zeevang; Markermeer & IJmeer zijn
als gevolg van de voornemens uit de Ruimtelijke Structuurvisie niet uit te sluiten. Tegelijkertijd
met dit planMER is een Voortoets uitgevoerd, waaruit blijkt dat er een passende beoordeling
moet worden opgesteld. De passende beoordeling maakt deel uit van het voorliggend planMER.

Doel van het planMER
De plan-m.e.r.-procedure heeft als doel een (onafhankelijk) inzicht te geven in de invloed van plannen op
het milieu. Het biedt daarmee informatie die gebruikt kan worden bij het maken van politiek-bestuurlijke
keuzen. De plan-m.e.r.-procedure zou eveneens kunnen leiden tot optimalisatie van het plan. De milieuinformatie wordt opgenomen in een milieueffectrapport (MER), in dit geval een planMER. Het planMER is
gekoppeld aan de Ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie; beide documenten worden tegelijkertijd ter inzage
gelegd.

1.2

Betrokken partijen en procedure
Initiatiefnemer en bevoegd gezag
De initiatiefnemer voor het opstellen van de Ruimtelijke Structuurvisie en het planMER is de gemeente
Zaanstad, welke in deze procedure wordt vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zaanstad. Het besluit over de Ruimtelijke Structuurvisie wordt genomen
door het bevoegd gezag, in deze procedure de gemeenteraad van Zaanstad.
De plan-m.e.r.-procedure
Op 16 december 2009 hebben Burgermeester & Wethouders van Zaanstad op grond van het bepaalde in
artikel 7.11c van de Wet Milieubeheer bekend gemaakt dat het gemeentebestuur voornemens is om een
Ruimtelijke Structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1. van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen voor
het gehele grondgebied van de gemeente. Voor de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie wordt een PlanMER
opgesteld. Aangegeven is dat het PlanMER gelijktijdig met het ontwerp van de Ruimtelijke Structuurvisie
ter inzage wordt gelegd en dat de Commissie voor de milieueffectrapportage naar verwachting in de
gelegenheid zal worden gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de Structuurvisie. Tevens is
aangegeven dat in het milieueffectrapport naar verwachting een passende beoordeling als bedoeld in
artikel 7.2a eerste lid van de Wet Milieubeheer zal worden opgenomen.

2

Het Europese Hof heeft met haar arrest van 15 oktober 2009 bepaald dat Nederland de Europese regels voor

milieueffectrapportages niet goed heeft geïmplementeerd. Uit het arrest moet worden afgeleid dat de drempelwaarden
van de D-lijst uit het Besluit m.e.r. 1994 (2000 woningen binnenstedelijk, 4000 in de uitleg) niet als absolute grens
mogen worden gehanteerd. Anders zou op voorhand een aantal projecten met mogelijk belangrijke milieugevolgen
worden uitgesloten van de m.e.r.-beoordeling.
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Aangezien de m.e.r.-wetgeving per 1 juli 2010 is gewijzigd en het planMER op dat moment nog niet ter
inzage lag, valt de procedure voor het planMER onder de nieuwe wetgeving. Eén van de wijzigingen ten
opzichte van de oude wetgeving is dat gelegenheid moet worden geboden om een zienswijze in te dienen
op het voornemen om een plan op te stellen. In de oorspronkelijke bekendmaking werd deze mogelijkheid
niet geboden. Daarom heeft de gemeente Zaanstad besloten om de bekendmaking nogmaals te
publiceren, waarbij nu wel de gelegenheid tot inspraak wordt geboden. Deze tweede publicatie vond
plaats op 11 augustus 2010.
In februari 2010 is de notitie Reikwijdte en Detailniveau opgestuurd aan de betrokken bestuursorganen. In
deze notitie heeft de initiatiefnemer aangegeven wat de reikwijdte is van het planMER en tot op welk
detailniveau de beoordeling in het planMER wordt uitgewerkt. Aan de betrokken bestuursorganen is
gevraagd of ze kunnen instemmen met de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de hierin beschreven
reikwijdte en aanpak. De volgende bestuursorganen hebben hierop als volgt gereageerd:
•
De gemeente Amsterdam (Dienst Ruimtelijke Ordening) verzocht de initiatiefnemer om een
doorkijk te geven naar 2030 in relatie tot de woningbouwopgave. Hieraan is gehoor gegeven door
alternatieven op te stellen waarin de woningbouw tot aan 2030 op mogelijke milieueffecten is
beoordeeld. Tevens verzoekt zij de initiatiefnemer om de ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040
in het beleidskader op te nemen. Hier is eveneens gehoor aan gegeven;
•
Stadsregio Amsterdam verzocht de initiatiefnemer om rekening te houden met de regionale
beleidsdocumenten met betrekking tot de woningbouwopgave. Deze beleidsdocumenten maken
deel uit van zowel de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie als het planMER Zichtbaar Zaans;
•
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dienst Landelijk Gebied) verzocht de
initiatiefnemer om bij de beoordeling van de milieueffecten van windturbines rekening te houden
met de belevingswaarde van reacreatiegebied de Omzoom;
•
Provincie Noord Holland verzocht initiatiefnemer zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van
de locaties Nauerna (nabijheid van het Nationaal Landschap Laag Holland en recreatie),
Wijkermeer (nabijheid van de Nationale Landschappen Laag Holland en Stelling van Amsterdam)
en Saendelft (recreatie en de nabijheid van woningen). In het planMER zijn deze aspecten
betrokken in de beoordeling.
•
De gemeente Graft-De Rijp gaf aan dat in een voetnoot waarin wordt verwezen naar Natura-2000
gebieden in de nabijheid van de gemeente Zaanstad, de Eilandspolder ontbreekt. De effecten op
de Eilandspolder zijn in het planMER en de passende beoordeling meegenomen.
•
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees er op dat mogelijke aantasting van de universele
waarden van de Stelling van Amsterdam gevolgen kan hebben voor de status van het
werelderfgoed.
•
De gemeente Uitgeest verzocht de gemeente om vooraf overleg te plegen wanneer een
haalbaarheidsstudie zou worden uitgevoerd naar de locatie strook Saendelft, aangezien
ontwikkelingen in dit gebied gevolgen kunnen hebben voor de gemeente Uitgeest (landschap,
slagschaduw).
•
Belangenorganisatie Nauerna wees er op dat negatieve milieu-effecten van de primaire
zoeklocaties voor windturbines zouden moeten kunnen leiden tot het vervallen van de locatie of
een keuze voor lagere windturbines. Verder gaf zij aan dat behalve met Natura-2000 gebieden,
ook rekening gehouden moet worden met andere natuur(ontwikkelings)gebieden. De effecten op
EHS-gebieden zijn in het planMER in de beoordeling meegenomen. Verder merkte
belangengroep Nauerna op dat verdere ontwikkeling van Hoogtij effect kan hebben op de Polder
Westzaan. De bedoelde ontwikkelingen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en worden
daarom niet beoordeeld in het planMER voor de Ruimtelijke Structuurvisie.
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Voor de volledigheid is na de tweede bekendmaking de notitie Reikwijdte en Detailniveau nogmaals
toegezonden aan de betrokken bestuursorganen. De bestuursorganen die in eerste instantie hadden
gereageerd, hebben als reactie hierop verwezen naar hun eerdere reactie.

1.3

Het plan- en studiegebied
Het plangebied voor het op te stellen planMER is het hele gebied zoals opgenomen in de ontwerp
Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans en omvat de kernen Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk,
Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan.
Het studiegebied is breder en omvat het gebied waar de effecten van het voornemen merkbaar zijn. De
grootte van het studiegebied kan per toetsingscriterium verschillen. Het is afhankelijk van de aard, omvang
en uitstraling van een milieueffect. Het studiegebied is per toetsingscriterium in het planMER vastgesteld.

1.4

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 heeft de aanleiding voor het opstellen van een planMER, de plan-m.e.r.-procedure en de
betrokken bestuurorganen behandeld. In het tweede hoofdstuk wordt de ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie op hoofdlijnen beschreven en wordt aangegeven welke activiteiten uit de Ruimtelijke
Structuurvisie m.e.r.-plichtig zijn. In hoofdstuk 3 worden het Referentiealternatief, het Voorkeursalternatief
en het Maximaal Alternatief nader omschreven. De huidige situatie, het beoordelingskader en de
effectbeschrijving en de effectbeoordeling van de alternatieven vindt plaats in hoofdstuk 4, waarbij per
alternatief een onderscheid is gemaakt tussen de effecten als gevolg van de beoogde windturbines en de
effecten als gevolg van de beoogde woningbouw. In hoofdstuk 5 vindt een vergelijking van de
alternatieven plaatsvindt. Het planMER sluit in hoofdstuk 6 af met een omschrijving van de
vervolgprocedure.
NOOT VOOR DE LEZER:
In dit PlanMER worden acht zoeklocaties voor 42 windturbines en zeven zoeklocaties voor 900 woningen
gepresenteerd. Deze zoeklocaties zijn theoretisch en geven een indicatieve, mogelijke invulling van het
gebied. Bij een naderende uitwerking moeten de desbetreffende bestemmingsplannen gewijzigd worden
en worden de te verwachten effecten gedetailleerd onderzocht. In dit planMER zijn op een grof
detailniveau de milieueffecten inzichtelijk gemaakt.
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2

DE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN UIT DE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE

2.1

De Ruimtelijke Structuurvisie op hoofdlijnen
De uitdaging
Voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Zaanstad moet er over de gemeentegrenzen heen worden
gekeken. Dat kan ook niet anders, want in de ´Nota Ruimte´ bestempelt het Rijk de Randstad als gebied
waar economie, infrastructuur en verstedelijking meer gebundeld moeten worden. Op basis van deze
rijksnota zijn voor de Metropoolregio afspraken gemaakt over ondermeer verstedelijking door middel van
intensivering en transformatie, verbetering van verkeer- en vervoerssystemen, het openbaar vervoer als
drager voor verdere duurzame groei, betere routes voor de binnenvaart en de herstructurering van
bedrijventerreinen. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van duurzaamheid en
klimaatbestendigheid met speciale aandacht voor een klimaatbestendig watersysteem en duurzaam
energiebeleid, gericht op duurzame energieopwekking en energieverbruik.
Zaanstad wordt vrijwel geheel omgeven door landelijk gebied, beschermd vanwege de bijzondere
natuurwaarden, waardoor verdichting binnen het stedelijk gebied vrijwel onontkoombaar is. Zaanstad staat
voor een aantal lastige dilemma´s: enerzijds de belasting van het milieu en het beschermd buitengebied,
anderzijds de noodzaak tot duurzame verstedelijking en verdichting binnen bestaand stedelijk gebied.
Deze tegenstelling vormt de grootste ruimtelijke opgave én uitdaging voor de komende decennia.
Vier ruimtelijke ontwikkelingsopgaven
De komende tien jaar gaat Zaanstad werken aan haar ruimtelijke ambities met behulp van vier ruimtelijke
ontwikkelopgaven: verbinden, intensiveren en transformeren, herstructureren en revitaliseren, beheren en
versterken.
Met ‘verbinden’ richt de gemeente zich op het koppelen van gebieden, met als doel een goede aanhaking
aan de Metropoolregio en een goede regionale en lokale bereikbaarheid van bestaande en nieuw te
ontwikkelen woon- en werkgebieden. Ook het verbinden van gebieden met natuurwaarden valt hieronder.
Met ‘intensiveren en transformeren’ bevordert de gemeente Zaanstad de verstedelijking met behulp van
slim, meervoudig en veranderend ruimtegebruik. Naast het starten met strategische gebieden voltooit de
gemeente de laatste uitleggebieden van Zaanstad (woonwijk Kreekrijk en bedrijventerrein Hoogtij). Tevens
wordt ruimte gemaakt voor duurzame energieopwekking uit zon, wind, water, aardwarmte en biomassa.
Met ‘herstructureren en revitaliseren’ wil de gemeente de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de
openbare ruimte van bestaande woon- en werkgebieden verbeteren. Behalve Poelenburg, werkt de
gemeente tot 2020 aan de herstructurering van Rosmolenwijk, Havenbuurt, Kleurenbuurt, het gebied rond
Plein 13 en Wormerveer Noord. Bedrijventerreinen die grondig worden opgeknapt zijn ondermeer
Molletjesveer, Krommenie-Zuid en Zuiderhout.
De opgave ‘beheren en versterken’ tenslotte moet leiden tot het op peil houden en versterken van het
landelijke en het resterende stedelijke gebied.
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2.2

Reikwijdte activiteiten Ruimtelijke Structuurvisie en planMER
De Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans bevat enerzijds een ruimtelijk beeld met concrete op kaart
aangeduide ontwikkelingen of ingrepen. Anderzijds bevat het beschrijvingen van beleidslijnen die minder
concreet zijn en niet hebben geresulteerd in een concrete uitwerking. Daarnaast is er een aantal ingrepen
en beleidslijnen die mogelijk zullen plaatsvinden, maar waar de gemeente nog nader onderzoek naar wil
doen. Niet alle in de Ruimtelijke Structuurvisie aangeven ingrepen en beleidslijnen worden in dit planMER
beoordeeld. Onderstaand wordt beargumenteerd op welke wijze de ontwikkelingen en activiteiten
onderdeel uitmaken van het planMER.
Werkwijze: Van alle activiteiten die genoemd worden in de Ruimtelijke Structuurvisie wordt onderzocht of
het voornemen al eerder is vastgelegd in een ruimtelijk planfiguur. Indien dit het geval is, is de ontwerp
Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans niet het eerste ruimtelijk planfiguur dat in de mogelijke aanleg
voorziet en dient de activiteit als autonome ontwikkeling beschouwd te worden. Indien dit niet het geval is,
wordt gekeken of de activiteit betrekking heeft op een beleidsvoornemen dat nog niet vertaald is naar
concrete ingrepen. Tevens wordt beoordeeld of de uitspraken onderdeel uitmaken van een regionaal of
provinciaal programma. Indien dit het geval is, wordt de activiteit niet gezien als autonome ontwikkeling,
maar als mogelijke ontwikkeling en wordt in het planMER wel rekening gehouden met het benodigde
ruimtebeslag. Indien de activiteit niet tot de autonome ontwikkeling behoort, geen beleidsvoornemen is én
geen onderdeel uitmaakt van een regionaal of provinciaal programma, dan maakt de activiteit onderdeel
uit van één van de alternatieven die in het planMER op de milieueffecten beoordeeld worden.
Onderstaand figuur 2.1 geeft schematisch de gehanteerde werkwijze weer.

1) Activiteit genoemd in
ontwerp Structuurvisie ?

nee

Geen onderdeel van het
PlanMER

ja
2) Activiteit al vastgelegd in
een ruimtelijk planfiguur?
ja
Autonome Ontwikkeling
(Referentiealternatief in het
planMER)

nee
3) Beleidsvoornemen of
onderdeel van regionaal /
provinciaal programma ?

nee

Activiteit is onderdeel van
één van de alternatieven in
het planMER

ja
Mogelijke ontwikkeling
(Rekening houden met
benodigd ruimtebeslag)
Figuur 2.1. Schematische weergave werkwijze activiteiten in de alternatieven

Het volgen van de werkwijze heeft geresulteerd in een verdeling van activiteiten zoals weergegeven in
tabel 2.1. In paragraaf 2.2.1 tot en met 2.2.5 worden deze activiteiten nader toegelicht en wordt
beargumenteerd op welke wijze de activiteit onderdeel is van het planMER.
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Activiteit uit de Ruimtelijke
Structuurvisie

Hoe landt deze activiteit in het planMER?
Autonome

Mogelijke

Onderdeel van

ontwikkeling

ontwikkeling

alternatieven

m.e.r.-plichtig?

in het planMER
Verbeteren van het regionale

X

N.v.t

openbaar vervoernet
Het versterken en het uitbreiden van

X

X

Mogelijk, maar niet voor

het Zaans waternetwerk

ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie

Het verbeteren van het regionale

X

N.v.t

X

N.v.t

X

N.v.t

wegennet en lokale oost-west
verbindingen
Het versterken en uitbreiden van
langzame verkeersroutes
Het versterken van ecologische en
toeristisch-recreatieve verbindingen
Het voltooien van de bestaande
uitleggebieden Kreekrijk en De

N.v.t
X

Overhoeken voor wonen en Hoogtij
voor werken
Binnenstedelijke woningbouwopgave

X

X

en het voortzetten van stedelijke

Ja, voor ontwerp
Ruimtelijke Structuurvisie

knooppunten
Het verzilveren van kansen aan Zaan

X

Mogelijk, maar niet voor

en IJ

ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie

Duurzame energieopwekking

X

Ja, voor ontwerp
Ruimtelijke Structuurvisie

Herstructurering van oudere

X

N.v.t

woongebieden
Toevoegen van speciale woonmilieus

X

Mogelijk, maar niet voor
ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie

Het inrichten of vernieuwen van
recreatiegebieden

X

Ja, maar niet voor
ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie

Tabel 2.1 Activiteiten in het planMER

Conclusie:
Van alle activiteiten die beschreven worden in de Ruimtelijke Structuurvisie en de daarbij behorende
ontwikkelingsopgaven zijn de acht zoeklocaties voor windturbines en een deel van de binnenstedelijke
woningbouwopgave de enige activiteiten die nog niet zijn vastgelegd in een ruimtelijk planfiguur en
daarom niet tot de autonome ontwikkeling behoren, die geen abstracte beleidsvoornemens zijn en die
geen onderdeel uitmaken van een regionaal of provinciaal programma. Daarom maken deze activiteiten
onderdeel uit van de alternatieven en worden de activiteiten beoordeeld op de (milieu-)effecten. De
volgende alinea’s geven een onderbouwing van de gemaakte keuzes.
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2.2.1

Verbinden
Verbeteren van het regionale openbaar vervoernet. Deze verbetering kan plaatsvinden dankzij het
doortrekken van lijn 50 en een directe aansluiting op de Noord/Zuidlijn. Op de korte termijn zet de
gemeente Zaanstad in op het realiseren van een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV)-verbinding met
Amsterdam-Noord en het ontwikkelen van stedelijke transferpunten. Deze ontwikkelingen maken reeds
deel uit van het Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP, 2009, zie pagina 28) en worden daarom in dit
planMER beschouwd als autonome ontwikkeling.
Het versterken en het uitbreiden van het Zaans waternetwerk. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de
regio (uitvoering van het programma ‘Vaart in de Zaan’, onder aanvoering van de Provincie NoordHolland) wordt gewerkt aan het versterken en het uitbreiden van het Zaans waternetwerk. In
Metropoolregioverband wordt gewerkt aan uitbreiding van de mogelijkheden voor personenvervoer over
water en de ontwikkeling van één logistiek regionaal waternetwerk. Zaanstad ligt middenin de
Metropoolregio en opteert daarom voor een volwaardige aansluiting.
De Zaan kan nog beter worden benut als belangrijke noord-zuid vervoersader. De aanleg van een nieuwe
en grotere sluis, in combinatie met de sluisbruggen, draagt bij aan een betere bevaarbaarheid. Daarom
wordt tot 2020 gewerkt aan renovatie en verbreding van de huidige sluizen en vervanging van de bruggen.
Gezien de aard en het schaalniveau van de activiteiten dient de besluitvorming op regionaal niveau plaats
te vinden en vervolgens op lokaal niveau te worden vastgelegd.
Voor sommige activiteiten heeft deze besluitvorming reeds plaatsgevonden en maakt de gemeente een
ruimtelijke reservering voor de activiteiten. De overige activiteiten zijn nu nog beleidsvoornemens en
worden de komende tijd (op regionaal niveau) verder uitgewerkt. De activiteiten behorende bij ‘het
versterken en het uitbreiden van het Zaans waternetwerk’ worden daarom in dit planMER gezien als
‘mogelijke ontwikkelingen’ en als autonome ontwikkeling.
Het verbeteren van het regionale wegennet en lokale oost-west verbindingen. De aanleg van de
Tweede Coentunnel en het doortrekken van de A8 naar de A9 leveren een forse bijdrage aan een betere
bereikbaarheid van de Zaanstreek. Besluitvorming over de aanleg van de Tweede Coentunnel heeft al
plaatsgevonden (Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel, 2008) en zal daarom in het planMER als
autonome ontwikkeling worden meegenomen.
Over de exacte invulling van de doortrekking van de A8-A9 moet nog op zowel nationaal als provinciaal
een besluit worden genomen. Dit besluit zal gepaard gaan met een milieueffectrapport. Het is niet aan de
gemeente om een (plan)MER te maken en een besluit te nemen waarin de locatie voor de infrastructuur
wordt vastgelegd.
Op grond van verkeerskundige argumenten is in verkenningen geconstateerd dat de zogenaamde
Heemskerkvariant - de tracévariant die vanaf de Nauernasche Vaart naar het westen loopt en bij
Heemskerk aansluit op de A9 - de voorkeur heeft boven andere onderzochte varianten. De contouren van
de voorkeursvariant A8-A9 zijn daarom al bekend en worden op lokaal niveau, in bijvoorbeeld de
streekplanuitwerking Randzone Saendelft (2008) als ruimtelijke reservering betrokken, waarbinnen geen
conflicterende ontwikkelingen mogen plaatsvinden.
De aansluitingen bij Inverdan in Zaandam en Poort Clam Dycke in Assendelft, de tunnel bij station
Krommenie-Assendelft zorgen voor een verbeterde oost-west verbinding. Tevens komt er mogelijk ter
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hoogte van de Guisweg in Zaandijk een ongelijkvloerse kruising. Voor het planMER worden deze oostwest verbindingen en de doortrekking van de A8-A9 als autonome ontwikkeling gezien.
Het versterken en uitbreiden van langzame verkeersroutes. De Stadsregio Amsterdam zet zich in voor
verbetering van het regionale fietsnetwerk (Regionaal Verkeer en Vervoerplan, 2004). Ook de gemeente
Zaanstad heeft haar beleidsdoelstellingen op het gebied van het versterken en uitbreiden van langzame
verkeersroutes vertaald in voornemens, bijvoorbeeld in de Fietsnota Zaanstad (2008). Aangezien de
voornemens reeds zijn vertaald in het gemeentelijk beleid, worden deze ontwikkelingen in het planMER
beschouwd als autonome ontwikkeling.
Het versterken van ecologische en toeristisch-recreatieve verbindingen
Het laatste onderdeel van de ontwikkelingsopgave verbinden is het versterken van ecologische en
toeristisch-recreatieve verbindingen. Dit voornemen is onder andere verwoord in Gebiedsplan
Buitengebied Zaanstad (2006), maar ook in het streekplan van Noord Holland Zuid (2003). Deze
ontwikkelingen worden in het planMER daarom beschouwd als autonome ontwikkeling.

2.2.2

Intensiveren en transformeren
Zaanstad heeft voor de periode 2010-2020 een woningbouwopgave van netto 6.000 woningen. In deze
periode voltooit Zaanstad haar laatste uitleglocaties Saendelft-West en Kreekrijk en de Overhoeken.
Binnenstedelijk worden 2.400 woningen gebouwd in Inverdan, het centrumgebied van Zaandam.
Verspreid over het stedelijk gebied zijn in 2010 nog eens circa 700 woningen in aanbouw. Voor de
resterende 900 woningen in het binnenstedelijke gebied is de planologische procedure nog niet afgerond.
Deze woningen liggen verdeeld over zeven clusters, namelijk clusters Krommenie West (120), Krommenie
Oost (200), Wormerveer Noord (100), Wormerveer Zuid (70), Zaandijk (90), Zaandam Midden (140) en
Westzaan Zuid (180). Deze zeven clusters maken deel uit van de alternatieven van het planMER.
Daarnaast vindt in deze periode voor 3.000 woningen vervangende nieuwbouw plaats.
Voor de periode 2020-2030 moet Zaanstad nog eens 4.000 woningen realiseren. Ook deze zullen
binnenstedelijk een plaats moeten krijgen. Deze 4.000 woningen maken eveneens deel uit van één van de
alternatieven van het planMER.
Het voltooien van de bestaande uitleggebieden Kreekrijk en De Overhoeken voor wonen en Hoogtij
voor werken. De bouw van 1.050 woningen in Kreekrijk en de Overhoeken betekent de afronding van de
laatste grote stadsuitbreiding. Om de ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken, heeft de provincie
Noord-Holland een streekplanuitwerking opgesteld, en de gemeente Zaanstad een structuurplan. De
gemeente Zaanstad heeft op 18 november 2004 het structuurplan voor de Randzone Saendelft
vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft op 14 december 2008 de streekplanuitwerking Randzone
Saendelft voor hetzelfde gebied vastgesteld. De plannen worden op gemeentelijk niveau verder uitgewerkt
in bestemmingsplannen. Aangezien de (ontwerp) Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans niet het
eerste ruimtelijke plan is dat in de mogelijke bouw voorziet, worden deze activiteiten in dit planMER
beschouwd als autonome ontwikkeling.
In Saendelft West worden ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd, waarvan een groot deel reeds gebouwd
is. Het bestemmingsplan Saendelft is al in 1999 vastgesteld en is daarmee het eerste ruimtelijke planfiguur
dat in de mogelijke realisatie van de woningen voorziet. Dit voornemen is daarom vastgesteld beleid en
wordt derhalve voor het planMER als autonome ontwikkeling beschouwd.
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Het voortzetten van stedelijke knooppunten. In de Ruimtelijke Structuurvisie ‘Dansen op het Veen’
(2005) werd de ontwikkeling van stedelijke knooppunten geïntroduceerd op locaties waar verschillende
verkeersmodaliteiten samenkomen. Die koers zet de gemeente voort. Inverdan behoort tot één van deze
knooppunten. In Inverdan verrijst een nieuw centrumgebied. Het bestemmingsplan Inverdan maakt het
mogelijk om 2.400 woningen te realiseren. Voor een klein deel is goedkeuring onthouden en voor het
bestemmingsplan moeten nog enkele uitwerkingsplannen worden gemaakt. Voor dit bestemmingsplan is
een separaat planMER opgesteld (Strategische Milieubeoordeling 2004), waarin de milieugevolgen van
het voornemen zijn beschreven. Voor het gebied tussen en rondom het NS-station Koog-Zaandijk, het
tracé van de A8 en de Zaan worden een beperkt aantal voorzieningen toegevoegd. Het gebied tussen NSstation Kogerveld, de Zaan en station Koog-Bloemwijk biedt de mogelijkheid voor een combinatie van
sportvoorzieningen met langs de randen wonen en kantoorfuncties. De locatie Poort Clam Dycke werd in
de Structuurschets Dansen op het Veen nog als toekomstig stedelijk knooppunt aangemerkt. Deze
ontwikkeling verloopt echter minder snel en omvangrijk dan was voorzien. Van intensieve functiemenging
is geen sprake. Vanwege milieucontouren liggen hier voornamelijk mogelijkheden voor
kantoorontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen.
Aangezien de genoemde activiteiten reeds zijn vastgelegd en beschreven in een ruimtelijk plan, worden ze
binnen dit planMER als autonome ontwikkeling beschouwd.
Het verzilveren van kansen aan Zaan en IJ. Het plangebied loopt vanaf West-Knollendam tot de
Oranjesluizen, het studiegebied tot Amsterdam centraal, waarbij de gemeente Zaanstad vooral inzoomt op
het kerngebied Achtersluispolder, Hembrugterrein en Zuiderhout. Om de mogelijkheden voor dit gebied
goed in beeld te krijgen worden in 2010 binnen het project ‘Kansen verzilveren aan Zaan en IJ’ alle
relevante aspecten in beeld gebracht, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden over verdere
toekomstkansen. Het terugdringen van het aantal milieubelaste woningen maakt hier eveneens onderdeel
van uit. Aangezien de uitkomsten van dit onderzoek nog niet bekend zijn en nog niet kunnen leiden tot
concrete voornemens, wordt deze activiteit beschouwd als ‘mogelijke ontwikkeling”.
Duurzame energieopwekking. Om de doelstelling ‘Zaanstad in 2020 klimaatneutraal’ te halen, wil de
gemeente Zaanstad ruimte bieden aan windturbines. De gemeente heeft in de Ruimtelijke Structuurvisie
acht zoeklocaties aangewezen waarbinnen mogelijk windturbines gerealiseerd kunnen worden. Aangezien
de Ruimtelijke Structuurvisie het eerste ruimtelijk planfiguur is dat in de mogelijke aanleg van deze
activiteit voorziet, maken deze zoeklocaties voor windturbines onderdeel uit van de alternatieven en wordt
de activiteit beoordeeld op de milieueffecten.

2.2.3

Herstructureren en revitaliseren
Herstructurering van oudere woongebieden. Een aantal gebieden in de gemeente is toe aan een
opknapbeurt (revitalisering) of aan gedeeltelijke of volledige sloop/nieuwbouw (herstructurering). In totaal
zullen er binnen de gemeente Zaanstad ongeveer 3.000 woningen gesloopt en op de zelfde locatie weer
gebouwd worden. Gebouwen en collectieve ruimten worden flexibeler en multifunctioneel opgezet en
ingericht. Deze voornemens zijn vertaald in de visie 'Plannen met Zaanstad (1999). Aangezien de
herstructurering van oudere woongebieden is vastgelegd in eerdere visies en er reeds voor veel gebieden
een uitvoeringsprogramma is opgesteld, wordt deze activiteit binnen dit planMER als autonome
ontwikkeling beschouwd. Het slopen en nieuw bouwen van woningen is niet m.e.r.-plichtig.
Toevoegen van speciale woonmilieus. De gemeente Zaanstad wil inzetten op wonen op- en langs het
water of wonen in cultuurhistorische settings. Deze nieuwe woonmilieus zijn alleen mogelijk als dit een
meerwaarde oplevert voor de omgevingskwaliteit. Deze beleidsvoornemens zijn nog onvoldoende
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concreet en hebben betrekking op incidentele locaties, zodat deze activiteit als mogelijke ontwikkeling
binnen het planMER word meegenomen.
Het inrichten of vernieuwen van recreatiegebieden. In de komende jaren vindt de inrichting plaats van
de Omzoom, onderdeel van programma Noorderwelf, waarin circa 138 ha groengebied en 12 ha
waterberging wordt gerealiseerd. Daarnaast voorziet het plan in circa 9 ha sportvoorziening. Voor de
omvorming van het overwegend landbouwkundig gebied wordt een ‘Ontwerp Groengebied De Omzoom’
opgesteld. Om deze voorzieningen in De Omzoom te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de
gemeenteraad voor De Omzoom een nieuw bestemmingsplan vaststelt. Daaraan gekoppeld wordt een
milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER worden de gevolgen van de te realiseren voorzieningen
voor de natuur, het milieu en de omgeving in beeld gebracht. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt,
tegelijkertijd met het MER vóór de Ruimtelijke Structuurvisie ter inzage gelegd.

2.2.4

Beheren en versterken
De ontwikkelopgave ‘beheren en versterken’ is gericht op het op peil houden en versterken van landelijk
en stedelijke gebied. Voor het landelijke gebied ligt de nadruk op het beheren en versterken van kwaliteit
en functies met als doel een vitaal buitengebied. Voor het stedelijke gebied ligt de focus op het zorgdragen
voor een toereikend en voldoende geografisch gespreid voorzieningenpakket en het behouden en
versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte door kleinschalige ingrepen. Er worden in de
Ruimtelijke Structuurvisie geen nieuwe ruimtelijke activiteiten of beleidsvoornemens geformuleerd; alle
voornemens maken reeds deel uit van bestaande visies en beleidsplannen (bijvoorbeeld ‘Water als
bouwgrond’ (2009), Beeldkwaliteitsplan Buitengebied (2009) en de Nota Toeristische Verblijfsaccommodaties Zaanstad (2010).

2.2.5

Ruimtelijk perspectief 2040: zes strategische gebieden
In de Ruimtelijke Structuurvisie worden voor het planjaar 2040 zes strategische gebieden aangewezen, te
weten de Achtersluispolder, het Hembrugterrein, Inverdan – Zaan, Kogerveld – Koog aan de Zaan, Oud
Koog – Hemmes en Zaandijk – Zaanse Schans waar door transformatie nieuwe combinaties van wonen,
werken en recreëren gerealiseerd kunnen worden. Concreet bieden deze gebieden kansen voor het
realiseren van de extra regionale woningbouwopgave. In de periode 2010-2020 worden de
voorbereidingen hiervoor in gang gezet. Terugdringen van milieucontouren vormt daarbij een essentiële
randvoorwaarde. Alle zes gebieden zijn gelegen langs en rond de Zaan en vallen daarmee binnen het
programmagebied van de Zaan-IJ oevers. De gemeente Zaanstad houdt met haar beleid rekening met het
ruimtelijke perspectief voor 2040, zodat er geen korte termijn besluiten worden genomen die conflicteren
met de toekomstige kansen en ontwikkelingen.
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2.3

De m.e.r.-plichtige activiteiten: windturbines en nieuwbouw woningen

2.3.1

Acht zoeklocaties voor windturbines
Ruimte bieden aan duurzame energieopwekking is één van de doelen van de ruimtelijke
ontwikkelingsopgave ‘intensiveren en transformeren’ (paragraaf 4.2.6 van de ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie Zichtbaar Zaans). Met de doelstelling van de gemeente Zaanstad om in 2020
klimaatneutraal te zijn, worden verplichtingen geschapen, hetgeen betekent dat de gemeente ook op eigen
grondgebied locaties nodig heeft voor plaatsing van windturbines. Het voornemen van de gemeente is om
diverse locaties aan te wijzen, waar meerdere windturbines gevestigd kunnen worden. Doel is een totaal
opgewekt vermogen van 140 MW. Passend bij de ambitie en het beleid van de gemeente Zaanstad, zijn er
acht locaties benoemd die mogelijk in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines. Op basis
van planologisch-juridische voorwaarden heeft de gemeente Zaanstad voorkeursgebieden (1a) Nauerna,
(1b) Hoogtij, (1c) Westerspoor en (1d) Zuiderhout langs het Noordzeekanaal aangewezen.

Figuur 2.3.1. Ligging primaire zoeklocaties (1a/1d) en secundaire zoeklocaties (2a /2d) windturbines

Als blijkt dat deze gebieden onvoldoende ruimte en capaciteit bieden, heeft de gemeente de strook langs
het Noordzeekanaal bij de Wijkermeerpolder (2a), de strook langs Saendelft (2b), bedrijventerrein
Noorderveld (2c) en Klaverblad A7/A8 (2d) als secundaire zoekgebieden aangewezen.
Uitgangspunten windturbines binnen het planMER
Er zijn veel typen windturbines en uiteraard ook veel verschillende afmetingen. Van kleine, zogenaamde
‘microwindturbines’ of ‘urbanwindturbines’ van enkele meters groot, tot de grote windturbines in
windmolenparken, waarvan de rotortip in de hoogste stand vaak dik boven de 100 meter uitkomt.
Aangezien de exacte opstelling, onderlinge afstand, aantal en afmetingen van de windturbines pas bekend
zijn zodra daadwerkelijk een (bouw)voorstel wordt gemaakt, worden er voor het bepalen van de
milieueffecten binnen dit planMER de volgende uitgangspunten gehanteerd:
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Opstelling windturbines
Windturbines kunnen, afhankelijk van het aantal, op diverse manieren worden opgesteld. Het uitgangspunt
is dat de windturbines volgens een regelmatig, geometrisch samenhangend patroon moeten worden
opgesteld. De meest voorkomende patronen zijn in de praktijk de lijnopstelling (zie figuur 2.3.2), de
driehoeksopstelling (zie figuur 2.3.3) en vol veldopstelling (zie figuur 2.3.4). Een geclusterde opstelling en
een driehoeksopstelling bieden veel ruimte voor windturbines in een relatief klein gebied. De meest
compacte opstelling is een opstelling in gelijkmatige driehoeksverband, waarbij de afstand tussen turbines
onderling gelijk is en de hoek tussen de turbines 60 graden bedraagt. Een lijnopstelling volgt veelal de
aanwezige bestaande structuur van het landschap, waarbij een lichte buiging van de lijn ook mogelijk is.
Een lijnopstelling krijgt vooral de voorkeur indien het grootschalige infrastructuur (weg of watergang) volgt.
In dit planMER wordt als uitgangspunt een opstelling gehanteerd die uitgaat van een (dubbele)
lijnopstelling, met uitzondering van het gebied 2b ‘strook Saendelft’ en 2d ‘knooppunt A7/A8’.

Figuur 2.3.2 lijnopstelling

Figuur 2.3.3 driehoeksopstelling

Figuur 2.3.4 vol veldopstelling

Onderlinge afstand windturbines
De onderlinge afstand tussen twee windturbines is, na het proces van opstellingskeuze, een redelijk vast
gegeven. Door de windturbines zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten, kunnen op de gegeven locaties meer
windturbines worden geplaatst. Als minimale afstand tussen twee turbines geldt in dit planMER een
onderlinge afstand van 4 maal de rotordiameter (4D), oftewel een minimale afstand van 400 meter.
Afmetingen
De afmeting van een windturbines is belangrijk omdat
geldt dat hoe groter de ashoogte en de rotordiameter is,
hoe hoger de opbrengst van een windturbine is
(uitgedrukt in kWh). Het is veel effectiever om een klein
aantal grote en hoge windturbines te exploiteren, dan
een groter aantal kleine windturbines. Kleine
windturbines hebben niet alleen het nadeel van een
kleiner rotoroppervlak, maar ook van een lagere
windsnelheid vanwege de geringe ashoogte. Mede
hierdoor is de opbrengst van kleine windmolens relatief
laag. Vanwege vliegroutes van en naar Schiphol gelden
er voor bepaalde delen van de gemeente Zaanstad
hoogtebeperkingen van maximaal 150 meter. Om deze
reden wordt de ashoogte van een windturbine op
maximaal 100 meter gesteld, waarmee de tiphoogte op
140 meter komt.
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Als uitgangspunt voor het planMER worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
(Dubbele) lijnopstelling, behalve voor gebied Klaverblad A7/A8 en Strook Saendelft
•
Minimale onderlinge afstand van viermaal de rotordiameter
•
Ashoogte: 100 meter
•
Rotordiameter: 100 meter
•
Vermogen: 2,3 - 3,5 MW
Het hanteren van de genoemde uitgangspunten heeft geleid tot een invulling van de acht zoeklocaties,
zoals weergegeven in figuur 2.3.6.

2c Bedrijventerrein
Noorderveld

2b Strook Saendelft

2d Klaverblad A7/A8
2a Strook
Wijkermeerpolder

1a Nauerna
1b Hoogtij
1c Westerspoor
1d Zuiderhout

Figuur 2.3.6 Zoeklocaties primaire zoekgebieden (1a / 1d) en secundaire zoekgebieden (2a / 2d)

NOOT VOOR DE LEZER:
Het intekenen van de 42 windturbines is een theoretische, schematische invulling van de acht
zoeklocaties. De locaties van de windturbines zijn slechts indicatief. Bij een naderende uitwerking
moeten de desbetreffende bestemmingsplannen gewijzigd worden en worden de te verwachten
effecten gedetailleerd onderzocht. In dit planMER zijn op een grof detailniveau de milieueffecten
inzichtelijk gemaakt.
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2.3.2

De woningbouwopgave voor de gemeente Zaanstad
De woningbouwopgave voor de gemeente Zaanstad bedraagt voor de periode 2010-2030 netto 10.000
woningen. Het is de ambitie om van deze 10.000 woningen er 6.000 binnen 10 jaar te bouwen (20102020). Bruto gaat het daarbij om 9.000 woningen (3.000 sloop, 9.000 nieuwbouw).
Wanneer de laatste uitleggebieden (Saendelft en Kreekrijk/Overhoeken) zijn voltooid, heeft Zaanstad geen
uitbreidingsmogelijkheden meer in het buitengebied en kan alleen nog binnenstedelijk worden gebouwd. In
een aantal gebieden wordt gestreefd naar intensiveren door slim en meervoudig ruimtegebruik op basis
van de bestaande functies en structuren. In andere gebieden voert transformatie de boventoon.
In totaal zijn van de 6.000 te bouwen woningen er circa 4.000 planologisch vastgelegd (zie paragraaf 2.2)
en is voor 1.050 woningen in Kreekrijk/de Overhoeken een raadsbesluit (oktober 2007) genomen. De
resterende 900 woningen moeten een plaats krijgen in het binnenstedelijk gebied. Er zijn potentiële
nieuwbouwlocaties bekend voor veel meer dan 900 woningen. Het gaat daarbij om harde en zachte
plannen. De potentiële zoeklocaties voor de 900 woningen zijn in onderstaande figuur (figuur 2.3.7.)
globaal weergegeven.

Figuur 2.3.7 Zoekgebieden toekomstige woningbouw gemeente Zaanstad
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Zeker bij zachte plannen is het moeilijk te voorspellen in hoeverre op deze locaties ook daadwerkelijk
woningen gebouwd zullen gaan worden, maar ook van de harde plannen valt in de praktijk een deel af.
Daarom is binnen dit PlanMER gewerkt met realisatiepercentages. Bij zachte plannen wordt uitgegaan van
een realisatiepercentage van 25%. Bij harde plannen is het realisatiepercentage hoger; tevens is bij de
harde plannen ook de factor tijd betrokken. Voor plannen waarvan de oplevering in 2012 is gepland wordt
uitgegaan van een realisatiepercentage van 75%, voor latere jaren wordt uitgegaan van 50%.
Om uitspraken te kunnen doen over de milieueffecten van deze woningen, is voor dit PlanMER gekeken
naar de locaties waar in Zaanstad grotere bouwplannen of clusters van kleinere bouwplannen liggen of
kunnen liggen. Op deze bouwplannen zijn bovengenoemde realisatiepercentages toegepast met het
resultaat zoals weergegeven in tabel 2.3.1.
Cluster
cluster 1 Krommenie West
cluster 2 Krommenie Oost
cluster 3 Wormerveer Noord
cluster 4 Wormerveer Zuid
cluster 5 Zaandijk
cluster 6 Zaandam Midden
cluster 7 Westzaan Zuid
Totaal

Bruto aantal woningen bij
harde en zachte plannen
222
466
268
162
162
274
507
2055

Netto aantal woningen na toepassen
realisatiepercentage
120
200
100
70
90
140
180
900

Tabel 2.3.1 Aantal woningen van de zeven zoeklocaties
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3

TE ONDERZOEKEN ALTERNATIEVEN

3.1

Referentiealternatief
Doel van een m.e.r.-procedure is het inzichtelijk maken van de milieueffecten van het voornemen. Om de
te verwachten milieueffecten van de voorgenomen activiteiten te kunnen beoordelen is een
referentiekader nodig. Het referentiekader wordt gevormd door de huidige situatie en autonome
ontwikkelingen. Dit is een wettelijke verplichting die voortkomt uit artikel 7.10 van de Wet milieubeheer.
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die zijn af te leiden uit vastgesteld beleid en genomen
besluiten. In paragraaf 2.2. en tabel 2.1 zijn ontwikkelingen weergegeven die worden genoemd in de
ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie en binnen dit milieueffectrapport deel uit maken van het
referentiealternatief.

3.2

Voorkeursalternatief
In de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie zijn het voornemen om duurzame energie op eigen grondgebied
te realiseren én de realisatie van 900 woningen in binnenstedelijk gebied de enige twee voornemens die
nog niet in een ruimtelijk planfiguur zijn vastgesteld.
Primaire zoeklocaties windturbines: 22 turbines binnen vier zoeklocaties
Om de doelstelling ‘Zaanstad in 2020 klimaatneutraal’ te halen, wil de gemeente Zaanstad ruimte bieden
aan windturbines. De gemeente heeft in de Ruimtelijke Structuurvisie acht zoeklocaties benoemd
waarbinnen mogelijk windturbines gerealiseerd kunnen worden. Vier van deze zoeklocatie zijn door de
gemeente Zaanstad aangewezen als primaire zoeklocaties voor windturbines. De zoeklocaties bevinden
zich in het zuidelijk deel van de gemeente Zaanstad, ten noorden van het Noordzeekanaal (zie figuur
2.3.6). Deze primaire zoeklocaties, die binnen dit planMER ruimte bieden aan 22 windturbines, maken
deel uit van het Voorkeursalternatief.
900 woningen verdeeld over zeven zoeklocaties
Naast de doelstelling van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn, heeft de gemeente
vanuit het Rijk (Nota Ruimte), vanuit de provincie (Streekplan Noord-Holland Zuid) en in het kader van het
verstedelijkingsbeleid voor de regio Amsterdam een netto woningbouwopgave gekregen van 6000
woningen tot het jaar 2020. Ongeveer 5100 woningen van deze woningbouwopgave zijn reeds
gerealiseerd of zijn vastgelegd in ruimtelijke plannen. Voor het resterende deel (900 woningen) worden
zeven zoeklocaties onderscheiden, zie figuur 2.3.7. Deze zoeklocaties voor woningen maken deel uit van
het Voorkeursalternatief.

3.3

Maximaal Alternatief
Uitbreiding zoeklocaties windturbines: 42 turbines binnen acht zoeklocaties
Het is nog niet duidelijk of met de beoogde windturbines binnen de primaire zoeklocaties de doelstelling
van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn, behaald wordt. Om deze reden wijst de
gemeente in de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie secundaire zoeklocaties aan, waarbinnen mogelijk
windturbines gerealiseerd zouden kunnen worden. De secundaire zoeklocaties zijn in figuur 2.3.6
gepresenteerd: 2a Wijkermeerpolder, 2b strook bij Saendelft, 2c bedrijventerrein Noorderveld en 2d
Klaverblad A7/A8. Deze secundaire zoeklocaties, die binnen dit planMER ruimte bieden aan nog eens 20
windturbines, maken naast de primaire zoeklocatie deel uit van het Maximaal Alternatief. In totaal bestaat
het Maximaal Alternatief uit acht zoeklocaties met een potentiële capaciteit van 42 windturbines.

Gemeente Zaanstad/planMER Zichtbaar Zaans

MD-AF20101198

7 september 2010, versie definitief

- 26 -

DHV B.V.

4.000 extra woningen voor de periode 2020 – 2030: drie zoekgebieden
Naast de 900 woningen die in de periode tot 2020 zijn gepland, worden voor de periode tot 2030 ongeveer
4000 woningen meegenomen in het Maximaal Alternatief. De zoeklocaties voor deze 4.000 woningen
worden gezocht in het Zaan-IJ-oeverproject. Hierbij kan een grove knip gemaakt worden in een noordelijk,
een midden en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel loopt ongeveer van West-Knollendam tot Zaandijk
en is het zoekgebied voor 500 woningen; het middendeel loopt van Zaandijk tot de Vincent van Goghweg
in Zaandam en is het zoekgebied voor 2.500 woningen. In dit gebied bevinden zich tevens 3 strategische
locaties ( Zaandijk-Zaanse Schans, Oud Koog-De Hemmes en Kogerveld- Koog aan de Zaan). Het
zuidelijke deel loopt vanaf de Vincent van Goghweg tot aan het Noordzeekanaal; binnen dit zoekgebied
zullen in de periode 2020 – 2030 ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd worden.

Figuur 3.3.1. Grove verdeling zoeklocaties 4.000 woningen langs Zaan en IJ-oever voor 2030
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3.4

Wijze van beoordeling: een zevenpuntsschaal
In hoofdstuk vier worden het Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief beoordeeld op hun
milieueffecten. Per thema is een beoordelingskader opgesteld waaraan de alternatieven getoetst worden.
De positieve en negatieve effecten van het project worden in het planMER uitgedrukt aan de hand van een
zogenoemde 7-puntsschaal, waarbij de volgende betekenis geldt:
++
+
0/+
0
-/0

een zeer positief effect op het toetsingscriterium
een positief effect op het toetsingscriterium
een beperkt positief effect op het toetsingscriterium
geen effect of een neutraal effect op het toetsingscriterium
een beperkt negatief effect op het toetsingscriterium

-

een negatief effect op het toetsingscriterium

--

een zeer negatief effect op het toetsingscriterium

De effecten van het project worden beoordeeld ten opzichte van het Referentiealternatief. Als peiljaar van
het Referentiealternatief is gekozen voor het jaar 2020 met een doorkijk naar 2040, overeenkomend met
de planperiode van de Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad.
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4

MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORKEURS- EN HET MAXIMAAL ALTERNATIEF

4.1

Landschap

4.1.1

Huidige situatie
Zaanstad is omgeven door bijzondere landschappen met een rijke cultuurhistorie. Grote delen van de
gemeente en het gebied daaromheen zijn vanuit beleid beschermde landschappen (zie kaart 4.1). Omdat
de plaatsing van windturbines invloed heeft tot ruim 15 kilometer om het windpark, is in de beschrijving
een groter gebied meegenomen.
Het landschap van de gemeente Zaanstad is onder te verdelen in vier landschappelijke eenheden:
Het zeekleigebied
Het veengebied
Stelling van Amsterdam
Het stedelijke gebied
Het zeekleigebied is het oorspronkelijke stroomgebied van het oude IJ en bestaat uit het ingedijkte en
ingepolderde gebied (droogmakerijen) aan de west- en zuidkant van Zaanstad (Wijkermeerpolder,
Westzanerpolder, Zaandammerpolder). De droogmakerijen zijn grootschalig en rationeel verkaveld. Grote
delen van de droogmakerijen bestaan nu uit industrie en recreatieterreinen. Kenmerkende
landschappelijke structuren in het zeekleigebied zijn de zeedijken (Noordelijke IJ- en Zeedijken) als eerste
zeewerende bedijkingen. De braken langs de zeedijken zijn de sporen van eerdere doorbraken (Groote
Braak). De zeedijken vormen de grens tussen het zeekleigebied en het veengebied.
Het grootste gedeelte van Zaanstad en omgeving bestaat uit veengebied, bestaande uit veenontginningen
en droogmakerijen. Het veengebied wordt doorsneden door het zeekleigebied en het stedelijke gebied.
Het landschap is zeer open en bestaat uit een regelmatig ritme van lintdorpen, hoofdwatergangen en voor
veengebieden kenmerkende strokenverkaveling. Het landgebruik is voornamelijk weide. In het oostelijk
deel van het veengebied zijn de sloten breder en is het waterrijke karakter zeer sterk aanwezig (Grontmij,
2009). Ten oosten van Zaanstad wordt het veengebied afgewisseld met droogmakerijen van voormalige
veenmeren (Wijde Wormer, Enge Wormer en Veenpolder). De kavels zijn hier groter en rationeler. De
boerderijen staan langs de randen van de polder, waardoor een lege open binnenruimte ontstaat.
Kenmerkende landschappelijke structuren zijn de lintdorpen (zoals Westzaan en Assendelft) en de
weteringen. De linten vormen een zachte begrenzing van de openheid. Vanuit de linten zijn er verre
zichten over het open landschap.
Langs de westelijke Zaanse gemeentegrens loopt de Stelling van Amsterdam, een militaire waterlinie uit
de 19e eeuw die de hoofdstad moest beschermen. De Stelling is in het landschap vooral herkenbaar door
de diverse forten en verdedigingswerken. De Wijkermeerpolder en het buitendijkse land zijn open
schootsvelden van de linie. Deze schootsvelden moeten in het kader van beeldkwaliteitsplan Stelling van
Amsterdam open blijven. Het land ten noorden van Krommeniedijk is een inundatieveld (Grontmij, 2009).
De linie loopt van Edam, langs Velsen, Haarlem en Weesp naar Amsterdam.
Zaanstad maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. Het stedelijke gebied van Zaanstad bestaat
o.a. uit de kernen Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Krommenie en Wormerveer. Ten zuiden van
Zaanstad ligt de agglomeratie van Amsterdam, ten westen het stedelijk gebied van Beverwijk en
Heemkerk. Het stedelijke gebied van Zaanstad heeft een heldere ordening en structuur. De kern is
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gelegen langs de Zaan, enerzijds historisch en kleinschalig, anderzijds hoog en industrieel. De woonwijken
van Zaanstad zijn planmatig in het veengebied gelegd waarbij de oorspronkelijke landschappelijke
structuur vaak nog herkenbaar is in de stedenbouwkundige structuur van de wijken (Grontmij, 2009). De
veenrivier de Zaan is één van de sterkst structurerende elementen van het landschap. De stad heeft zich
ontwikkeld langs de rivier, waardoor de oevers van de Zaan grotendeels bebouwd zijn. De Zaanse
stadsranden zijn veelal stenig van karakter doordat de bebouwing direct grenst aan het landschap.
Hiervandaan is er direct zicht op het open landschap. De dorpse randen zijn zachter, vanuit de lintdorpen
en de wegen is er afwisselend zicht op het landschap. Het grootschalige havengebied van Amsterdam met
fabrieken/olie- en kolenopslag, windturbines en hoogspanningsmasten vormt een groot contrast met de
Zaanstreek en is duidelijk zichtbaar.
Het typische landschap van molens, polders, uitgestrekte veenweidegebieden en heel veel water is
benoemd tot Nationaal Landschap Laag Holland (www.nationalelandschappen.nl). Hieronder valt o.a.
Waterland, het veengebied in Zaanstad en de droogmakerijen van de Beemster. Onderdelen van Laag
Holland zijn tevens Belvedère gebieden. De Stelling van Amsterdam is ook benoemd tot nationaal
landschap. In nationale landschappen geldt het behoud door ontwikkeling principe. De Stelling van
Amsterdam en de Beemster zijn benoemd tot UNESCO werelderfgoed. Deze gebieden zijn beschermd.

Hoofdpunten landschap:
Zeekleigebied:

Droogmakerijen
Zeedijken (Noordelijke IJ- en Zeedijk)

Veengebied:

Lintdorpen
Weteringen
Verkaveling en slotenpatroon
Grote openheid

Stelling van Amsterdam:

Forten en verdedigingswerken
Openheid schootsvelden

Stedelijk gebied:

De Zaan

Beleid:

Belvedèregebieden, Nationale Landschappen, UNESCO werelderfgoed
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Figuur 4.1. Hoofdpunten landschap
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4.1.2

Beoordelingskader
Windenergie is een schone en duurzame energiebron en draagt daarom bij aan de doelstelling van de
gemeente Zaanstad op het gebied van duurzame energie opwekking. Windturbines hebben echter invloed
op het landschap waarin ze staan. Dit effect is voornamelijk ruimtelijk-visueel. Door hun hoogte kunnen ze
op grotere afstand zichtbaar zijn en hebben daarom een effect op de directe omgeving waarin ze geplaatst
worden. Windturbines geven op de betreffende locatie het bestaande landschap een ander uiterlijk. Om
deze reden dient de keuze voor locatie en opstellingsvormen voor windturbines zorgvuldig te gebeuren.
Op advies uit de vierde en vijfde Rijksnota Ruimtelijke Ordening staan windturbines vaak op plaatsen die
aansluiten bij de infrastructuur (zoals lijnopstellingen langs wegen of kanalen). In de praktijk blijkt dit niet
altijd goed te werken. De turbines worden lang niet altijd als lijn beleefd doordat ze bijvoorbeeld ver uit
elkaar staan of omdat de lijn niet in zijn geheel zichtbaar is. Dirk Sijmons heeft als rijksadviseur voor
landschap in 2007 daarom geadviseerd om bij de plaatsing niet alleen te kijken naar planologische
aspecten, maar ook dient de beleving van omwonenden meegewogen te worden bij het bepalen van de
plaats waar windturbines komen. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar beleving van windturbines in
het landschap. Belangrijke onderdelen om rekening mee te houden zijn:
•

Visuele impact van windturbines. Windturbines met een masthoogte tot 100 meter kunnen in een
open landschap en met zeer helder weer op een afstand van 26 kilometer zichtbaar zijn (Rob van
Beek, 2006). Zodra een landschap meer besloten wordt door opgaande elementen (beplanting
en bebouwing), wordt deze afstand kleiner.

•

De frequentie waarop turbines zichtbaar zijn. De frequentie waarop windturbines zichtbaar zijn
heeft invloed op de mate van storendheid (Alterra et al, 2008). Wanneer er op meerdere locaties
windturbines zichtbaar zijn, krijgt men het gevoel dat de turbines ‘overal’ staan.

•

Het aantal turbines per locatie. Het aantal turbines op één locatie is moeilijk te beleven wanneer
er meer dan 25 geplaatst worden. Tien turbines zijn meestal nog in één keer te tellen en te
beleven, meerdere turbines in een windpark wordt al gauw beleefd als véél (Alterra et al, 2008).
Het effect is dat men kan worden overdonderd door de hoeveelheid turbines en het landschap
waarin ze staan een compleet ander uiterlijk krijgt.

•

Storende interferentie tussen windturbines en andere hoge landschappelijke elementen.
Windturbines kunnen in combinatie met hoge landschappelijke elementen (zoals
hoogspanningsmasten, bovenleiding van sporen, hoogbouw en andere windturbines) storende
interferentie opleveren. De draaiende wieken geven in combinatie met de andere goed zichtbare
elementen een onrustig beeld (Alterra en Schone, 2007). Storende interferentie kan ook optreden
wanneer windparken dicht op elkaar worden geplaatst.

Studiegebied voor het thema landschap
Door de grote visuele invloedsfeer van turbines met een masthoogte van 100 meter, is het studiegebied
wat wordt getest op effecten op landschap groter dan het daadwerkelijke plangebied. Naast het gebied
van de gemeente Zaanstad is onderzocht welke visuele effecten voor een gebied rondom de gemeente
Zaanstad met een contour van 15 kilometer aanwezig zijn. Dit is kleiner dan de maximale zichtafstand van
26 kilometer, omdat het merendeel van het jaar de atmosfeer minder helder is en daardoor de visuele
invloedsfeer minder ver reikt.
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Toetsingscriteria
Vanuit de beschreven effecten is vooral de visuele impact van windturbines op het landschap van groot
belang bij het beschrijven van effecten. Daarnaast zijn de bestaande landschappelijke patronen en
structuren en de ruimtelijke samenhang daarvan van invloed op de ervaren effecten. De onderdelen
waarop wordt getoetst zijn als volgt (zie tabel 4.1.1.):
•

Effect op kenmerkende landschappelijke structuren en elementen: hiermee wordt beschreven in
hoeverre bestaande landschappelijke structuren en elementen worden aangetast door
windturbines op de beoogde zoeklocaties.

•

Effect op het landschap en de omgeving vanuit visueel oogpunt: hiermee wordt de visuele impact
van de beoogde zoeklocaties beschreven maar bijvoorbeeld ook de interferentie met andere
landschappelijke elementen.

•

Effect op de ruimtelijke samenhang van het landschap: hiermee wordt beschreven in hoeverre de
visueel ruimtelijke samenhang en de herkenbaarheid van het gebied verandert.

Thema

Toetsingscriterium

Landschap

Effect op kenmerkende landschappelijke structuren en elementen
Effect op het landschap en de omgeving vanuit visueel oogpunt
Effect op de ruimtelijke samenhang van het landschap

Tabel 4.1.1: Toetsingscriteria landschap voor windturbines

4.1.3

Effectbeschrijving Voorkeursalternatief windturbines
Landschappelijke effecten windturbines
In het voorkeursalternatief zijn er windturbines gepland in de zeekleipolders Westzanerpolder en de
Wijkermeerpolder, allen langs het Noordzeekanaal (zoeklocaties 1a t/m 1d). Deze gebieden zijn nu onder
andere in gebruik als agrarisch gebied, stortplaats en industriegebied (Westerspoor en Zuiderhout). Op het
industriegebied staan in de huidige situatie enkele windturbines. Tevens staan er in de haven van
Amsterdam windturbines. Daarnaast staan er andere hoog opgaande elementen in het landschap zoals
hijskranen. De huidige windturbines zijn goed zichtbaar vanuit de open polders in Zaanstad.
Landschappelijke effecten windturbines: ruimtelijke samenhang
De geplande windturbines sluiten aan bij de bestaande turbines en de industrie rond het Noordzee kanaal.
In die zin passen de geplande turbines bij de ruimtelijke opbouw van het industriegebied. De ruimtelijke
samenhang van de omgeving wordt door de windturbines verbeterd ( + ), omdat de turbines een duidelijke
grens vormen tussen de moderne stad (metropolitane landschap en industrie) en het traditionele landelijke
gebied (met lintdorpen, veenweide en traditionele molens). Het contrast tussen het stedelijke gebied van
Amsterdam en Zaanstad en het landelijke veenweidegebied wordt groter. Daarnaast volgen de turbines de
contouren van het zeekleigebied waar vroeger het IJ lag. Deze relatie wordt landschappelijk zichtbaar.
Landschappelijke effecten windturbines: visuele impact
Ondanks dat de zoeklocaties feitelijk niet in landschappelijk beschermde gebieden liggen, hebben ze door
hun hoogte (100 meter masthoogte) en de hoeveelheid een negatieve ruimtelijk visuele impact op de
omgeving. De turbines zijn zichtbaar tot een afstand van 15 km. In besloten landschappen (bosgebieden
langs de duinrand, recreatieterreinen) en in het stedelijke gebied (Zaandam, Haarlem, Beverwijk,
Amsterdam) zijn de turbines minder of niet zichtbaar. In de open polder- en veengebieden zullen de
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windturbines duidelijk zichtbaar zijn. Dit is voornamelijk het geval in de gemeente Zaanstad en ten noorden
(Schermer, Beemster) en ten oosten (Waterland) van Zaanstad. Het kenmerkende open karakter van het
landschap wordt negatief beïnvloed ( - ). Het gaat hier om gebieden die mede om hun openheid
beschermd zijn (Nationale landschap Laag Holland, UNESCO en Belvedère).
Landschappelijke effecten windturbines: kenmerkende landschappelijke structuren en elementen
De meest kenmerkende landschappelijke structuren en elementen zijn de Stelling van Amsterdam, de
droogmakerijen, lintdorpen, zeedijken, weteringen en de karakteristieke verkaveling van het veengebied.
Omdat een windpark vanuit ruimtelijk visueel oogpunt transparant is, blijven deze patronen en elementen
in hun huidige vorm zichtbaar en worden ze niet aangetast door de windturbines. Het decor achter deze
elementen verandert wel, omdat er tegelijkertijd een groot windpark zichtbaar is. Het kenmerkende
ensemble van forten, inundatievelden en open schootsvelden wordt visueel aangetast door de
windturbines ( - ). Er wordt op dit toetsingscriterium een negatieve score toegekend, omdat de Stelling van
Amsterdam is beschermd (UNESCO, Nationaal Landschap).

4.1.4

Effectbeschrijving ‘Maximaal Alternatief’ windturbines
In het maximale alternatief worden de primaire zoeklocaties van windturbines (1a tot en met 1d) aangevuld
met secundaire windturbines (2a tot en met 2d).
Landschappelijke effecten windturbines: ruimtelijke samenhang
De zoeklocaties voor de windturbines 2b strook Saendelft en 2c Noorderveld vallen binnen het nationale
landschap Laag Holland dat mede door de openheid is uitgeroepen tot nationaal landschap. Zoeklocatie
2a Wijkermeerpolder ligt binnen de schootsvelden van de Stelling van Amsterdam. Dit gebied is
beschermd (UNESCO werelderfgoed) en tevens een nationaal landschap. Locatie 2a Wijkermeerpolder
doorsnijdt de heldere structuur van de Stelling van Amsterdam. Locatie 2b strook Saendelft doorsnijdt de
structuur van lintdorp Assendelft en het veenweidegebied van de Noorderpolder. Locaties 2c Noorderveld
en 2d Klaverblad A7/A8 hebben een minder groot effect op de ruimtelijke samenhang, omdat deze een
combinatie vormen met een bedrijventerrein en met infrastructuur. Bij het ‘Maximaal Alternatief’ wordt het
heldere contrast tussen stad en land ontkracht door de windturbineparken. Ook de verschillen tussen het
veenweidegebied, het zeeklei gebied, het stedelijke gebied en de Stelling van Amsterdam worden door de
turbines genivelleerd. Ondanks dat de primaire zoeklocaties 1a t/m 1d ruimtelijk gezien het landschap
positief beïnvloeden, doen de secundaire locaties 2a t/m 2c afbreuk aan de ruimtelijke samenhang van het
landschap en wordt de score negatief ( - ) toegekend.
Landschappelijke effecten windturbines: visuele impact
De ruimtelijk visuele impact van de windturbines op de omgeving is groter dan in het voorkeursalternatief,
namelijk zeer negatief ( - - ). Dit komt door de grootte van de turbines, de hoeveelheid en de storende
interferentie die de turbines ten opzichte van elkaar hebben. De acht locaties zijn allen duidelijk zichtbaar,
maar vormen geen eenheid; zij geven eerder een rommelig beeld door de afzonderlijke windparken. De
turbines zijn in Zaanstad en omgeving zeer dominant aanwezig en overstemmen het kenmerkende open
en traditionele landschap van de Zaanstreek. Ook de beschermde gebieden (Nationale landschap,
UNESCO en Belvedère) worden door de turbines visueel aangetast.
Landschappelijke effecten windturbines: kenmerkende landschappelijke structuren en elementen
De kenmerkende structuur van de Stelling van Amsterdam, het lintdorp Assendelft en het open
veenweidegebied worden op een storende wijze aangetast door de windturbines. Het schootsveld van de
Stelling wordt ter hoogte van locatie 2a Wijkermeerpolder aangetast. Hierdoor heeft het maximale
alternatief een negatieve invloed op kenmerkende structuren en elementen ( - - ).
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4.1.5

Effectbeschrijving Voorkeursalternatief woningbouw
Landschappelijke effecten woningbouw
De zeven woningbouwlocaties liggen in het bestaande stedelijke gebied en sluiten ruimtelijk gezien goed
aan bij het stedelijke gebied. Het effect op de ruimtelijke samenhang is beperkt positief ( 0 / + ).
Visueel gezien gaan de woningbouwlocaties op in het bestaande stedelijke gebied van Zaanstad en is er
nauwelijks effect op de omgeving ( 0 ). Enkele locaties (1 Krommenie West en 7 Westzaan Zuid) liggen
aan de randen van het stedelijke gebied. Hierdoor kan er een effect zijn op het open veenweidegebied in
de directe omgeving van de woningbouwlocaties. Het effect hangt echter sterk af van het type bebouwing
in de inpassing in de landschappelijke en stedelijke structuur. Wanneer het om hoogbouw gaat is er
uiteraard wel een visueel ruimtelijk effect.
Kenmerkende structuren in het stedelijke gebied zijn de lintdorpen en de industriële structuur langs de
Zaan. Omdat het niet duidelijk is wat voor woningbouw er gaat komen, is het moeilijk in te schatten of er
een effect is op de ruimtelijke samenhang. Op een grote schaal passen de locaties in de ruimtelijke
structuur van het stedelijke gebied. Op een kleiner schaalniveau kan er een effect zijn bij locatie 6
Zaandam Midden die binnen de industriële structuur langs de Zaan valt en bij locatie 7 die aansluit op het
lintdorp Westzaan. Het effect op kenmerkende structuren wordt beperkt positief ( 0 / + ) beoordeeld.

4.1.6

Effectbeschrijving ‘Maximaal Alternatief’ woningbouwlocaties
Landschappelijke effecten woningbouw
Voor de woningbouwlocaties zijn de effecten op het landschap ongeveer gelijk als in het
voorkeuralternatief. De drie zoeklocaties voor 4000 worden opgenomen in de stedelijke structuur rondom
de Zaan. Locaties Noord en Midden worden omgeven door het Nationale Landschap Laag Holland. Het
effect op het landschap is afhankelijk van de exacte locatie, het type woningen, het ruimtebeslag dat ze
innemen en de mate van inpassing in het landschap.

4.1.7

Samenvattende tabel
De effecten op het landschap zijn in onderstaande tabel samengevat (zie tabel 4.1.2). Omdat de
windturbines een groter effect hebben op het landschap dan de woningbouwlocaties, wegen de effecten
van de windturbines zwaarder dan de effecten van de woningbouw.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Effect op de ruimtelijke samenhang van het

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximale

Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

alternatief

alternatief

0

+

-

0/+

0/+

0

-

--

0

0

0

-

--

0/+

0/+

landschap
Effect op het landschap en de omgeving vanuit
visueel oogpunt
Effect op kenmerkende landschappelijke
structuren en elementen
Tabel 4.1.2. Effectbeoordeling landschap
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4.2

Cultuurhistorie en archeologie

4.2.1

Huidige situatie
Gemeente Zaanstad is een gebied met veel cultuurhistorische en archeologische waarde. Veel gebieden
en structuren zijn van waarde. Hieronder zijn de cultuurhistorische waarden in de gemeente samengevat
(zie ook figuur 4.2.1).
Een groot deel van het veengebied in de gemeente Zaanstad is van historisch geografische waarde door
de cultuurhistorische typering van onregelmatige optrekkende strokenverkaveling. Het gaat om gebieden
van grote tot zeer grote waarde. Een aantal dijken is aangemerkt als lijnen van grote historisch waarde
(dijken van Assendelft en dijk Wormer en Jisp). De Noorder IJ- en Zeedijk is aangemerkt als zeer grote
waarde, evenals de weteringen Gouw, Reef, De Delft en Watering. De lintdorpen Assendelft en Westzaan
zijn structuren van grote waarde, de bebouwing langs de Zaan is eveneens van waarde
(www.chw.noordholland.nl en cultuurhistorische waardenkaart Zaanstad, 2006).
Er ligt een aantal archeologische monumenten in het studiegebied. Onder de (oorspronkelijke) lintdorpen
van Assendelft, Westzaan, Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie liggen
gebieden van hoge archeologische waarde (historische stads- of dorpskern). Tevens liggen er in het
Assendelverveld en in de Noorderpolder enkele grote gebieden van hoge archeologische waarde (sporen
van bewoning). Eén monument, ten westen van West-Knollendam is beschermd (AMK).
In vrijwel de hele gemeente is er een lage tot een zeer hoge trefkans voor archeologische waarden (zie
kaart 4.2.2). De stedelijke gebieden zijn niet gekarteerd. Met name in het westen van de gemeente is er
een gebied met een hoge trefkans.
De industriële structuur langs de oevers van de Zaan is qua bouwkundige waarden van grote waarde,
evenals het beschermde dorpsgezicht van Haaldersbroek, het dorpsgezicht van Westzaan en Oud
Zaandijk inclusief de Zaanse Schans. Aan het militair complex ter hoogte van Hembrug wordt eveneens
een belangrijke waarde toegekend (www.chw.noordholland.nl).
Er ligt een groot aantal gemeentelijke, provinciale- en rijksmonumenten in de gemeente Zaanstad, met
name in de oude centra en lintdorpen, zie kaart 4.2.1 (RCE, 2009).
Hoofdpunten cultuurhistorie:
Historische geografie: Verkaveling en slotenpatroon veengebied
Zeedijken (Noordelijke IJ- en Zeedijk)
Lintdorpen
Weteringen
Archeologische monumenten
Archeologische verwachtingswaarde:
Bouwkundige waarden: Beschermd stads- en dorpsgezicht (Haaldersbroek, Westzaan en Zaanse Schans)
Industriële structuur oever Zaan
Militaire complexen
(Rijks) monumenten
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Figuur 4.2.1: Kaart hoofdpunten cultuurhistorie
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Figuur 4.2.2: Kaart Archeologische verwachtingswaarde

4.2.2

Beoordelingskader cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor alle sporen (in het landschap) uit het verleden die verwijzen naar
menselijke activiteit. Cultuurhistorie is onder te verdelen in drie categorieën:
•

De eerste categorie bestaat uit historisch geografische en landschappelijke waarden. Dit zijn
zichtbare elementen in het landschap zoals deze in de loop van vele eeuwen door mensen zijn
gevormd. Denk hier aan dijken, terpen, kavelpatronen, nederzettingsvormen, wegen en de
opbouw van dorpen en steden.
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•

De tweede categorie wordt gevormd door de archeologische waarden. Hieronder vallen de
sporen uit het verleden die zich onder de grond bevinden, zoals potscherven, vuursteentjes,
sieraden, resten van nederzettingen. Resten met een hoge/zeer hoge waarde kunnen worden
benoemd tot archeologisch monument en vallen dan onder de Monumentenwet.

•

De historisch bouwkundige waarden vormen de derde categorie. Dit zijn oude gebouwen zoals,
molens, kerken, bunkers, forten, burchten, kastelen, sluizen, etc. Hieronder vallen ook gebouwen
met een monumentale status. De Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet.

Studiegebied voor het thema cultuurhistorie en archeologie
Het studiegebied dat is getoetst op effecten op cultuurhistorie is het grondgebied van de gemeente
Zaanstad. Daarbij is voor de zichtbare elementen rekening gehouden met grensoverschrijdende patronen
en structuren. Voor archeologische- en bouwkundige waarden zijn alleen de zoeklocaties getoetst. Deze
waarden kunnen namelijk alleen aangetast worden op locaties waar door het plaatsen van windturbines en
de daarbij horende infrastructuur (kabels, leidingen en onderhoudspaden) de bodem wordt geroerd of
gebouwen worden aangetast.
Toetsingskader
De onderdelen waarop wordt getoetst zijn weergeven in tabel 4.2.1.
•
Effect op cultuurhistorische elementen en patronen: dit zijn zichtbare elementen in het landschap.
•

Effect op archeologische verwachtingswaarden: dit zijn locaties waar gezien het type bodem en
de geologische opbouw van het landschap een hoge trefkans is op archeologische elementen.

•

Effect op archeologische waarden (monumenten): dit zijn archeologische elementen die reeds in
kaart zijn gebracht en van waarde zijn.

•

Effect op bouwkundige waarden en (rijks) monumenten.

Thema

Toetsingscriterium

Cultuurhistorische waarden

Effect op cultuurhistorische elementen en patronen (historische geografie).

Archeologische waarden

Effect op archeologische verwachtingswaarden.
Effect op archeologische waarden (monumenten).

Bouwkundige waarden

Effect op bouwkundige waarden en (rijks) monumenten

Tabel 4.2.1. Toetsingscriteria cultuurhistorie en archeologie

4.2.3

Effectbeschrijving Voorkeursalternatief windturbines
Cultuurhistorische elementen en patronen
Het effect van de vier zoeklocaties voor windturbines op de historische geografie is gering. De
windturbines liggen in de zeekleipolder en tasten de cultuurhistorische elementen en patronen van de
polder (zeedijken) niet fysiek aan. De patronen in het veengebied worden niet aangetast en blijven door de
transparantie van de windparken goed zichtbaar. Wel verandert het karakteristieke cultuurhistorische
beeld van de lintdorpen (doorkijk vanuit het lint) en het veengebied sterk door de plaatsing van de
windturbines (zie ook beschrijving landschappelijke effecten windturbines: visuele impact). Het effect op
cultuurhistorische elementen en patronen is hierdoor beperkt negatief ( - / 0 ).
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Waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten
Op de zoeklocaties liggen geen waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten. Het
beschermde dorpsgezicht van Westzaan kan worden aangetast door de grote hoeveelheid windturbines
langs het Noordzeekanaal. Het effect op bouwkundige waarden is beperkt negatief ( - / 0 ).
Archeologische waarden
In de zoekgebieden voor windturbines liggen geen archeologische monumenten. Het effect op
archeologische monumenten vanwege windturbines wordt daarom neutraal geacht ( 0 ).
Archeologische verwachtingswaarden
In de zeekleipolders waar de zoekgebieden 1a, 1b en 1c voor de windturbines gepland zijn, is de
archeologische verwachtingswaarde laag. In andere delen is de archeologische verwachtingswaarde niet
in kaart gebracht. Het effect is afhankelijk van de verstoring van de ondergrond. Bij windturbines is deze
verstoring klein. Het effect op archeologische verwachtingswaarden is beperkt negatief ( - / 0 ). Ook bij een
lage verwachtingswaarde is er een trefkans op archeologische vindplaatsen. Deze moeten te allen tijde
worden onderzocht als de concrete locaties van windturbines bekend zijn.

4.2.4

Effectbeschrijving Maximaal Alternatief windturbines
In het maximale alternatief worden de primaire zoeklocaties van windturbines (1a t/m 1d) aangevuld met
secundaire windturbines (2a t/m 2d).
Cultuurhistorische elementen en patronen
Het effect van de zoeklocaties voor windturbines op de historische geografie is in het maximale alternatief
groter dan in het voorkeursalternatief. Zoekgebied 2b strook Saendelft voor windturbines doorsnijdt de
structuur van lintdorp Assendelft. Daarnaast wordt het karakteristieke cultuurhistorische beeld van de
lintdorpen (doorkijk vanuit het lint) en het veengebied sterk beïnvloed door de plaatsing van de
windturbines (zie ook beschrijving landschappelijke effecten windturbines: visuele impact). Het effect op
cultuurhistorische elementen en patronen wordt als negatief ( - ) beoordeeld.
Waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten
Op de zoeklocaties voor windturbines liggen geen waardevolle bouwkundige elementen en
rijksmonumenten. Het beschermde dorpsgezicht van Westzaan kan worden aangetast door de grote
hoeveelheid windturbines. Het effect op bouwkundige waarden wordt als beperkt negatief ( - / 0 )
beschouwd.
Archeologische waarden
Onder zoekgebied 2b strook Saendelft voor windturbines liggen archeologische monumenten van hoge
waarde. Indien de fundering van de winturbines en de daarvoor benodigde infrastructuur (kabels, leidingen
en onderhoudspaden) op de archeologische monumenten worden geplaatst, kan er schade ontstaan. Hier
kan echter met de inrichting rekening mee worden gehouden. Het effect op archeologische monumenten
is beperkt negatief ( - / 0 ).
Archeologische verwachtingswaarden
In zoekgebieden voor windturbines 1a, 1b, 1c en 2c is de archeologische verwachtingswaarde laag,
locatie 1d Zuiderhout en 2d Klaverblad A6/A7 zijn niet in kaart gebracht. Zoeklocatie 2b strook Saendelft
ligt op een locatie met middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarden. Hier is de trefkans op
archeologische vindplaatsen en dus ook verstoring hoog. Bij windturbines is deze verstoring klein. Het
effect op archeologische verwachtingswaarden is beperkt negatief ( - / 0 ). Ook bij een lage
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verwachtingswaarde is er een trefkans op archeologische vindplaatsen. Deze moeten te allen tijde worden
onderzocht indien de locaties van de windturbines bekend zijn.

4.2.5

Effectbeschrijving Voorkeursalternatief woningbouwlocaties
Cultuurhistorische elementen en patronen
Woningbouwlocaties 2 Krommenie Oost en 3 Wormerveer Noord kunnen wel een effect hebben op de
structuur van het lintdorp. De grootte van het effect hangt grotendeels af van het type woningbouw en de
manier waarop het wordt ingepast in de bestaande structuren. Het effect op cultuurhistorische elementen
en patronen wordt als beperkt negatief beoordeeld ( - / 0 ).
Waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten
Woningbouwlocaties 2 Krommenie Oost en 3 Wormerveer Noord, 4 Wormerveer Zuid, 6 Zaandam Midden
en 7 Westzaan Zuid liggen in een gebied met (rijks)monumenten. Deze worden mogelijk aangetast door
nieuwbouw. De bouwkundige waarde van de industriële oevers van de Zaan kan worden aangetast door
locatie 6. Het effect op waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten wordt als beperkt
negatief beoordeeld ( - / 0 ).
Archeologische waarden
Onder bijna alle woningbouwlocaties (met uitzondering van locatie 5 Zaandijk) liggen archeologische
monumenten van hoge waarde. Deze kunnen door de woningbouw worden aangetast, afhankelijk van het
monument en het type woningbouw. Het effect op archeologische monumenten vanwege de
woningbouwlocaties wordt daarom beperkt negatief geacht ( - / 0 ).
Archeologische verwachtingswaarde
De verwachtingwaarde onder woningbouwlocaties 1, 3, 4, 5 en 7 zijn laag, onder locatie 2 Krommenie
Oost middelhoog en onder locatie 6 Zaandam Midden onbekend. Het effect is afhankelijk van de
verstoring van de ondergrond. Bij woningbouw kan deze verstoring aanzienlijk zijn. Het effect op
archeologische verwachtingswaarden is beperkt negatief ( - / 0 ). Ook bij een lage verwachtingswaarde is
er een trefkans op archeologische vindplaatsen. Deze moeten te allen tijde worden onderzocht als de
concrete locaties voor de woningbouw bekend zijn.

4.2.6

Effectbeschrijving Maximaal Alternatief Woningbouwlocaties
Cultuurhistorische elementen en patronen
Het effect van de zoeklocaties voor woningbouw op de historische geografie is in het maximale alternatief
groter dan in het voorkeursalternatief. Gebieden voor woningbouw 2 Krommenie Oost en 3 Wormerveer
Noord kunnen wel een effect hebben op de structuur van het lintdorp. De grootte van het effect hangt
grotendeels af van het type woningbouw en de manier waarop het wordt ingepast in de bestaande
structuren. De zoeklocatie voor woningbouw tot 2030 noord doorsnijdt mogelijk de structuur van lintdorp
Wormer. Het effect op cultuurhistorische elementen en patronen wordt als negatief ( - ) beschouwd.
Waardevolle bouwkundige elementen en rijksmonumenten
Woningbouw locaties 2, 3, 4, 6 en 7 liggen in een gebied met (rijks)monumenten. Deze worden mogelijk
aangetast door nieuwbouw. De bouwkundige waarde van de industriële oevers van de Zaan kan worden
aangetast door locatie 6 Zaandam Midden. De zoeklocatie voor woningbouw tot 2030 midden tast mogelijk
het beschermde dorpgezicht van de Zaanse Schans aan. Het effect op waardevolle bouwkundige
elementen en rijksmonumenten wordt als negatief beoordeeld ( - ).
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Archeologische waarden
Binnen het zoekgebied voor de 4.000 woningen liggen meerdere archeologische monumenten van hoge
waarde. Deze kunnen door de woningbouw worden aangetast, afhankelijk van het monument en het type
woningbouw. Het effect op archeologische monumenten vanwege de woningbouwlocaties wordt daarom
beperkt negatief geacht ( - / 0 ).
Archeologische verwachtingswaarde
De archeologische verwachtingswaarde is voor grote delen van het Maximaal Alternatief, buiten de bij het
Voorkeursalternatief beschreven waarden, zeer laag, laag of niet bekend, zie ook figuur 4.2.2. Omdat de
verwachtingwaarde onder woningbouwlocaties 1, 3, 4, 5 en 7 en Noord en Midden zijn laag en onder
locatie 2 Krommenie Oost middelhoog en verstoring vanwege woningbouw aanzienlijk kan zijn, scoort ook
dit alternatief op het criterium ‘archeologische verwachtingswaarden’ beperkt negatief ( - / 0 ).

4.2.7

Samenvattende tabel
De effecten van beide alternatieven op cultuurhistorie zijn in onderstaande tabel 4.2.2 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Effect op cultuurhistorische elementen en

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximale

Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

alternatief

alternatief

0

-/0

-

-/0

-

0

-/0

-/0

-/0

-

0

0

-/0

-/0

-/0

0

-/0

-/0

-/0

-/0

patronen
Effect op. bouwkundige waarden en (rijks)
monumenten
Effect op archeologische waarden
(monumenten)
Effect op archeologische verwachtingswaarden
Tabel 4.2.2. Effectbeoordeling cultuurhistorie
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4.3

Flora en fauna

4.3.1

Huidige situatie
Beschermde soorten van de Flora- en faunawet
De zaanstreek bestaat uit open veenweide gebied, met open waterpartijen en een sloten patroon. Het
gebied is daarmee van groot belang als broed- en foerageergebied voor weidevogels en steltlopers (zoals
de grutto en de kievit) en roofvogels (zoals de bruine kiekendief) en als foerageer- en overwintergebied
voor watervogels (zoals de smient en de wilde eend). Allen zijn streng beschermd onder Ffwet. Ook
komen algemeen voorkomende zoogdieren als de vos en haas en verschillende soorten muizen voor,
deze zijn opgenomen in tabel 1 van de Ffwet. In een onderzoek naar potentieel voorkomen van
beschermde soorten door Van der Goes en Groot in 2009 (Van der Goes en Groot, 2009) wordt
gerapporteerd dat het gebied Hoogtij (gelegen langs het Noordzeekanaal) mogelijk geschikt is voor de
soorten waterspitsmuis en Noordse woelmuis (beide tabel 3). Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor de rest
van het plangebied. In de Zaanstreek komen vele soorten vleermuizen voor, zoals meervleermuis,
watervleermuis en gewone dwergvleermuis. De vleermuizen foerageren veelal langs bomengalerijen, in
stedelijk gebied en in het open veenweide gebied boven het slotenpatroon. Hun rust-, verblijf-, en
voortplantingsplaatsen liggen in (nabijheid van) het stedelijk gebied of oude bomen. Alle vleermuizen zijn
streng beschermd onder de Ffwet (tabel 3). Veenweide gebied is uiteraard van belang voor vissen,
amfibieën en reptielen. Naast vele algemeen voorkomende (tabel 1) soorten, zijn ook strenger
beschermde soorten (tabel 2 en 3) te verwachten in het gebied, zoals: kleine modderkruiper en
rivierdonderpad (beide tabel 2), grote modderkruiper (tabel 3), bittervoorn (tabel 3), rugstreeppad (tabel 3)
en ringslang (tabel 3). Mogelijk komen op de locaties van de geplande ingreep ook beschermde
vaatplanten uit tabel 1 of 2 voor, zoals de gewone vogelmelk (tabel 1) of de rietorchis (tabel 2). Deze
beschrijving van onder Ffwet beschermde soorten geeft een globaal beeld van het voorkomen van
beschermde soorten in het plangebied en geeft daarmee ook inzicht in wat voor beschermde soorten
mogelijk voorkomen op de locaties van de geplande ingreep. Dit is uiteraard afhankelijk van de
aanwezigheid van geschikt habitat. Voorafgaand aan uitvoering moet het vóórkomen van beschermde
soorten nader in beeld worden gebracht door vervolgonderzoek.
Natura 2000 gebieden
Het studiegebied is het gebied rondom de
gemeente Zaanstad. Hier liggen de
volgende Natura 2000-gebieden (zie ook
figuur 1):
1. Polder Westzaan
2. Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder
3. Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske
4. Eilandspolder
5. Polder Zeevang
6. Markermeer & IJmeer
De eerste drie gebieden grenzen direct
aan het plangebied, de overige gebieden
liggen op grotere afstand. Overigens zijn
geen windturbines en woningen in
Natura2000 gebied voorzien.

Figuur 4.3.1: De 6 Natura2000gebieden gelegen in het studiegebied.
De namen behorende bij de nummers, zijn benoemd in de tekst.
(www.synbiosys.alterra.nl)
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Alle gebieden behoren tot het Natura 2000 landschap Meren en Moerassen. De gebieden bestaan uit
open veenweide, met slootpatronen, open water, restanten van verveningsplassen en petgaten.
Weilanden worden afgewisseld met meer natuurlijke vegetaties zoals rietoevers en verlandingsvegetaties.
Delen van de Natura 2000-gebieden kwalificeren ook als habitattype zoals Ruigten en zomen, Vochtige
heide, Overgangs- en trilvenen en Kranswierwateren. De gebieden zijn aangewezen als leefgebied voor
de soorten Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad en Noordse woelmuis. De Meervleermuis
gebruikt de verschillende gebieden als foerageergebied, kolonies van deze soort bevinden zich in
gebouwen in de omgeving. Daarnaast zijn de gebieden aangewezen voor broedvogels zoals de
Roerdomp, Snor, Rietzanger, Bruine kiekendief, Kemphaan, Watersnip, Visdief en Aalscholver. Ook
vervult het gebied een belangrijke rol voor grote aantallen overwinterende niet-broedvogels zoals
(duik)eenden, steltlopers, ganzen, zwanen en Lepelaars. Voor de vogelsoorten die als broedvogel zijn
aangewezen voor de Natura 2000-gebieden worden de gebieden naast broedgebied ook als foerageer- en
rustgebied gebruikt. Niet-broedvogels gebruiken de gebieden als foerageer- en rustgebied.
Gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur
De gebieden van de EHS staan in het groen weergegeven in figuur 2. DE rode lijnen zijn ecologische
verbindingszones. Deze gebieden overlappen voor een groot deel met de Natura 2000-gebieden 1, 2 en 3
zoals hiervoor beschreven. Alleen het natuurmonument ten noorden van Krommenie “Ham en
Crommenije” (bovenaan in figuur 4.3.2) heeft geen overlap met Natura2000. De ecologische
verbindingszone vormt ook geen onderdeel van de N2000.

Figuur 4.3.2: Gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. (www.provincie-Noordholland.nl)
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4.3.2

Beoordelingskader
In de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (DHV, februari 2010) staat dat onderstaande aspecten deel uit
maken van het beoordelingskader voor het aspect natuur.
Flora- en faunawet;
Natuurbeschermingswet;
(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur.
Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat voor effecten de geplande ingreep heeft op de volgende
aspecten:
Ruimtebeslag, verlies van leefgebieden van dieren en planten of natuurgebieden;
Versnippering, verkleining of isolatie van aaneengesloten natuurgebied of leefgebied van soorten;
Barrièrewerking, fysieke barrières opwerpen die de verplaatsing van dieren in het landschap
belemmeren en uitwisseling tussen (deel)populaties moeilijker maakt;
Verstoring, een verandering van geluidbelasting en / of licht kan leiden tot verandering in de
kwaliteit van het leefgebied van mens en dier.
Flora- en faunawet
Het doel van de Flora -en faunawet (verder Ffwet) is het beschermen van alle individuen en populaties van
inheemse plant- en diersoorten tegen schadelijk menselijk handelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen streng en minder streng beschermde soorten. Uitgangspunt is dat verzamelen, verstoren, doden of
vernietigen van beschermde soorten of verstoring van het leefgebied (habitat) niet is toegestaan. Dit is
uitgewerkt in de verbodsbepalingen van de Ffwet, hierin staat in algemene termen aangegeven welke
handelingen ten aanzien van flora en fauna verboden zijn. Indien het overtreden van één of meerdere
verbodsbepalingen onvermijdelijk, is, kan door het ministerie van LNV een ontheffing worden verleend
voor het overtreden hiervan. Daarbij moet de initiatiefnemer aantonen zorgvuldig te werken, moeten
effecten zo veel mogelijk worden voorkomen en moeten de resteffecten gecompenseerd worden. Bij het
doen van een ingreep is het dus van belang om te weten of er beschermde soorten in het plangebied
voorkomen. Via de Ffwet worden verschillende beschermingniveaus onderscheiden, waarmee op
verschillende manieren moet worden omgegaan bij het doen van een ruimtelijke ingreep. De
beschermingsniveaus staan hieronder beschreven.
Tabel 1-soorten: Algemene soorten
Voor overtreding van verbodsbepalingen betreffende (individuen van) algemeen voorkomende soorten
door werkzaamheden geldt een algemene vrijstelling van de belangrijkste verbodsbepalingen. Aan deze
vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld, voor deze soorten hoeft derhalve geen ontheffing te
worden aangevraagd. De zorgplicht blijft echter van kracht.
Tabel 2-soorten: Overige soorten (Tabel 2 AMvB).
Voor plannen en projecten die een negatief effect hebben op soorten uit tabel 2 moet ontheffing worden
aangevraagd (tenzij een organisatie volgens een gedragscode werkt). Voor de ontheffingaanvraag moet
een zogenaamde lichte toets doorlopen worden, waarin getoetst wordt of de gunstige staat van
instandhouding van de soort niet in het geding komt.
Tabel 3-soorten: Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 Besluit vrijstelling beschermde dieren plantensoorten (samen Tabel 3 AMvB)
Voor bijlage 1-soorten van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten uit Tabel 3 kan
ontheffing worden aangevraagd op grond van alle belangen uit dit Besluit, de belangrijkste belangen zijn
bescherming van flora en fauna, volksgezondheid of openbare veiligheid, dwingende redenen van groot
openbaar belang, uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
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Voor soorten die ook voorkomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat voor een ruimtelijke ingreep
alleen ontheffing kan worden verleend als er sprake is van bescherming van flora en fauna,
volksgezondheid of openbare veiligheid, dwingende redenen van groot openbaar belang
Vogels en vaste verblijfplaatsen
Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de nationale regelgeving, geldt er
voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling of ontheffing mogelijk voor het
verstoren van broedende vogels, of verstoren of vernietigen van nesten, eieren of jongen (behalve bij
uitzonderlijke omstandigheden, waarbij volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende
redenen van groot openbaar belang spelen). Mogelijke negatieve effecten op broedende vogels en hun
nesten moeten dus altijd worden voorkomen. Dit kan worden gerealiseerd door ‘buiten het broedseizoen’
de werkzaamheden aan te vangen, of te voorkomen dat een vogel begint te broeden in een plangebied.
Voor het verstoren of vernietigen van vaste, jaarrond gebruikte broedplaatsen van vogels (roofvogel- en
uilennesten, verblijfplaatsen steenuil, spechtenholen e.d.) buiten het broedseizoen dient een ontheffing te
worden aangevraagd. Hiervoor dient een uitgebreide toets doorlopen te worden (zie tabel 3-soorten).
Algemene zorgplicht Ff-wet
Naast verbodsbepalingen is er in alle gevallen en bij alle (ook de algemene) soorten sprake van de
algemene zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet). Hierin staat beschreven dat iedereen voldoende zorg in
acht neemt voor dieren, planten en hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat, voor zover redelijk,
handelingen nagelaten of juist genomen worden om negatieve invloeden op soorten te voorkomen,
beperken of tegen te gaan.
Natuurbeschermingswet
In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbwet) van kracht geworden. De Nbwet
regelt de bescherming van waardevolle natuurgebieden en leefgebieden van soorten, waaronder Natura
2000-gebieden. Om schade aan een Natura2000-gebied te voorkomen, bepaalt Artikel 19d, (1e lid) dat het
verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of
beperkingen (..) projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de aangewezen natuurlijke habitats en de habitats van
soorten in een Natura2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn
in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied
kunnen aantasten. Als gelet op de instandhoudingsdoelstellingen significant negatieve effecten niet zijn uit
te sluiten is een passende beoordeling verplicht.
Beleid Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (hierna EHS) betreft een netwerk van zowel grote als kleine gebieden in
Nederland, met als doel natuurgebieden aaneen te schakelen. Binnen de EHS is het ‘nee, tenzij’-regime
van kracht. Hierin zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er
sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om dit te beoordelen moet een Nee-tenzij toets worden
uitgevoerd. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen geldt het vereiste dat de schade zoveel
mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden
gecompenseerd. (LNV, 2006).
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4.3.3

Methode effectbeschrijving en algemene effecten
Voorafgaand aan de effectbeschrijving van de twee windturbinealternatieven wordt in algemene termen
beschreven wat mogelijke effecten zijn van windturbines op natuur. Hetzelfde wordt ook gedaan voor de
effectbeschrijving voor de twee woningbouw alternatieven, door ook voorafgaand aan die
effectbeschrijving eerst in algemene termen effecten van woningbouw op natuur te beschrijven. Bij de
effectbeschrijving worden per alternatief de effecten beschreven in het kader van de Flora- en faunawet,
de Natuurbeschermingswet en het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur. De overige aspecten die
moeten worden getoetst (ruimtebeslag, versnippering, barrièrewerking en verstoring) worden zoveel
mogelijk bij de voorgaande aspecten (de 3 wettelijke kaders) behandeld. Indien één of meerdere van de
overige aspecten nog onvoldoende in de beoordeling zijn opgenomen, worden deze toegelicht onder het
kopje overige aspecten. De effectbeschrijving zal worden gedaan door het toepassen van de 7puntsschaal.
Detailniveau en gebruikte informatie
Het detailniveau van het onderdeel natuur sluit aan bij het detailniveau van een planMER, zodoende wordt
een globaal beeld gegeven van de effecten van de voorgenomen ingreep. Hiervoor is gebruik gemaakt
van bestaande informatie; het (verwachte) voorkomen van soorten en de effecten op natuur is verder
aangevuld op basis van expert judgement. Voor de effecten van windmolens op Natura 2000-gebieden is
een Voortoets (DHV, juni 2010) en een Passende Beoordeling (Tauw, augustus 2010) uitgevoerd. De
resultaten daarvan worden gebruikt voor de toetsing van de effecten van de windmolens aan de
Natuurbeschermingswet.
Algemene effecten windturbines
In algemene termen kunnen bij de aanleg en gebruik van windturbines onderstaande effecten op natuur
worden verwacht:
Aanlegfase: effecten op de hydrologie door het aanleggen van de fundering
Voor het plaatsen van de windturbines zijn funderingen nodig. Vanwege de hoge grondwaterstand zal
tijdens de aanlegfase bronbemaling moeten worden toegepast, hierdoor kunnen er effecten op de
grondwaterstand in omringend gebied optreden, met als gevolg effecten op verdroging gevoelige habitats,
flora of fauna (vissen, amfibieën, etc).
Aanlegfase: effecten door oppervlakteverlies
Tijdens de aanlegfase zal er tijdelijk oppervlakte verlies van potentieel habitat optreden, doordat dit als
werkterrein wordt gebruikt.
Aanlegfase: effecten door verstoring door werkzaamheden
Tijdens de aanlegfase kan verstoring van fauna optreden door:
geluid: heien, aanwezigheid van mensen, gebruik van materieel als vrachtwagen en hijskranen
(verstoring van vogels)
trillingen: heien en rijden met zwaar materieel (verstoring van vissen)
licht: nachtelijke werkverlichting (verstoring van lichtgevoelige soorten als vleermuizen)
Gebruiksfase
Voor effecten op fauna tijdens de gebruikfase zijn er hoofdzakelijk twee effecten te onderscheiden:
effecten door aanvaring van vogels of vleermuizen tegen windturbines bij het vliegen;
effecten door verstoring door geluid en aanwezigheid van windturbines.
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Deze effecten zijn vooral van toepassing op vogels en vleermuizen. Daarnaast is er in de gebruiksfase ook
sprake van permanente vernietiging van habitat door ruimtebeslag en kan het aanleggen van windturbines
leiden tot barrièrewerking voor vogels en vleermuizen en daarmee leiden tot versnippering van het gebied.
Algemene effecten woningbouw
In algemene termen (dus nog niet specifiek gemaakt voor de geplande ingreep) kunnen bij woningbouw
onderstaande effecten op natuur worden verwacht.
Aanlegfase: effecten door oppervlakteverlies
Tijdens de aanlegfase zal er tijdelijk oppervlakte verlies van potentieel habitat optreden, doordat dit als
werkterrein wordt gebruikt. Uiteraard is dit afhankelijk of het binnenstedelijke of buitenstedelijke
woningbouw is. Bij beide alternatieven is er met name sprake van binnenstedelijk woningbouw en is geen
woningsloop voorzien; bij twee van de zeven zoeklocaties is ook buitenstedelijke woningbouw voorzien.
Dat geen sloop is voorzien, betekent niet dat geen aandacht te worden besteed aan vaste rust- en
verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Voor het plaatsen van woningen moeten mogelijk struiken en
bomen worden gerooid waarin deze zich bevinden. Daarnaast kunnen effecten optreden op
foerageergebied en vliegroutes. Hierbij is de meervleermuis in dit plangebied van groot belang omdat deze
soort naast de Ffwet ook is aangewezen als doelsoort van omringende Natura 2000-gebieden.
Aanlegfase: effecten door verstoring door werkzaamheden
Tijdens de aanlegfase kan verstoring van fauna optreden door:
geluid: heien, aanwezigheid van mensen, gebruik van materieel als vrachtwagen en hijskranen
(verstoring van vogels)
trillingen: heien en rijden met zwaar materieel
licht: nachtelijke werkverlichting (verstoring van lichtgevoelige soorten als vleermuizen)
Gebruiksfase
In de gebruiksfase is er sprake van permanente vernietiging van habitat door ruimtebeslag. En kunnen de
aangelegde woningen leiden tot barrièrewerking voor de migratie van fauna en daarmee leiden tot
versnippering van het gebied. Ook hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen binnen- en
buitenstedelijke ontwikkeling.
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Effectbeschrijving Voorkeursalternatief windturbines

Amfibieën

0
0
-/0

0
-/0
-/0

-/0
0
-/0

-/0
-/0
-/0

-/0

-/0
-/0

0
0
-/0

0
0
0

0
0
-/0

-/0
-/0
-/0
0
0
-/0

Vaatplanten

Vissen

0
-/0
-

Reptielen

Zoogdieren

Aanlegfase
Hydrologie
Oppervlakteverlies
Verstoring
Gebruiksfase
Aanvaring
Verstoring
Oppervlakteverlies

Vleermuizen

Flora en faunawet
In tabel 4.3.1. staat voor het Voorkeursalternatief aangegeven of bovengenoemde algemene effecten
betrekking hebben op de aanleg van windturbines in de Zaanstreek.

Vogels

4.3.4

-/0
-/0
0
0
0
-/0

Tabel 4.3.1. Effecten Voorkeursalternatief tijdens de aanlegfase en gebruiksfase

Omdat het om een ruimtelijke ontwikkeling gaat, is er vrijstelling van de verbodsbepalingen voor tabel 1
soorten van de Ffwet. Er zal met name rekening moeten worden gehouden met tabel 2 en 3 soorten. In de
Zaanstreek zijn dat bijvoorbeeld ringslang, waterspitsmuis, Noordse woelmuis, kleine modderkruiper,
bittervoorn, meervleermuis, orchideeën en dergelijke. Indien vogels voorkomen in het plangebied of
omgeving én voor de activiteiten in het plan geen gedragscodes beschikbaar is, is een ontheffing nodig op
basis van de uitvoering van een uitgebreide toets.
Natuurbeschermingswet
Uit de passende beoordeling (Tauw, augustus 2010) is gebleken dat de uitvoering van het
voorkeursalternatief windturbines niet leidt tot significant negatieve effecten. De conclusies uit dit rapport
zijn als volgt:
Doordat de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Polder Westzaan ongeveer 1 km is,
zijn effecten door geluid, licht en menselijke aanwezigheid uitgesloten. De afstand is te groot om
een effect te veroorzaken.
Effecten door trillingen door heien op Bittervoorn en Kleine modderkruiper kunnen worden
voorkomen door trilloos te heien of het heien buiten het voortplantingsseizoen (maart tot en met
augustus) uit te voeren.
Bij een diepere bronbemaling zijn mogelijke effecten beperkt tot de habitattypen in de Polder
Westzaan. Een geohydrologisch onderzoek dient te bepalen tot hoever een effect te verwachten
is. Vervolgens wordt bepaald of maatregelen nodig zijn om grondwaterstandverlaging in dit
gebied te voorkomen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat significante effecten niet optreden.
De locaties sluiten aan bij de bestaande barrière van het Noordzeekanaal en de haven
Amsterdam. De windturbines volgen het Noordzeekanaal en de daar aanwezige hoge stellages
van de havens. Hierdoor wordt geen openheid van gebied aangetast. De windmolens staan te
ver van het Natura2000 gebied Polder Westzaan om door geluid verstoring te veroorzaken.
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-

De locatie doorsnijdt geen belangrijke route voor vogels tussen de Natura2000-gebieden of
omgeving (zie kaarten hoofdstuk 3). Een significant effect op vogelsoorten kan worden
uitgesloten.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn allen aangewezen voor
broedvogels of niet-broedvogels (grotendeel overwinterende vogels). Van windturbines is bekend dat deze
vogelslachtoffers eisen; beperkt negatieve ( - / 0 ) effecten als gevolg van de aanleg van windturbines zijn
dan ook niet uit te sluiten.
Ecologische Hoofdstructuur
Het Voorkeursalternatief is niet gepland in gebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom hoeft geen
‘Nee, Tenzij toets’ te worden verricht. Er worden geen schadelijke effecten verwacht op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS. Het alternatief wordt daarom neutraal ( 0 ) beoordeeld.
Overige aspecten
Doordat het Voorkeursalternatief aan de rand van een natuurgebied ligt dat vervolgens overgaat op
urbaan gebied, leidt het voornemen niet tot het opsplitsen van een natuurgebied in delen. Wel leidt het tot
een verdere isolering van het aangrenzend natuurgebied, vanwege het intensiveren van stedelijk gebied.
Het effect van versnippering en barrièrewerking wordt daarmee als beperkt negatief ( - / 0 ) beoordeeld.

Effectbeschrijving Maximaal Alternatief windturbines

Zoogdieren

Vissen

Amfibieën

Reptielen

Vaatplanten

Aanlegfase
Hydrologie
Oppervlakteverlies
Verstoring
Gebruiksfase
Aanvaring
Verstoring
Oppervlakteverlies

Vleermuizen

Flora- en faunawet
In tabel 4.3.2. staat voor het Maximaal Alternatief aangegeven of de algemene effecten betrekking hebben
op de aanleg en gebruik van windturbines in de Zaanstreek.

Vogels

4.3.5

0
--

0
0
-

0
-

0
-

-

-

0

---

--

0
0
-

0
0
0

0
0
-

0
0
-

0
0
-

Tabel 4.3.2. Effecten Maximaal Alternatief tijdens de aanlegfase en gebruiksfase

Omdat het om een ruimtelijke ontwikkeling gaat, is er vrijstelling van de verbodsbepalingen voor tabel 1
soorten van de Ffwet. Er zal met name rekening moet worden gehouden met tabel 2 en 3 soorten. De
beoordeling van het Maximaal Alternatief is negatiever dan die van het Voorkeursalternatief. Dit komt
omdat er sprake is van een grotere hoeveelheid windturbines, waardoor de effecten groter zijn.
Natuurbeschermingswet
Uit de passende beoordeling (Tauw, augustus 2010) is gebleken dat de uitvoering van het Maximaal
Alternatief niet leidt tot significant negatieve effecten. De conclusies uit dit rapport zijn als volgt:
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Conclusie secundaire locatie 2a Wijkermeerpolder
Doordat de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Polder Westzaan ongeveer 2 km is,
zijn effecten door geluid, licht en menselijke aanwezigheid uitgesloten
Bij een diepere bronbemaling zijn mogelijke effecten beperkt tot de habitattypen in de Polder
Westzaan. Door het nemen van maatregelen om grondwaterstandverlaging in dit gebied te
voorkomen (indien nodig), treden geen significante effecten op
De windmolens staan te ver van het Natura2000 gebied Polder Westzaan om door geluid of
aantasting van openheid een verstoring te veroorzaken
De locatie doorsnijdt geen belangrijke route voor vogels in de Natura2000-gebieden. Een
significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van vogelsoorten kan worden uitgesloten
Algemene conclusie: Gelet op bovenstaande treden significante effecten met zekerheid niet op.
Het is niet nodig om aan de ADC criteria te toetsen.
Conclusie secundaire locatie 2b Omzoom
Doordat het zoekgebied direct aan het Natura2000-gebied Polder Westzaan grenst, is verstoring
tijdens de werkzaamheden niet op voorhand uitgesloten. De werkzaamheden binnen 1 km van
het Natura2000-gebied, dienen buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd
Effecten door trillingen door heien op Bittervoorn en Kleine modderkruiper kunnen worden
voorkomen door trilloos te heien of het heien buiten het voortplantingsseizoen (maart tot en met
augustus) uit te voeren
De werkzaamheden worden in de zomerperiode bij daglicht uitgevoerd om effecten op de
Meervleermuis te voorkomen
Vanwege de ligging zijn ook bij een ondiepe bronbemaling effecten mogelijk op de habitattypen in
de Polder Westzaan. Door het nemen van maatregelen (indien nodig) om
grondwaterstandverlaging in dit gebied te voorkomen, treden geen significante effecten op
De instandhoudingsdoelstellingen in het Natura2000-gebied nabij de zoeklocatie, worden door de
windturbines niet geschaad door hinder van geluid of door aantasting van openheid van het
landschap
De locatie doorsnijdt geen belangrijke route voor vogels in de Natura2000-gebieden. Een
significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van vogelsoorten kan worden uitgesloten
Algemene conclusie: Gelet op bovenstaande treden significante effecten met zekerheid niet op.
Het is niet nodig om aan de ADC critieria te toetsen.
Conclusie secundaire locatie 2c Bedrijventerrein Noorderveld
Doordat het zoekgebied in de directe nabijheid van het Natura2000-gebied Wormer- en
Jisperveld en Kalverpolder grenst, is verstoring tijdens de werkzaamheden niet op voorhand
uitgesloten. De broedvogels waarvoor het gebied is aangewezen broeden echter op meer dan
een km afstand. Effecten op broedvogels zijn daardoor uitgesloten. In de zomerperiode dient
alleen bij daglicht gewerkt te worden ter voorkoming van effecten op de Meervleermuis
Bij een diepere bronbemaling zijn mogelijke effecten beperkt tot de habitattypen in Wormeren
Jisperveld. Een geohydrologisch onderzoek dient te bepalen tot hoever een effect te verwachten
is. Vervolgens wordt bepaald of maatregelen nodig zijn om grondwaterstandverlaging in dit
gebied te voorkomen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat significante effecten niet optreden
De instandhoudingsdoelstellingen in het Natura2000-gebied nabij de zoeklocatie, worden door de
windturbines niet geschaad door hinder van geluid of door aantasting van openheid van het
landschap
De locatie doorsnijdt een mogelijke route voor vogels tussen het Wormer- en Jisperveld en de
Polder Westzaan. Door een andere verbinding met moeras of ander groen te creëren tussen de
Natura2000-gebieden worden vogels om de windturbines geleid. Een significant effect op de
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-

instandhoudingsdoelstellingen van vogelsoorten kan dan worden uitgesloten. Indien dit niet
mogelijk is zijn significante effecten niet uitgesloten. Het is dan noodzakelijk om aan de ADC
criteria te toetsen. Dit houdt in dat onderbouwd moet worden dat geen alternatieven mogelijk zijn.
Vervolgens dient onderbouwd te worden dat sprake is van een dwingende reden van openbaar
belang en moet de schade worden gecompenseerd.
Algemene conclusie: Wij adviseren een andere locatie te zoeken in plaats van locatie 2c
Bedrijventerrein Noorderveld. Als dit niet mogelijk is kan worden gekozen om, met beroep om het
openbare belang, de locatie als nog te ontwikkelen. Hiervoor is echter wel een
alternatievenonderzoek en een compensatieplan noodzakelijk.

Conclusie secundaire locatie 2d Klaverblad A7\A8
Door de ligging van de locatie tussen twee snelwegen treden geen verstorende effecten tijdens
de aanlegwerkzaamheden op. Deze gaan op in de achtergrondverstoring van de snelwegen. Bij
ondiepe bronbemaling zijn maatregelen nodig ter voorkoming van effecten op habitattypen in het
Oostzanerveld
Bij een bronbemaling zijn mogelijke effecten beperkt tot de habitattypen in Oostzanerveld. Door
het nemen van maatregelen om grondwaterstandverlaging in dit gebied te voorkomen, treden
geen significante effecten op
De instandhoudingsdoelstellingen in het Natura2000-gebied nabij de zoeklocatie, worden door de
windturbines niet geschaad door hinder van geluid of door aantasting van openheid van het
landschap
De locatie doorsnijdt een mogelijke route voor vogels tussen het Wormer- en Jisperveld en de
Polder Westzaan. Doordat sprake is van slechts één windturbine is echter geen sprake van een
barrière. Omdat maar één windturbine wordt geplaatst op een voor vogels oninteressant gebied is
een significant effect door aanvaringen tevens uitgesloten. Een significant effect op de
instandhoudingsdoelstellingen van vogelsoorten is uitgesloten
Algemene conclusie: Gelet op bovenstaande treden significante effecten met zekerheid niet op.
Het is niet nodig om aan de ADC critieria te toetsen.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Natura2000-gebieden zijn allen aangewezen voor
broedvogels of niet-broedvogels (grotendeel overwinterende vogels). Van windturbines is bekend dat deze
vogelslachtoffers eisen, negatieve ( - ) effecten als gevolg van de aanleg van windturbines zijn dan ook
niet uit te sluiten. Dit zijn, zoals uit de passende beoordeling is gebleken, echter geen significant negatieve
effecten.
Ecologische Hoofdstructuur
Het Maximaal Alternatief is niet gepland in gebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom hoeft geen
‘Nee, tenzij toets’ te worden verricht. Er worden geen schadelijke effecten verwacht op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS. Het alternatief wordt daarom neutraal ( 0 ) beoordeeld.
Overige aspecten
Door de ligging van het Maximaal Alternatief aan de rand van een natuurgebied dat vervolgens overgaat
op urbaan gebied, leidt dit niet tot het opsplitsen van een natuurgebied in delen. Wel leidt het tot een
verdere isolering van het aangrenzend natuurgebied, door het intensiveren van stedelijk gebied. Het effect
van versnippering en barrièrewerking wordt daarmee als negatief ( - ) beoordeeld. De beoordeling van het
Maximaal Alternatief is negatiever dan die van het Voorkeursalternatief. Dit komt omdat er sprake is van
een grotere hoeveelheid windturbines, waardoor de effecten ook groter zijn.
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Effectbeschrijving Voorkeursalternatief woningbouw

Zoogdieren

Vissen

Amfibieën

Reptielen

Vaatplanten

Aanlegfase
Oppervlakteverlies
Verstoring vliegroutes
en foerageergebied
Verstoring
Gebruiksfase
Oppervlakteverlies

Vleermuizen

Flora- en faunawet
In tabel 4.3.3 staat voor het Voorkeursalternatief aangegeven of de algemene effecten betrekking hebben
op de aanleg van woningen in de Zaanstreek.

Vogels

4.3.6

-/0
-/0

-/0
-/0

-/0
nvt

-/0
nvt

-/0
nvt

-/0
nvt

-/0
nvt

-/0

-/0

-/0

-/0

-/0

-/0

nvt

-/0

-/0

-/0

0

-/0

-/0

-/0

Tabel 4.3.3. Effecten Voorkeursalternatief bij aanleg woningen

Indien een effect als beperkt negatief is beoordeeld, zal in latere stadia rekening gehouden moeten
worden met de Ffwet. Omdat het om een ruimtelijke ontwikkeling gaat, is er vrijstelling van de
verbodsbepalingen voor tabel 1 soorten van de Ffwet. Er zal met name rekening moet worden gehouden
met tabel 2 en 3 soorten.
Als buitenstedelijke woningbouw wordt beperkt, zoals met name bij de locaties 1 en 7 zijn voorzien , zullen
effecten op beschermde soorten verminderen, aangezien binnen stedelijk vaak minder zwaar beschermde
soorten voorkomen. Bij binnenstedelijke woningbouw moet zeker rekening gehouden worden met
vleermuizen en vogels, terwijl op braakliggend terrein rekening moet worden gehouden met snel
koloniserende pioniersoorten zoals de rugstreeppad (tabel 3).
Natuurbeschermingswet
Oppervlakteaantasting
Doordat de locaties 4 en 7 als een vlek zijn aangegeven op de kaart, lijkt het of er overlap plaatsvindt met
het Natura2000-gebied Polder Westzaan. Dit is uitdrukkelijk niet aan de orde. Bouwen binnen N2000begrenzing is uitgesloten, daar zal geen vergunning voor worden afgegeven. Van oppervlakteverlies kan
dus geen sprake zijn. Effecten door oppervlakteaantasting worden daarom als neutraal ( 0 ) gewaardeerd.
Externe effecten
Bij woningbouw moet rekening worden gehouden met effecten die mogelijk tot indirecte gevolgen voor de
instandhoudingdoelstellingen van Natura2000-gebieden leiden. Een voorbeeld hiervan is woningbouw dat
leidt tot geluidsproductie waardoor vogels die 500 meter verderop in een Natura2000-gebied foerageren
worden verstoord. Daarom wordt bij de effectbeoordeling van externe werking rekening gehouden met de
instandhoudingdoelstellingen van omringende Natura2000-gebieden 1, 2 en 3 (zie ook de beschrijving van
de huidige situatie).
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Externe effecten die kunnen optreden als gevolg van woningbouw zijn:
Geluidsverstoring;
Trillingen;
Lichtverstoring;
Stikstofdepositie.
Optische verstoring
Bij de effectbeoordeling wordt eerst beoordeeld of er überhaupt sprake is van extra verstoring ten opzichte
van de reeds aanwezige verstoring. Vervolgens zal voor de geselecteerde verstoringsfactoren moeten
worden beoordeeld of dit leidt tot effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de omringende
Natura2000-gebieden.
Van de locaties 1 (Krommenie West), 2 (Krommenie Oost), 3 (Wormerveer Noord), 5 (Zaandijk) en 6
(Zaandam Midden) worden geen effecten verwacht omdat het hier om binnenstedelijke ontwikkeling gaat
en externe effecten wegvallen in de al aanwezige externe effecten van het urbaan gebied. Daarbij liggen
locaties 1, 2, 3 en 6 op grotere afstand van Natura 2000-gebied. Locaties 4 en 7 grenzen direct aan of
overlappen met het Natura 2000-gebied Polder Westzaan. Voor de Polder Westzaan zijn de volgende
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd:
Habitattypen
Schorren
graslanden,

en

zilte

Aangewezen Habitat Richtlijn soorten

Aangewezen broedvogels

Bittervoorn,

Roerdomp (behoud van 10 paar),

Kleine

modderkruiper,

Vochtige

Meervleermuis, Noordse woelmuis (Behoud

heiden, Ruigten en zomen,

omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud

Overgangs- en trilvenen

populatie.)

Snor (behoud van 25 paar)

Effect stikstofdepositie op instandhoudingsdoelstelling habitattypen
Bij woningbouw zal door het gebruik van machines een extra uitstoot van stikstof plaatsvinden. Ongeacht
de instandhoudingsdoelstelling en de ligging van de habitattypen is de inschatting dat de toename van
stikstofdepositie gering zal zijn en daardoor wegvalt in de reeds aanwezige stikstofdepositie. Daarbij is
deze toename van stikstofdepositie slechts van tijdelijk aard. Hierdoor zijn effecten op lange termijn
uitgesloten. Effecten door stikstofdepositie worden daarom als beperkt negatief ( - / 0 ) gewaardeerd.
Effecten trillingen op bittervoorn, kleine modderkruiper en noordse woelmuis
Effecten door trillingen door heien kunnen negatieve effecten op bittervoorn en kleine modderkruiper
hebben. Of de Noordse woelmuis hiervoor gevoelig is, is onbekend. De noordse woelmuis komt in de
Polder Westzaan voor, potentieel geschikt habitat bevindt zich vooral bij locatie 4 en in mindere mate bij
locatie 7 (Van ’t Veer, Atlas Natura 2000-gebieden Laag Holland).
Trillingen zullen echter slechts effect op zeer locale schaal hebben en daarmee een zeer beperkt effect dat
bovendien van tijdelijke aard is sorteren. Hierdoor zijn negatieve effecten uitgesloten. Om eventuele
schade aan soorten in de directe omgeving te minimaliseren wordt geadviseerd om heien zoveel mogelijk
te beperken, vooral omdat de gevoeligheid van de Noordse woelmuis hiervoor onbekend is.
Lichtverstoring
Lichtverstoring kan schadelijk effecten hebben op trekroutes van de meervleermuis, te meer omdat deze
soort grote afstanden overbrugt om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen. Deze vliegroutes
liggen niet in sterk stedelijk gebied. Echter indien de woningbouw plaatsvindt in de buurt van plekken die
mogelijk kunnen dienen als trekroute voor de meervleermuis, zal er met deze soort rekening moeten
worden gehouden. Effecten door lichtverstoring worden daarom als beperkt negatief ( - / 0 ) gewaardeerd.
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Geluidsverstoring
Uit de altlas Laag Holland blijkt dat de Roerdomp en de snor met name in het centrum en het noordelijke
deel van Polder Westzaan broeden. Vooral bij bouw locatie 4 zal dus rekening moeten worden gehouden
met deze soorten door geluidsverstoring te beperken. Voor locatie 7 is dit minder aan de orde. Bovendien
is de verwachting dat de geluidsverstoring weg valt in de al aanwezige geluidsverstoring in het stedelijk
gebied, en is deze verstoring tijdelijk. Effecten door geluidsverstoring worden daarom als beperkt negatief
( - / 0 ) gewaardeerd.
Ecologische Hoofdstructuur
Doordat de locaties 1, 4 en 7 op de kaart als een vlek zijn weergegeven, lijkt het of er woningbouw in de
EHS plaats gaat vinden. Dit is uitdrukkelijk niet aan de orde.
Overige aspecten
Door de ligging van het Voorkeursalternatief in urbaan gebied leidt dit niet tot het opsplitsen van een
natuurgebied in delen. Wel zal binnenstedelijke woningbouw mogelijk ten koste gaan van stedelijk groen.
Stedelijke ecologische verbindingen worden mogelijk doorbroken, waardoor versnippering en
barrièrewerking optreedt. Het effect van versnippering en barrièrewerking wordt daarmee als beperkt
negatief ( - / 0 ) beoordeeld.

Effectbeschrijving Maximaal Alternatief woningbouw

Zoogdieren

Vissen

Amfibieën

Reptielen

Vaatplanten

Aanlegfase
Oppervlakteverlies
Verstoring vliegroutes
en foerageergebied
Verstoring
Gebruiksfase
Oppervlakteverlies

Vleermuizen

Flora- en faunawet
In tabel 4.3.4 staat voor het Maximaal Alternatief aangegeven of de algemene effecten betrekking hebben
op de aanleg van woningen in de Zaanstreek.

Vogels

4.3.7

-

-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

-

-

-

-

-

-

nvt

-

-

-

0

-

-

-

Tabel 4.3.4. Effecten Maximaal Alternatief bij aanleg woningen

De effect beschrijving is in grote lijnen gelijk aan die bij het Voorkeursalternatief, echter doordat het
Maximaal Alternatief is gestoeld op veel grootschaliger woningbouw, zijn de effecten negatiever
gewaardeerd.
Natuurbeschermingswet
Oppervlakteaantasting
Bouwen binnen N2000-begrenzing is uitgesloten, daar zal geen vergunning voor worden afgegeven. Van
oppervlakteverlies kan dus geen sprake zijn. Op plankaarten voor het Maximaal Alternatief moet duidelijk
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worden aangegeven dat er geen sprake is van overlap met Natura 2000-gebieden. Effecten door
oppervlakteaantasting worden daarom als neutraal ( 0 ) gewaardeerd.
Externe effecten
Voor de externe effecten wordt in grote lijnen aangesloten bij de externe effecten zoals staan beschreven
voor het Voorkeursalternatief. Omdat het gaat om binnenstedelijke woningbouw zullen effecten zich met
name in het stedelijk gebied voordoen. Doordat in het stedelijk gebied reeds in grote mate sprake is van
de genoemde verstoringen, zal de extra verstoring door woningbouw hierin wegvallen. Echter, omdat het
stedelijke gebied vrijwel direct overgaat in Natura 2000-gebied, zal met name in de randen van het
stedelijk gebied effecten door externe werking zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Voorts zijn de
externe effecten grotendeels tijdelijk.
Ecologische Hoofdstructuur
Om te voorkomen dat de wezenlijk kenmerken en waarden van deze gebieden worden aangetast, moet
woningbouw in EHS gebied worden voorkomen. Als men toch voornemens is om woningbouw in EHS
gebied te laten plaatsvinden, zal een Nee Tenzij toets moeten worden uitgevoerd. Hierin zal moeten
worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn en dat er een groot belang mee gemoeid is. Vervolgens
zal natuurschade moeten worden gecompenseerd. Zeer waarschijnlijk zijn er genoeg alternatieven
voorhanden en zal nieuwbouw in EHS niet worden toegestaan.
Overige aspecten
Doordat het Maximaal Alternatief voornamelijk in urbaan gebied ligt, leidt dit niet tot het opsplitsen van een
natuurgebied in delen. Wel zal binnenstedelijke woningbouw ten kosten gaan van stedelijk groen,
stedelijke ecologische verbindingen worden mogelijk doorbroken, waardoor versnippering en
barrièrewerking optreedt. Het effect van versnippering en barrièrewerking is negatief ( - ) beoordeeld.

4.3.8

Samenvattende tabel
In onderstaande tabel staat per toetskader en per alternatief aangegeven wat de eindbeoordeling in dit
planMER voor het thema natuur is.
Voorkeursalternatief
windturbines

Maximaal
alternatief
windturbines

Voorkeursalternatief
woningbouw

Flora- en faunawet

-/0

-

-/0

-

Natuurbeschermingswet

-/0

-

-/0

-/0

0

0

0

0

Ruimtebeslag

-/0

-

-/0

-

Versnippering

-/0

-

-/0

-

Barrièrewerking

-/0

-

-/0

-

Verstoring

-/0

-

-/0

-

EHS

Maximaal
alternatief
woningbouw

Tabel 4.3.5. Samenvattende tabel thema Natuur
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4.4

Geluidbelasting windturbines

4.4.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Grote delen van Zaanstad hebben in de huidige situatie te maken met een hoge geluidbelasting. Deze
geluidbelasting wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. Het gaat om verkeerslawaai,
spoorweglawaai, industrielawaai en vliegtuiglawaai. Voor een deel liggen deze bronnen in Zaanstad
(spoorweg, provinciale weg, bedrijven), voor een deel liggen ze buiten Zaanstad (A7, A8, bedrijven in het
Westelijk Havengebied, Schiphol).
De huidige situatie in Zaanstad ten aanzien van geluid is weergegeven op geluidbelastingkaarten. Alle
woningen en gebouwen met een geluidbelasting van meer dan 55 dB worden op deze kaarten vermeld. In
2006 hadden bijna 26.000 woningen een geluidbelasting van meer dan 55 dB als gevolg van
wegverkeerslawaai. Voor railverkeerslawaai waren dat ruim 2.600 woningen, voor industrielawaai bijna
600 woningen en voor vliegtuiglawaai ruim 3.200 woningen.

Figuur 4.4.1 Deze kaart geeft een beeld van de cumulatieve geluidbelasting in Zaanstad. Bron: gemeente
Zaanstad, Ruimtelijke Milieuvisie van 24 september 2009
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De komende jaren wordt een groot aantal acties ondernomen om de hinder van de geluidbelasting te
beperken (Gemeente Zaanstad 2009, Ruimtelijke Milieuvisie). De geluidbelasting door verkeer wordt
teruggebracht door het aanleggen van geluidschermen langs de snelwegen, het aanpassen van
gemeentelijke wegen met geluidarm asfalt waar dat technisch en qua beheer en onderhoud mogelijk is en
het isoleren van huizen waar nodig. De ontwikkelingen van industrielawaai uit ondermeer het Westelijk
Havengebied worden in de gaten gehouden en Zaanstad zal hierop waar mogelijk invloed uitoefenen.
Datzelfde geldt voor de geluidoverlast van Schiphol.

4.4.2

Beoordelingskader
Bij de plaatsing van een windturbine moet rekening worden gehouden met mogelijke hinder door geluid.
Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, zijn regels opgesteld. Het aantal,
het vermogen en de afstand van de windturbines tot gevoelige objecten (zoals woningen of scholen) is van
belang voor het type regelgeving. In de Wet Milieubeheer staat hoeveel geluid windturbines mogen
maken. De huidige regelgeving over de normen voor geluid en veiligheid zorgen voor onduidelijkheid. Er
geldt een ander regime voor grote en kleine windparken en de geluidproductie van zeer grote windturbines
werd in bepaalde gevallen niet goed berekend. Daarom komen er eind 2010 nieuwe en uniforme regels
voor de maximale geluidsbelasting die windturbines mogen produceren. Bij de realisatie van windturbines
dient hieraan te worden voldaan. De gemeente Zaanstad moet bij het vaststellen van een
bestemmingsplan en/of bij het verlenen van een milieuvergunning de exacte geluidbelasting van de
windturbines inzichtelijk maken. Bij dit planMER is een dergelijk detailniveau echter te hoog, daarom wordt
aan de hand van stelregels inzichtelijk gemaakt hoeveel woningen er per locatie binnen een contour van
500 meter aanwezig zijn, zie toetsingskader. Aangezien de omgeving van invloed is op het bereik van het
geluid (een gebied met bomen en gebouwen zal het geluid minder ver dragen dan een gebied dat vrij is
van obstakels) is in het onderzoek naar geluidbelasting rekening gehouden met de aard van de directe
omgeving van de zoekgebieden.
Bij de beoordeling van de geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen een
rol. Is het plangebied in de huidige situatie relatief stil, of is er al sprake van een zeker geluidsniveau als
gevolg van bijvoorbeeld verkeerswegen, scheepvaart, industrie of agrarische activiteiten; om die reden zijn
ook de cumulatieve geluidsniveaus van de windturbines in combinatie met de andere geluidsbronnen
betrokken bij de beoordeling.
Studiegebied voor het thema geluid windturbines
Het studiegebied dat is getoetst op effecten voor het thema geluid is het plangebied van de gemeente
Zaanstad. Daarbij is aangegeven hoeveel geluidgevoelige objecten er binnen een straal van 500 meter
gelegen zijn.
Toetsingskader
Bij het bepalen van de effecten van windturbines op de omgeving voor het thema geluid is onderzocht
hoeveel objecten er mogelijk hinder hebben als gevolg van de geluidemissies. Hierbij is gebruik gemaakt
van de volgende stelregel: de afstand tot geluidgevoelige objecten moet meer dan vier maal de
masthoogte zijn. Uitgaande van een masthoogte van 100 meter, betekent dit een minimale afstand van
400 meter. Het is denkbaar dat voor de plaatsing van windturbines, vanwege bijzondere lokale
omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een stiltegebied, ecologische hoofdstructuur
of Natura2000-gebied, verdergaande bescherming geboden moet worden. Daarom wordt in dit planMER
alle geluidgevoelige objecten en stiltegebieden binnen een afstand van 500 meter geïnventariseerd en
beoordeeld. Tevens wordt beoordeeld of, en zo ja in hoeverre, er andere geluidsbronnen in de nabije
omgeving aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de totale geluidsbelasting.
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Thema

Toetsingscriterium

Geluid

Aantal geluidgevoelige objecten en bedrijven binnen een afstand van 500 meter gemeten vanaf de mast
van de windturbine
‘Oppervlakte stiltegebied in hectare’ binnen een afstand van 500 meter
Cumulatie met overige geluidsbronnen, waaronder wegverkeerslawaai

Tabel 4.4.1.: Toetsingscriteria geluidbelasting windturbines

4.4.3

Effecten Voorkeursalternatief windturbines
Aantal geluidgevoelige objecten en bedrijven binnen 500 meter van de windturbines
Gezien het detailniveau van de Ruimtelijke Structuurvisie is er voor dit planMER gekozen om voor het
aspect ‘geluidhinder’ inzichtelijk te maken hoeveel geluidgevoelige bestemmingen (woningen,
ziekenhuizen etc) binnen een afstand van 500 meter, gemeten vanaf de mast van een windturbine, in of in
de nabijheid van de voorkeurslocatie(s) liggen. Hoe meer geluidgevoelige objecten er binnen 500 meter
gelegen zijn, hoe ongunstiger het effect. Tabel 4.4.2 presenteert het totaal aantal geluidgevoelige objecten
(Ggo) voor het Voorkeursalternatief als geheel en per zoeklocatie afzonderlijk. Hierbij wordt opgemerkt dat
de som van het aantal geluidgevoelige objecten per afzonderlijke zoeklocatie vanwege dubbeltellingen
hoger ligt dan voor het voorkeuralternatief als één geheel gebied.

Ggo

Voorkeursalternatief
357

Nauerna

Hoogtij

Westerspoor

Zuiderhout

17

103

207

38

Tabel 4.4.2. Aantal Geluidgevoelige objecten (Ggo) binnen 500 meter van de windturbines bij het
Voorkeursalternatief

Figuur 4.4.2 presenteert de geluidgevoelige objecten die binnen 500 meter van windturbines gelegen zijn
conform het Voorkeursalternatief.
Het totaal aantal geluidgevoelige objecten dat binnen 500 meter van een windturbine ligt bedraagt 357.
Daarnaast bevinden zich ongeveer 25 woonschepen in zijkanaal D tussen stortplaats Nauerna en
bedrijventerrein Hoogtij en enkele woonschepen bij Westerspoor. Hoewel woonschepen strikt genomen
geen geluidgevoelige objecten zijn volgens de Wet geluidhinder, is hier in het kader van een goede
ruimtelijke ordening wel rekening mee gehouden.
Indien de vier gebieden afzonderlijk beoordeeld zouden worden, scoort het gebied ‘Nauerna’ het meest
positief. Bij deze locatie, waarbij mogelijk zes windturbines voorzien zijn, hebben 17 geluidgevoelige
objecten en een aantal woonschepen mogelijk nadelige gevolgen op het gebied van geluidhinder. De 17
geluidgevoelige objecten liggen allen ongeveer op een afstand van 450 meter, waardoor de geluidshinder
van de zes turbines op de geluidgevoelige objecten naar verwachting minimaal zullen zijn. De vijf turbines
in het deelgebied Westerspoor genereren voor het meest aantal geluidsgevoelige objecten nadelige
effecten. Rond de 200 objecten kunnen in meer of mindere mate hinder ondervinden van de vijf turbines,
waarbij enkele tientallen geluidgevoelige objecten op een afstand van minder dan 250 meter van de
windturbines gelegen zijn. Het voorkeursalternatief als geheel scoort beperkt negatief ( - / 0 ) op het
criterium ‘aantal geluidgevoelige objecten en bedrijven binnen 500 meter van een windturbine’.
Toekomstige woningbouw
Eén van de zeven zoeklocaties voor woningen betreft het gebied tussen Hoogtij en Westerspoor, zie
paragraaf 2.3.2. Een deel van deze zoeklocatie bevindt zich binnen de 500-meter contour van de
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windturbines, waardoor mogelijk het aantal geluidgevoelige objecten in het voorkeursalternatief hoger ligt.
Bij de planvorming van de toekomstige woningbouw dient hiermee rekening te worden gehouden.

Nauerna
Hoogtij

Figuur 4.4.2. Geluidgevoelige objecten, bedrijven en gevoelig gebied binnen 500 meter

Aantal hectare gevoelig gebied binnen 500 meter van de windturbines
De geluidbelasting van de windturbines kan effect hebben op de fauna die leeft in zogenaamde ‘gevoelige
gebieden’. Onder gevoelig gebied wordt binnen dit planMER de (nationale en provinciale) Ecologische
Hoofdstructuur en de Natura2000-gebieden verstaan. Berekend is hoeveel hectaren gevoelig gebied
gelegen is binnen de 500-meter contour (ongeveer overeenkomstig met de 40 dB(A)-contour). In figuur
4.4.2. is dit aangegeven met groene arcering. De totale oppervlakte gevoelig gebied en de oppervlakte per
zoeklocatie is weergegeven in tabel 4.4.3.

Oppervlakte
gevoelig gebied (ha)

Voorkeursalternatief
34,2

Nauerna

Hoogtij

Westerspoor

Zuiderhout

31,2

2,9

0,1

0,0

Tabel 4.4.3. Oppervlakte gevoelig gebied (in ha) binnen de 500 meter van het Voorkeursalternatief

Aangezien er een mogelijkheid bestaat dat de fauna in het gevoelig gebied door het geluid van de
windturbines gestoord wordt, maar het aantal hectaren gevoelig gebied dat binnen de contour van 500
meter aanwezig is zeer beperkt is scoort het Voorkeursalternatief op dit toetsingscriterium beperkt negatief
( - / 0 ).

Gemeente Zaanstad/planMER Zichtbaar Zaans

MD-AF20101198

7 september 2010, versie definitief

- 60 -

DHV B.V.

Cumulatie met overige geluidsbronnen
De toename van de geluidbelasting als gevolg van de windturbines bij de primaire voorkeurslocaties is in
vergelijking met overige geluidsbronnen, zeer beperkt. Ter hoogte van de gebieden Nauerna, Hoogtij,
Westerspoor en Zuiderhout is de heersende geluidbelasting als gevolg van verkeer, industrie en
vliegtuiglawaai in de huidige situatie reeds relatief hoog. Op meerdere locaties binnen de gebieden is de
geluidbelasting hoger dan 65 dB (rode arcering), met op sommige locaties zelf een geluidbelasting van
meer dan 70 dB (paarse arcering). Figuur 4.4.3. geeft de totale geluidbelasting weer ter hoogte van de
voorkeurslocaties.
Aangenomen wordt dat de geluidbelasting van een windturbine ten opzichte van de relatief hoge
heersende waarde, welke voornamelijk veroorzaakt wordt door industrielawaai, minimaal of niet zal
bijdragen aan een hogere gecumuleerde geluidbelasting. Daarom wordt op het toetsingscriterium
‘cumulatie met overige geluidsbronnen’ voor dit alternatief de score neutraal ( 0 ) toegekend.

Figuur 4.4.3. Geluidbelasting in de huidige situatie (2008) ter hoogte van voorkeurslocaties Nauerna, Hoogtij,
Westerspoor en Zuiderhout. Bron http://www.geluidkaartenzaanstad.nl/kaart

4.4.4

Effecten Maximaal Alternatief
Aantal geluidgevoelige objecten en bedrijven binnen 500 meter van de windturbines
Evenals voor het Voorkeursalternatief is ook voor dit alternatief inzichtelijk gemaakt hoeveel woningen er
binnen 500 meter vanaf de windturbines gelegen zijn. Doordat het Maximaal Alternatief bestaat uit het
Voorkeursalternatief plus 4 extra zoeklocaties voor windturbines, is het aantal geluidgevoelige objecten dat
binnen 500 meter van de beoogde windturbines is gelegen per definitie hoger dan het Voorkeursalternatief
alleen. Om inzichtelijk te maken welke zoeklocaties van het Maximale Alternatief de grootste bijdrage
leveren aan het aantal geluidgevoelige objecten binnen de 500 meter, worden voor dit toetsingscriterium
ook de effecten voor de afzonderlijke locaties inzichtelijk gemaakt.
Tabel 4.4.4. presenteert het totaal aantal geluidgevoelige objecten (Ggo) voor het Maximaal Alternatief als
geheel en de zoeklocaties ‘strook Wijkermeerpolder’, de strook langs Saendelft, Bedrijventerrein
Noorderveld en Klaverblad A7/A8 afzonderlijk. Figuur 4.4.4. presenteert het aantal woningen voor
bedrijventerrein Noorderveld en strook Saendelft, figuur 4.4.5. de strook binnen de Wijkermeerpolder en
figuur 4.4.6. het Klaverblad A7/A8.
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Ggo

Maximaal
alternatief
(primaire en
secundaire
zoeklocaties)
2672

Secudaire
zoeklocatie
als geheel

2315

Bedrijventerrein
Noorderveld

1162

Strook
Saendelft

Klaverblad
A7/A8

Strook
Wijkermeerpolder

1128

0

25

Tabel 4.4.4. Aantal Geluidgevoelige objecten (Ggo) binnen 500 meter van de windturbines bij het Maximaal
Alternatief

Bij het Maximaal Alternatief zijn er 2300 geluidgevoelige objecten (inclusief woonschepen) meer dan de bij
het Voorkeursalternatief behorende aantal van 357 geluidgevoelige objecten die binnen de 500 metercontour aanwezig zijn. Voornamelijk de strook langs Saendelft met de beoogde negen windturbines en de
vijf beoogde windturbines op het bedrijventerrein Noorderveld dragen aanzienlijk bij aan de toename van
het aantal geluidgevoelige objecten. Een aanzienlijk deel van deze geluidgevoelige objecten en
woonschepen is gelegen op een afstand van minder dan 250 meter, waarbij de geluidtoename als gevolg
van de windturbines zeer waarschijnlijk hoorbaar is.
Op het moment dat de Overhoeken en Kreekrijk geheel gerealiseerd is, zullen er naar verwachting nog
eens 600 extra woningen mogelijk belast kunnen worden. Gezien de toename van het aantal
geluidgevoelige objecten en de afstand tot de windturbines wordt op dit toetsingscriterium de score
negatief ( - ) toegekend.

Figuur 4.4.4. Gevoelige objecten en gevoelig gebied binnen 500 meter van de turbines op bedrijventerrein
Noorderveld en strook Saendelft
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Figuur 4.4.5. Gevoelige objecten en gevoelig gebied binnen 500 meter van de turbines op de strook
Wijkermeerpolder

Figuur 4.4.6. Gevoelige objecten en gevoelig gebied binnen 500 meter van de turbines op het Klaverblad A7/A8
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Toekomstige woningbouw
Eén van de secundaire zoeklocatie voor windturbines komt overeen met een zoeklocatie voor woningen,
namelijk het gebied ‘Bedrijventerrein Noorderveld en zoekgebied 3 voor woningen ( cluster 3 Wormerveer
Noord, zie paragraaf 2.3.2) Een deel van cluster 3 bevindt zich binnen de 500-meter contour van de
windturbines, waardoor mogelijk het aantal geluidgevoelige objecten in het Maximale Alternatief hoger ligt.
Bij de keuze van de toekomstige woningbouwlocaties dient hiermee rekening te worden gehouden.
Aantal hectare gevoelig gebied binnen 500 meter van de windturbines
Evenals voor het Voorkeursalternatief is ook voor het Maximale Alternatief berekend hoeveel hectaren
gevoelig gebied gelegen is binnen de 500-meter contour. De totale oppervlakte gevoelig gebied en de
oppervlakte per secundaire zoeklocatie is weergegeven in tabel 4.4.5.
Maximaal
alternatief
(primaire en
secundaire
zoeklocaties)
Oppervlakte
gevoelig
gebied (ha)

Secudaire
zoeklocatie
als geheel

178,4

144,2

Bedrijventerrein
Noorderveld

55,3

Strook
Saendelft

Klaverblad
A7/A8

Strook
Wijkermeerpolder

31,2

55,5

2,2

Tabel 4.4.5. Oppervlakte gevoelig gebied (in ha) binnen de 500 meter van het Voorkeursalternatief

Aangezien er een mogelijkheid bestaat dat de fauna in het gevoelig gebied door het geluid van de
windturbines gestoord wordt en het aantal hectare gevoelig gebied dat binnen de contour van 500 meter
aanwezig is aanzienlijk groot is, scoort het Maximaal Alternatief op dit toetsingscriterium negatief ( - ).
Cumulatie met overige geluidsbronnen
Ter hoogte van de gebieden ‘Strook Saendelft en bedrijventerrein Noorderveld ligt de heersende
geluidbelasting als gevolg van wegverkeers- en industrielawaai tussen de 55dB en 64dB. Ter hoogte van
het Klaverblad A7/A8 en Wijkermeerpolder is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege vliegtuiglawaai
en wegverkeerlawaai in de huidige situatie aanzienlijk hoger, ongeveer tussen de 65dB en 70+dB.
Aangezien het aannemelijk is dat de geluidsproductie van een windturbine kan bijdragen aan een
(beperkt) hogere gecumuleerde geluidsbelasting, wordt op het toetsingscriterium ‘cumulatie met overige
geluidsbronnen’ voor dit alternatief de score beperkt negatief ( - / 0 ) toegekend.

4.4.5

Samenvattende tabel
De effecten van beide alternatieven op geluidbelasting zijn in tabel 4.4.6 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Aantal geluidgevoelige objecten binnen 500 meter van windturbine

0t

Oppervlakte gevoelig gebied binnen 500 meter

0

Cumulatie met overige geluidsbronnen

0

Windturbines
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

-/0

-

(357)

(2673)

-/0

-

(34,2 ha)

(178,4 ha)

0

-/0

Tabel 4.4.6: Effectbeoordeling Geluidbelasting
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4.5

Slagschaduw windturbines

4.5.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit
is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee
en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. Als slagschaduw op het raam van een
woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert
mensen. Bij moderne windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze
windturbines hebben een maximale omwentelingssnelheid van 20 tot 30 toeren per minuut. Het maximale
aantal bladpassages is daardoor 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit
onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een
hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz (www.windenergie.nl/63/onderwerpen/milieu/slagschaduw).

Figuur 4.5.1. Voorbeeld van een windturbine en slagschaduw (Bron: www.windenergie.nl)

In de huidige situatie bevinden zich binnen het primaire zoekgebied voor windturbines twee windturbines
langs de Nauernaseweg en één aan de Kanaalkade. Aangezien er binnen een straal van 1000 meter geen
gevoelige objecten aanwezig zijn, wordt er vanwege windturbines of overige hoge beweegbare objecten
voor de omgeving geen hinder ondervonden als gevolg van slagschaduw. In of in de nabijheid van het
secondaire zoekgebied bevinden zich geen windturbines.
Vooralsnog is er geen informatie beschikbaar waaruit blijkt dat er binnen de gemeente Zaanstad tussen
2010 en 2020 overige windturbines worden gerealiseerd.
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4.5.2

Beoordelingskader
Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit
is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee
en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. Als slagschaduw op het raam van een
woning valt, kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw kan
als ergerlijk worden ervaren.
Bij moderne windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines
hebben een maximale omwentelingssnelheid van 20 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal
bladpassages is daardoor 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is
gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere
frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz (www.windenergie.nl/slagschaduw van het ministerie van VROM). In de
milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In het
Activiteitenbesluit staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning
mag raken. Via vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening.
Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt. Een stilstandvoorziening
is nodig wanneer de afstand van de windturbine tot de woningen en andere ‘gevoelige bestemmingen’
minder dan twaalf maal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 100 meter (blad van 50 meter) geldt
dan een afstand van 1200 meter.
Studiegebied voor het thema slagschaduw
Het studiegebied dat is getoetst op effecten voor het thema slagschaduw is het plangebied van de
gemeente Zaanstad. Daarbij is een gebied van 1200 meter aangehouden, aangezien het
Activiteitenbesluit aangeeft dat slagschaduw op afstanden van 12 maal de rotordiameter niet meer als
hinderlijk wordt beschouwd.
Toetsingskader
Bij het bepalen van de effecten van windturbines op de omgeving voor het thema slagschaduw is
onderzocht hoeveel gevoelige objecten er mogelijk hinder hebben als gevolg van slagschaduw. Hierbij is
rekening gehouden met de afstand tot de windturbines (dichtbij gelegen objecten ervaren meer hinder dan
veraf gelegen objecten).
Thema

Toetsingscriterium

Slagschaduw

Aantal gevoelige objecten binnen een straal van 1200 meter

Tabel 4.5.1. Toetsingscriteria slagschaduw

4.5.3

Effecten Voorkeursalternatief windturbines
Gezien het detailniveau van de Ruimtelijke Structuurvisie is er voor dit planMER gekozen om voor het
aspect ‘slagschaduw’ inzichtelijk te maken hoeveel gevoelige bestemmingen (woningen, woonschepen,
ziekenhuizen en scholen) en bedrijven binnen een afstand van 1200 meter (vuistregel is 12 maal de
masthoogte), gemeten vanaf de mast van een windturbine, in of in de nabijheid van de voorkeurslocatie(s)
liggen. Hoe meer gevoelige objecten er binnen 1200 meter gelegen zijn, hoe ongunstiger het effect. Tabel
4.5.2. presenteert het totaal aantal gevoelige objecten en bedrijven voor het voorkeursalternatief als
geheel en per zoeklocatie afzonderlijk. Hierbij wordt opgemerkt dat de som van het aantal objecten per
afzonderlijke zoeklocatie vanwege dubbeltellingen hoger ligt dan voor het voorkeuralternatief als één
geheel gebied.
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Gevoelige objecten
Bedrijven

Voorkeursalternatief
4692
1156

Nauerna
142
26

Hoogtij
643
209

Westerspoor
1719
1009

Zuiderhout
2745
520

Tabel 4.5.2. Aantal gevoelige objecten en bedrijven binnen 1200 meter van de windturbines bij het
voorkeursalternatief

Nauerna
Hoogtij
Westerpoort
Zuiderhout

Figuur 4.5.2. presenteert de gevoelige objecten en bedrijven die binnen 1200 meter van windturbines gelegen
zijn conform het Voorkeursalternatief.

Het totaal aantal gevoelige objecten dat binnen 1200 meter van een windturbine ligt bedraagt 4692. Indien
de vier gebieden afzonderlijk beoordeeld zouden worden, scoort het gebied ‘Nauerna’ het meest positief.
Bij deze locatie, waarbij mogelijk zes windturbines voorzien zijn, hebben 142 gevoelige objecten mogelijk
nadelige gevolgen op het gebied van slagschaduw.
De drie turbines in het deelgebied Zuiderhout genereren voor het grootste aantal gevoelige objecten
3
nadelige effecten. Rond de 2750 gevoelige objecten kunnen in meer of mindere mate hinder ondervinden
van de drie turbines.
Gezien het hoge aantal gevoelige objecten die mogelijk nadelige effecten van slagschaduw kunnen
ondervinden, scoort het voorkeursalternatief als geheel negatief ( - ).
3

De mate van hinder hangt onder andere af van de grootte, richting en oriëntatie van het gevoelige object, de stand van

de zon, de windsnelheid, het aantal en type rotorblad en de positie van de windturbine ten opzichte van het object.
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Mogelijke mitigerende maatregelen voor slagschaduw
In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In het
Activiteitenbesluit staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning
mag raken. Een windturbine kan worden uitgerust met een stilstandvoorziening, die geïmplementeerd is in
de besturingssoftware. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als slagschaduw daadwerkelijk optreedt. Het
optredende effect kan hierdoor van (zeer) negatief worden teruggebracht naar beperkt negatief.

4.5.4

Effecten Maximaal Alternatief windturbines
Evenals voor het Voorkeursalternatief is ook voor dit alternatief inzichtelijk gemaakt hoeveel gevoelige
objecten mogelijk hinder ondervinden als gevolg van slagschaduw. Doordat het Maximaal Alternatief
bestaat uit het Voorkeursalternatief plus 4 extra zoeklocaties voor windturbines, is het aantal gevoelige
objecten dat binnen 1200 meter van de beoogde windturbines zijn gelegen per definitie hoger dan het
Voorkeursalternatief alleen. Om inzichtelijk te maken welke zoeklocaties van het Maximale Alternatief de
grootste bijdrage leveren aan het aantal gevoelige objecten binnen de 1200 meter, worden voor dit
toetsingscriterium ook de effecten voor de afzonderlijke locaties inzichtelijk gemaakt.
Tabel 4.5.3. presenteert voor het aspect slagschaduw het totaal aantal gevoelige objecten en bedrijven
voor het Maximaal Alternatief als geheel en de zoeklocaties ‘strook Wijkermeerpolder’, de strook langs
Saendelft, Bedrijventerrein Noorderveld en Klaverblad A7/A8 afzonderlijk.

Gevoelig
object
Bedrijven

Maximaal
alternatief
(primaire en
secundaire
zoeklocaties)
22286
3018

Secudaire
zoeklocatie
als geheel

Bedrijventerrein
Noorderveld

Strook
Saendelft

Klaverblad
A7/A8

Strook
Wijkermeerpolder

17594

6661

7181

3614

138

1862

1659

149

26

28

Tabel 4.5.3. Aantal gevoelige objecten en bedrijven binnen 1200 meter van de windturbines bij het Maximaal
Alternatief

Bij het Maximaal Alternatief zijn er 17.594 gevoelige objecten meer dan de bij het Voorkeursalternatief
behorende aantal van 4692 gevoelige objecten die binnen de 1200 meter-contour aanwezig zijn en
mogelijk hinder ondervinden als gevolg van slagschaduw. Voornamelijk de strook langs Saendelft met de
beoogde negen windturbines en de vijf beoogde windturbines op het bedrijventerrein Noorderveld dragen
aanzienlijk bij aan de toename van het aantal gevoelige objecten. Naast woningen binnen de gemeente
Zaanstad valt ook een deel van de woningen van de gemeente Wormerland binnen de 1200 metercontour. Zodra de geplande woningen behorende bij Kreekrijk en de Overhoeken volledig gerealiseerd
zijn, zal het aantal objecten binnen de 1200 meter met ongeveer 600 objecten toenemen.
Gezien het hoge aantal objecten en de theoretische kans dat er hinder wordt ondervonden als gevolg van
slagschaduw wordt op dit toetsingscriterium de score zeer negatief ( - - ) toegekend. Hierbij dient wel de
kanttekening gemaakt te worden dat in de praktijk, zeker bij het toepassen van een stilstandvoorziening,
de effecten minder negatief zijn (zie ook tekstkader ‘mitigerende maatregelen voor slagschaduw en
voetnoot 5). Tevens moet vermeld worden dat de zon nooit in het noorden kan staan, waardoor objecten
die ten zuiden van een windturbine zijn gelegen, zelden hinder ondervinden van slagschaduw. Aangezien
er bij de secundaire zoeklocaties veel objecten zuidelijk van een windturbine gelegen zijn, is het
genoemde aantal van 17.594 objecten een hoge schatting. In de praktijk zal dit aantal lager zijn.
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Figuur 4.5.3. Gevoelige objecten en bedrijven binnen 1200 meter van de turbines op bedrijventerrein
Noorderveld en strook Saendelft

Figuur 4.5.4. Gevoelige objecten en bedrijven binnen 1200 meter van de turbines op de strook
Wijkermeerpolder
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Figuur 4.5.5. Gevoelige objecten en bedrijven binnen 1200 meter van de turbines op het Klaverblad A7/A8

4.5.5

Samenvattende tabel
De effecten van beide alternatieven op geluidbelasting zijn in tabel 4.5.4 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Aantal gevoelige objecten binnen 1200 meter van windturbine

0

Windturbines
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

-

--

(4692)

(22286)

Tabel 4.5.4: Effectbeoordeling slagschaduw

Gemeente Zaanstad/planMER Zichtbaar Zaans

MD-AF20101198

7 september 2010, versie definitief

- 70 -

DHV B.V.

4.6

Risicozonering windturbines

4.6.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er een
calamiteit optreedt als gevolg van een windturbine is zeer klein, aangezien windturbines aan strenge
veiligheidseisen moeten voldoen. Mogelijke risico’s rond een windturbine zijn mastbreuk, het afbreken van
een wiek of het in de winter afglijden van ijs van de wieken. Voordat de gemeente Zaanstad toestemming
geeft voor de bouw van een windturbine, zal er bij de vergunningverlening om een kwantitatieve
risicoanalyse gevraagd worden.
In de huidige situatie zijn er bebouwing (woningen, bedrijven, scholen etc), wegen, kanalen en havens in
of in de nabijheid van zowel de primaire als secundaire zoeklocaties voor windturbines aanwezig. Tevens
bevindt zich de nabijheid van de zoeklocaties ‘Klaverblad A7/A8 en de strook langs Saendelft een
transportbuis voor aardgas en bij het Klaverblad een hoogspanningskabel. De huidige drie windturbines
langs het Noordzeekanaal voldoen aan de eisen die gelden voor risicozonering windturbines. Figuur 4.6.1.
presenteert de kwetsbare objecten in de huidige situatie in en rondom de primaire zoeklocatie
(http://nederland.risicokaart.nl/?prv=noord-holland). In de autonome ontwikkeling komt daar voor Hoogtij
een gevangeniscomplex bij, welke op een stuk terrein van 9,4 hectare wordt gerealiseerd. Het gebouw zal
600 meermanscellen herbergen.
In dit planMER worden alle woningen, scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, bedrijven, kantoren en
industrieën als kwetsbaar object beschouwd.

Figuur 4.6.1. kwetsbare objecten (excl. woningen) in de huidige situatie van de primaire zoeklocatie

4.6.2

Beoordelingskader risicozonering windturbines
Bij het beoordelen van de risico’s die de exploitatie van het windturbinepark met zich meebrengt, wordt in
dit planMER aandacht besteed aan de volgende onderdelen: bebouwing (kwetsbaar en beperkt
kwetsbaar), wegen, spoorwegen en industrie.
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Studiegebied voor het thema risicozonering
Het studiegebied dat is getoetst op effecten voor het thema risicozonering is het plangebied van de
gemeente Zaanstad. Daarbij is een gebied van 150 meter rondom de fundering van de windturbines
aangehouden, aangezien het Activiteitenbesluit aangeeft dat risicozonering op maximaal de ‘ashoogte +
halve diameter van het rotorblad’ geïnventariseerd moet worden.
Toetsingskader
Het wettelijke kader en beleid voor windturbines wordt onder meer gevormd door de Wet milieubeheer en
het daarop gebaseerde Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het kader en beleid dat
relevant is voor de positionering van windturbines ten opzichte van andere gebruiksfuncties worden
gevormd door het Handboek risicozonering windturbines. Hierin is aangegeven welke afstand moet
worden aangehouden tot bebouwing. Onder bebouwing worden woningen, ziekenhuizen, sportcomplexen
en kantoren gerekend. Voor windturbines die in de buurt van rijks(vaar)wegen en spoorlijnen zijn gelegen,
worden de risicocriteria van Rijkswaterstaat en Prorail gevolgd. Deze criteria zijn opgenomen in de
documenten ‘Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken’ en
‘Windturbines langs auto-, spoor- en vaarwegen – beoordeling van veiligheidsrisico’s’.
Thema

Toetsingscriterium

Risicozonering

Bebouwing

Aantal gevoelige objecten binnen een straal
van 150 meter (ashoogte + halve diameter
rotorblad)

Wegen, kanalen, rivieren en havens

Aantal binnen straal van 50 meter

Tabel 4.6.1. Toetsingscriteria risicozonering

4.6.3

Effecten Voorkeursalternatief windturbines
Risicozonering: aantal gebouwen binnen 150 meter van de windturbines
Voor dit aspect is inzichtelijk gemaakt hoeveel objecten (gebouwen) binnen een afstand van 150 meter,
gemeten vanaf de mast van een windturbine, in of in de nabijheid van de voorkeurslocatie(s) liggen. Hoe
meer objecten er binnen de 150 meter gelegen zijn, hoe groter de kans op een eventueel ongeval tussen
een windturbine en een object en hoe ongunstiger het effect. Tabel 4.6.2. presenteert het totaal aantal
objecten, waarbij zowel de resultaten voor het voorkeursalternatief als geheel als de resultaten per
afzonderlijke zoeklocatie zijn weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de som van het aantal objecten
per afzonderlijke zoeklocatie vanwege dubbeltellingen hoger ligt dan voor het voorkeuralternatief als één
geheel gebied.

Woningen
Overige
objecten
Totaal

Voorkeursalternatief
6
233

Nauerna

Hoogtij

Westerspoor

Zuiderhout

0
1

0
4

1
197

5
31

239

1

4

198

36

Tabel 4.6.2. Aantal objecten (Woningen en Overige objecten) binnen 150 meter van de windturbines bij het
voorkeursalternatief

Het totaal aantal objecten dat binnen 150 meter van een windturbine ligt bedraagt 239. Indien de vier
gebieden afzonderlijk beoordeeld zouden worden, scoort het gebied ‘Nauerna’ met 1 object uiteraard het
meest positief. Bij deze locatie, waarbij mogelijk zes windturbines voorzien zijn, ondervindt geen enkele
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bestaande woning mogelijke nadelige gevolgen. De vijf turbines in het deelgebied Westerspoor genereren
voor het meeste aantal objecten nadelige effecten. Rond de 200 objecten kunnen in meer of mindere mate
mogelijke risico’s ondervinden van de vijf turbines. Het voorkeursalternatief als geheel scoort beperkt
negatief ( - / 0 ) op het criterium ‘aantal objecten binnen 150 meter van een windturbine’. Indien besloten
wordt om daadwerkelijk de windturbines te realiseren, zal in deelgebied Hoogtij rekening worden
gehouden met de ligging van het toekomstige gevangeniscomplex.
Risicozonering: aantal en type wegen, kanalen, rivieren en havens binnen 50 meter van de windturbines
Er bevindt zich één windturbine binnen 50 meter van een weg en één windturbine binnen 50 meter van
een inham van het Noordzeekanaal. De overige turbines bevinden zich op meer dan 150 meter van
bovengenoemde infrastructuur. Op het moment van vergunningverlening dient de exacte locatie van een
turbine bekend te zijn en zal naar alle waarschijnlijk een locatie gekozen worden die niet binnen 50 meter
van dergelijke infrastructuur gelegen zal zijn. Vanwege het zeer beperkte aantal en vanwege het
detailniveau waarop de locatie van de windturbines zijn geprojecteerd (grote marge van
onnauwkeurigheid, dit zal ten tijde van een vergunningverlening op de meter nauwkeurig bepaald worden)
scoort het Voorkeursalternatief op dit toetsingscriterium neutraal ( 0 ).

4.6.4

Effecten Maximaal Alternatief windturbines
Risicozonering: aantal gebouwen binnen 150 meter van de windturbines
Evenals voor het Voorkeursalternatief is ook voor dit alternatief inzichtelijk gemaakt hoeveel objecten
mogelijk risico ondervinden. Om inzichtelijk te maken welke zoeklocaties van het Maximaal Alternatief de
grootste bijdragen leveren aan het aantal objecten binnen de 150 meter, worden voor dit toetsingscriterium
ook de effecten voor de afzonderlijke locaties inzichtelijk gemaakt. Tabel 4.6.3. presenteert voor het aspect
‘risicozonering’ het totaal aantal objecten voor het Maximaal Alternatief als geheel en de zoeklocaties
‘strook Wijkermeerpolder’, de strook langs Saendelft, Bedrijventerrein Noorderveld en Klaverblad A7/A8
afzonderlijk.

Woningen
Overige
objecten
Totaal

Maximaal
alternatief
(primaire en
secundaire
zoeklocaties)
34
669
703

Secudaire
zoeklocatie
als geheel

Bedrijventerrein
Noorderveld

Strook
Saendelft

Klaverblad
A7/A8

Strook
Wijkermeerpolder

28
437

12
433

13
4

0
0

3
0

465

445

17

0

3

Tabel 4.6.3. Aantal objecten binnen 150 meter van de windturbines bij het Maximaal Alternatief

Bij het Maximaal Alternatief zijn er 465 objecten meer dan het bij het Voorkeursalternatief behorende
aantal van 239 gevoelige objecten die binnen de 150 meter-contour aanwezig zijn en mogelijke risico’s
ondervinden als gevolg van de windturbines. Voornamelijk de zoeklocatie bedrijventerrein Noorderveld
met de beoogde vijf windturbines verhoogt het aantal objecten. Aangezien er een aanzienlijk aantal
objecten binnen de contour van 150 meter ligt, scoort het Maximaal Alternatief op dit toetsingscriterium
negatief ( - ).
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Risicozonering: aantal en type wegen, kanalen, rivieren en havens binnen 50 meter van de windturbines
Er bevinden zich meer dan 10 windturbines binnen 50 meter van een weg en twee windturbine binnen 50
meter van een inham van een kanaal. De overige turbines bevinden zich op meer dan 150 meter van
bovengenoemde infrastructuur. Aangezien er meerdere wegen en kanalen niet voldoen aan de gewenste
risicoafstand, scoort het Maximaal Alternatief op dit criterium beperkt negatief ( - / 0 ). Op het moment van
vergunningverlening dient de exacte locatie van een turbine bekend te zijn en zal naar alle waarschijnlijk
een locatie gekozen worden die niet binnen 50 meter van dergelijke infrastructuur gelegen zal zijn.

4.6.5

Samenvattende tabel
De effecten van beide alternatieven op risicozonering zijn in tabel 4.6.4 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Aantal gevoelige objecten binnen een straal van 150 meter

0

Infrastructuur binnen een straal van 50 meter

0

Windturbines
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

-/0

-

(239)

(703)

0

-/0

(2)

(12)

Tabel 4.6.4. Effectbeoordeling risicozonering
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4.7

Wegverkeersintensiteit woningbouw

4.7.1

Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
De huidige situatie van de gemeentelijke verkeerssituatie is beschreven in de verkeersmonitoring
"Verkeersmetingen Zaanstad 2008", waarin een systematische opsomming is opgenomen van alle
meetresultaten die tot 2008 zijn verkregen. Uit de verkeersmonitoring blijkt dat de intensiteit van het
autoverkeer op de Albert Heijnweg (45.000 mvt per etmaal), de N246 (43.000 mvt per etmaal), de
Provincialeweg (N203 met 39.000 mvt per etmaal), de Thorbeckeweg (36.000 mvt per etmaal), Prins
Bernardweg (36.000 mvt per etmaal) en de Dr. J.M. den Uylweg (34.000 mvt per etmaal) de wegen zijn
met de hoogste intensiteit autoverkeer binnen de gemeente Zaanstad. De ligging van deze wegen is
weergegeven in figuur 4.16.
In de (nabije) toekomst worden er in de autonome ontwikkeling enkele regionale verbindingen aangepast,
zoals de 2de Coentunnel en de doortrekking van de A8/A9, die van invloed kunnen zijn op de
verkeersintensiteit van het onderliggend wegennet. Dankzij deze aanpassingen zullen bijvoorbeeld de
toekomstige verkeersintensiteiten op de Provincialeweg (ter hoogte van Krommenie) afnemen naar
ongeveer 23.000 mvt/etmaal. Dit betekent dat (delen van) het bestaande profiel van de Provinciale weg na
de doortrekking van de A8/A9 een overcapaciteit zal hebben.

4.7.2

Beoordelingskader verkeer en vervoer
Voor het thema verkeer is een analyse uitgevoerd van de gevolgen die de 900 woningen hebben op de
verkeersintensiteit van de wegen in Zaanstad. Voor 26 zones is het aantal verplaatsingen per etmaal
bepaald. De 900 woningen zijn voor Zaanstad als geheel goed voor ongeveer 4500 autoritten per
werkdagetmaal (2.250 heen en 2.250 terug, bepaald aan de hand van het landelijke gemiddelde van 5
autoritten per huishouden per dag). Hierbij zijn alleen de doorgaande (hoofdwegen) binnen de gemeente
Zaanstad betrokken.
Studiegebied voor het thema verkeer
Het studiegebied voor het thema verkeer betreft de volgende wegen in de gemeente Zaanstad: de N203,
de N246, de verkeersruit ‘Provincialeweg, Vincent van Goghweg, de J.J. Allanstraat en Zuideinde in
Westzaan en de Provincialeweg in Koog a/d Zaan en Zaandijk, de Zuidelijke Randweg, de Cornelis
Bruijnzeelweg en de Den Uylweg in Zaandam. Figuur 4.7.1 geeft de ligging van deze wegen weer.
Toetsingskader
Als toetsingscriterium is voor dit planMER op kwalitatieve wijze de doorstroming van het verkeer op het
lokale hoofdwegennet beoordeeld. Hierbij is de relatieve toe- of afname ten opzichte van het
referentiealternatief als maatstaf gehanteerd. Aangezien er in het voornemen geen activiteiten zijn
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij gevolgen hebben voor de intensiteit van het overige
4
verkeer én de verkeersveiligheid, worden deze toetsingscriteria niet beschouwd .
Thema

Toetsingscriterium

Verkeer

Relatieve toe / afname intensiteit autoverkeer

Tabel 4.7.1. Toetsingscriteria Verkeer en Vervoer

4

In tegenstelling tot hetgeen genoemd is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau v3 van 9 februari 2010
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4.7.3

Effectbeschrijving Voorkeursalternatief woningbouw
Het Zaans Verkeersprognosemodel (ZVPM) beschikt over een zone-indeling waarbij Zaanstad in meer
dan 200 gebieden is verdeeld. De woningbouwopgave van 900 woningen is over 26 verschillende
modelzones verdeeld. Het aantal te verwachten etmaalverplaatsingen is gelijk gesteld aan 5 ritten per
huishouden (woning). De 900 woningen zijn voor Zaanstad als geheel dus goed voor ongeveer 4500
autoritten per werkdagetmaal (2250 heen en 2250 terug). De verwachting is dat de gevolgen van de extra
4500 ritten zowel absoluut als relatief zeer klein zijn. Absoluut omdat het meestal om een paar honderd
mvt/etm gaat, relatief omdat het veelal wegen betreft met autonoom al een hoge tot zelfs zeer hoge
verkeersintensiteit (vaak 10.000 mvt/etm of meer). In Krommenie en Wormerveer zijn er effecten van 100
tot maximaal 300 mvt/etmaal extra op de N203, N246 en enkele ontsluitende wegen in beide plaatsen zelf.
In overig Zaanstad gaat het in de meeste gevallen om vergelijkbare effecten op de westelijke en
noordelijke tak van de verkeersruit (Provincialeweg, V. van Goghweg), J.J. Allanstraat/Zuideinde in
Westzaan en de Provincialeweg in Koog a/d Zaan en Zaandijk. De hoogste waarde in geheel Zaanstad
komt voor op de Zuidelijke Randweg (Kanaalkade), waar het effect van de 900 woningen resulteert in 600
extra motorvoertuigen per etmaal. Op de Cornelis Bruijnzeelweg is dit 500 mvt/etm en de Den Uylweg is
het effect teruggelopen tot 400 mvt/etm. De conclusie is dat de effecten op het wegennet van Zaanstad
beperkt blijven tot meestal 300 mvt/etm extra, incidenteel 600 mvt/etm extra. De “uitwaaiering” van
verkeersstromen van het totaal van 900 woningen is fors en leidt tot wegvakbelastingen die nooit meer
5
toenemen dan enkele procenten . De effectscore van het voorkeursalternatief is op het toetsingscriterium
‘verandering intensiteit wegverkeer’ daarom neutraal ( 0 ).

4.7.4

Effectbeschrijving Maximaal Alternatief woningbouw
In het Maximaal Alternatief wordt, met als toekomstjaar 2030, voorzien in 4000 extra woningen in de
omgeving van de Zaan en IJ-oevers. Een dergelijk aantal extra woningen leidt tot een toename van
gemiddeld ongeveer 20.000 autoritten per werkdag. De “uitwaaiering” van verkeersstromen zal aanzienlijk
zijn, maar zal naar verwachting wel leiden tot een toename van de wegvakbelastingen op voornamelijk de
N203 Provincialeweg, de N515 Guisweg, de Wandelweg en de Vincent van Goghweg. Omdat nog
onduidelijk is of deze toename van het wegverkeer kan worden opgevangen door de huidige infrastructuur
en er nog geen plannen bekend zijn om de desbetreffende weginfrastructuur aan te passen, scoort het
Maximaal Alternatief beperkt negatief ( - / 0 ) op het toetsingscriterium. Zodra de plannen voor de 4000
woningen concreter zijn, wordt uiteraard ook een passende verkeersanalyse uitgevoerd waarin wordt
onderzocht of de huidige infrastructuur voldoet en zo niet, welke aanpassing er aan het wegennet gemaakt
moet worden om alsnog een goede doorstroming te kunnen garanderen.

4.7.5

Samenvattende tabel
De effecten van beide alternatieven voor het toetsingscriterium ‘verandering intensiteit wegverkeer als
gevolg van woningbouw’ is in tabel 4.7.2. weegegeven.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Verandering intensiteit wegverkeer als gevolg van woningbouw

0

Woningbouw
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

0

-/0

Tabel 4.7.2: Effectbeoordeling verkeer(intensiteit)

5

Bijvoorbeeld Den Uylweg huidig = 34.000, met 900 extra woningen 34.400, een toename van +/- 1,2%.
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Figuur 4.7.1. Wegen waarop een toename van de intensiteit van het autowegverkeer te verwachten is bij het
Voorkeursalternatief
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4.8

Luchtkwaliteit

4.8.1

Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
De luchtkwaliteit wordt in beeld gebracht door berekening volgens een landelijke standaardmethode.
Zaanstad had in de jaren 2000-2007 (forse) overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10). Deze overschrijdingen waren in feite een gevolg van foutieve aannames en
dubbeltellingen in deze standaardmethode. Bij het ontwerpen van de nieuwe Wet luchtkwaliteit, waarvan
de kern wordt gevormd door het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), heeft het
ministerie van VROM deze methode onderzocht en verbeterd. Volgens de huidige inzichten heeft
Zaanstad sinds 2008 geen overschrijdingen van grenswaarden meer. Voor fijn stof en stikstofdioxide
3
worden maximale waarden gerapporteerd van respectievelijk 22 microgram/m (na zeezoutcorrectie) en
3
39 microgram /m .
De luchtkwaliteit vormt in Zaanstad momenteel geen belemmering voor de ruimtelijke plannen. Het beleid
van de gemeente Zaanstad richt zich echter wel op zo laag mogelijke concentraties van fijn stof (PM10) en
zeer fijn stof (PM2,5), aangezien aan deze stoffen geen ondergrens voor gezondheidseffecten zit. Het
luchtkwaliteitplan 2010 omvat daarom een set maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
3

In 2015 wordt een nieuwe grenswaarde van 25 microgram/m van kracht voor de concentratie van PM2,5.
In Zaanstad staan twee meetstations voor luchtkwaliteit de deze concentraties meten. De genoemde
grenswaarde wordt niet overschreden. Uit berekeningen van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en
Milieu blijkt dat deze norm in Zaanstad in 2015 niet zal leiden tot overschrijdingen. Ook worden geen
overschrijdingen in de trend voor 2020 verwacht.

4.8.2

Beoordelingskader luchtkwaliteit als gevolg van verkeerstoename
De luchtkwaliteit rondom de relevante wegen wordt op kwalitatieve wijze ten opzichte van het
referentiealternatief beoordeeld, waarbij de effectbeschrijving zich toespitst op de belangrijkste normen uit
de Wet milieubeheer, namelijk fijn stof en stikstofdioxide. De uitstoot van uitlaatgassen leidt tot een
verhoging van de concentraties fijn stof en stikstofdepositie. Een verhoogde concentratie van beide stoffen
leidt tot negatieve effecten op de leefomgeving.
Milieuaspect

Toetsingscriterium

Luchtkwaliteit

- Verandering concentratie stikstofdioxide (NO2) en concentratie fijn stof (PM10)

Tabel 4.8.1. Beoordelingskader en toetsingscriteria bij het aspect luchtkwaliteit

4.8.3

Effectbeoordeling Voorkeursalternatief woningbouw
Voor het jaar 2020 wordt verwacht dat de maximale waarden voor fijn stof en stikstofdioxide gezakt zullen
3
3
zijn naar respectievelijk 20 microgram/m en 30 microgram/m . De verkeersbijdrage bedraagt maximaal 3
3
microgram/m voor fijn stof en 12 microgram/m3 voor stikstofdioxide. De hoogte van deze waarden ten
3
opzichte van de wettelijke grenswaarden (40 microgram/m ) biedt ruimte voor een eventuele toename van
het verkeer ten gevolge van toekomstige ontwikkelingen in de gemeente.
Door de sterke daling van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de autonome ontwikkeling
zullen als gevolg van het aan de 900 woningen gerelateerde verkeer naar verwachting geen knelpunten
met de grenswaarden voor de luchtkwaliteit optreden. Wel zal langs de Provincialeweg de autonome
daling van de concentratie van luchtverontreinigende stoffen licht worden beperkt als gevolg van de
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geringe verkeerstoename. Het effect van de 900 nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Zaanstad
wordt, als gevolg van de verwaaiing van het aantal verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.7), op het
toetsingscriterium ‘verandering emissies fijn stof en stikstofdioxide’ neutraal ( 0 ) beoordeeld.

Figuur 4.8.1. Berekende NO2 concentraties in 2020

Figuur 4.8.2. Berekende PM10concentraties in 2020
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4.8.4

Effectbeoordeling Maximaal Alternatief woningbouw
In het Maximaal Alternatief genereren de 4000 extra woningen in de omgeving van de Zaan en IJ-oevers
een toename van ongeveer 20.000 autoritten per werkdag. Een dergelijke toename zorgt, waarschijnlijk
vooral op de N203 Provincialeweg, de N515 Guisweg, de Wandelweg en de Vincent van Goghweg, tot
een significante toename van concentraties fijn stof en stikstofdioxide. Aangezien een verhoogde
concentratie van beide stoffen leidt tot negatieve effecten op de leefomgeving, wordt voor het Maximaal
Alternatief de score negatief ( - ) toegekend.

4.8.5

Samenvattende tabel
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Verandering concentratie stikstofdioxide (NO2) en concentratie fijn

0

Woningbouw
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

0

-

stof (PM10)
Tabel 4.8.2. Effectbeoordeling luchtkwaliteit
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4.9

Bodem en water

4.9.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
De algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in gemeente Zaanstad is beschreven in de
‘Bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Zaanstad’. De gemeente is onderverdeeld in diverse
bodemkwaliteitszones. Een bodemkwaliteitszone is een deel van het beheersgebied waarvoor geldt dat er
een zelfde verwachting bestaat omtrent de bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de
mate van variabiliteit bepalend zijn.
De bovenlaag van de bodem is in de oudere stedelijke gebieden van gemeente Zaanstad, als gevolg van
langdurig menselijk handelen, diffuus verontreinigd geraakt. Door wonen en werken zijn op allerlei
manieren - waaronder door grondverbetering of wel ophoging - puinbrokjes, kooldeeltjes en ander afval in
de bodem terechtgekomen. Als gevolg van het historisch gebruik is de bodem van het stedelijk gebied
diffuus verontreinigd geraakt. In het buitengebied is alleen de bovengrond van het veengebied diffuus
6
verontreinigd . Zaanstad ligt in een waterrijk gebied van polders en vaarten beneden zeeniveau. De
waterhuishouding in dit gebied is in de loop van eeuwen ontstaan en bestaat uit een stelsel van dijken,
polders, watergangen en gemalen. Het water wordt kunstmatig op orde gehouden.
De provincie Noord-Holland heeft waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen die
gereserveerd zijn voor het winnen van drinkwater. Binnen deze gebieden mogen geen activiteiten
ondernomen worden die de kwaliteit van het (drink)water beïnvloeden. In figuur 4.10.1 zijn de locaties van
de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden binnen de provincie aangegeven

Figuur 4.9.1. Aangewezen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Noord Holland

6

Gemeente Zaanstad (2003), Bodembeheerplan.
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4.9.2

Beoordelingskader bodem en water
Bij aanleg van infrastructuur, herinrichting van gebieden en het uitvoeren van bouwactiviteiten vindt
grondverzet plaats vanwege het ontgraven en/of aanvullen van grond. Het kan zo zijn dat er activiteiten
plaatsvinden binnen een ‘bodembeschermingsgebied’. In een dergelijk gebied moet een bepaald bijzonder
beschermingsniveau worden gerealiseerd vanwege aardkundige, a biotische, biotische, cultuurhistorische
waarden.
In de provincie Noord-Holland bevinden zich meerdere waterwingebieden. In de waterwingebieden is het
in principe verboden andere activiteiten of functies te ontplooien dan waterwinning. Activiteiten die
schadelijk kunnen zijn voor het drinkwater of waarbij de bodemopbouw verstoord kan worden zijn in het
waterwingebied dan ook verboden. Een grondwaterbeschermingsgebied grenst aan een waterwingebied.
Deze beschermingszones rondom waterwinningen zijn vastgesteld door de Provincie Noord-Holland. Voor
deze gebieden gelden regels om het grondwater niet te vervuilen.
In dit PlanMER wordt op kwalitatieve wijze beoordeeld in hoeverre de zoeklocaties voor windturbines en
de zoeklocaties voor 900 woningen gevolgen hebben voor de bodembeschermingsgebieden en de mate
waarin grondverzet plaatsvindt in verontreinigd gebied. Tevens wordt beoordeeld of de genoemde
zoeklocaties waterwingebieden en of grondwaterbeschermingsgebieden verstoren.
Milieuaspect

Toetsingscriterium

Bodem

Verstoord oppervlak bodembeschermingsgebieden (in ha)

Bodem

Aantal te ontgraven en/of aan te vullen locaties waarbij de grond verontreinigd is

Water

Verstoord oppervlak waterwingebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (in ha)

Water

Verandering waterhuishouding

Tabel 4.9.1. Beoordelingskader en toetsingscriteria bij het aspect bodem en water

4.9.3

Effectbeoordeling Voorkeursalternatief windturbines
Verstoord oppervlak bodembeschermingsgebieden (in ha)
Enkele windturbines binnen de deellocaties Hoogtij en Westerpoort bevinden zich binnen een
bodembeschermingsgebied, zie figuur 4.9.2. In totaal wordt een oppervlakte van ongeveer 4,8 hectare
bodembeschermingsgebied verstoord. Het voorkeursalternatief scoort vanwege de lichte verstoring
beperkt negatief ( - / 0 ).
Verstoord oppervlak waterwingebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (in ha)
Binnen de gemeente Zaanstad zijn geen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen.
Het voorkeursalternatief scoort daarom op het toetsingscriterium ‘verstoord oppervlak waterwingebied
en/of grondwater-beschermingsgebied’ neutraal ( 0 ).
Verandering waterhuishouding
Het bouwen van een windturbinepark gebeurt in verschillende fasen. In de eerste fase wordt de
infrastructuur gerealiseerd die nodig is voor het bouwen van de turbines, waaronder bouwpaden en de
fundering voor de windturbine. Het bouwpad zal tijdens de gebruiksfase als onderhoudspad kunnen
dienen. De fundatiediepte is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het type windturbine. Het fundament
zal waarschijnlijk bestaan uit heipalen met daaromheen een fundatieblok. Tussen de turbines worden
transportleidingen gelegd om de opgewekte energie naar een verdeelstation te transporteren. Deze
leidingen liggen ongeveer 1 á 2 meter diep in de grond.
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Voor het bepalen van de effecten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. per turbine dient er een kraanplatform van 0,5 hectare gerealiseerd te worden
2. per turbine is er een onderhoudspad aanwezig met een verhard oppervlak van 0,2 hectare
3. per turbine wordt een funderingsvoet (beton) gerealiseerd van 0,5 hectare.
In het Voorkeursalternatief zijn er 22 windturbines beoogd. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten
betekent dit een verhard oppervlak van ongeveer 26,4 hectaren. Ten opzicht van de bestaande verharde
oppervlakte binnen de gemeente Zaanstad is de toename zeer gering. Ten behoeve van de realisatie van
de windturbines zal er een watertoets (overleg met het Waterschap) doorlopen worden. De effecten van
toename van verhard oppervlak als gevolg van de windturbines zijn bij het Voorkeursalternatief beperkt,
zeker gezien het aanwezige onverhard oppervlak. Het voorkeursalternatief scoort op dit toetsingscriterium
neutraal ( 0 ).

4.9.4

Effectbeoordeling Maximaal Alternatief windturbines
Verstoord oppervlak bodembeschermingsgebieden (in ha)
Er bevinden zich in het bodembeschermingsgebied, naast de vier windturbines behorende bij de primaire
zoeklocaties, twee windturbines binnen het secundaire zoekgebied (deelgebied ‘Strook Saendelft’), zie
figuur 4.9.2. Er wordt in het Maximaal Alternatief mogelijk 7,2 hectare als gevolg van de beoogde
windturbines verstoord. Vanwege de lichte verstoring wordt voor het toetsingscriterium ‘verstoord
oppervlak bodembeschermingsgebieden’ de score beperkt negatief ( - / 0 ) toegekend.

Figuur 4.9.2 Bodembeschermingsgebieden en de mogelijke verstoring van windturbines en woningbouw
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Verstoord oppervlak waterwingebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (in ha)
Evenals voor het Voorkeursalternatief worden ook in het Maximaal Alternatief geen locaties van de
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden verstoord, zie figuur 4.20. Het Maximaal Alternatief scoort
daarom op dit toetsingscriterium neutraal ( 0 ).
Verandering waterhuishouding
Bij het Maximaal Alternatief worden potentieel 42 windturbines gerealiseerd, hetgeen overeenkomt met
ongeveer 50 hectare. Ten opzicht van de bestaande verharde oppervlakte binnen de gemeente Zaanstad
is ook deze toename zeer gering. Het Maximaal Alternatief scoort daarom op dit toetsingscriterium
neutraal ( 0 ).

4.9.5

Effectbeoordeling Voorkeursalternatief woningbouw
Verstoord oppervlak bodembeschermingsgebieden (in ha)
Een deel van de zoeklocatie Westzaan Zuid bevindt zich binnen het bodembeschermingsgebied, zie figuur
4.9.2. In totaal wordt in potentie een beperkt aantal hectare bodembeschermingsgebied verstoord. Het
voorkeursalternatief scoort vanwege de beperkte verstoring beperkt negatief ( - / 0 ).
Verstoord oppervlak waterwingebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (in ha)
Binnen de gemeente Zaanstad zijn geen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen.
Het voorkeursalternatief scoort daarom op het toetsingscriterium ‘verstoord oppervlak waterwingebied
en/of grondwaterbeschermingsgebied’ neutraal ( 0 ).
Verandering waterhuishouding
Door de aanleg van 900 woningen zal meer verhard oppervlak kunnen ontstaan. Verwacht wordt dat de
toename zeer gering is, aangezien de zoeklocaties voor woningbouw binnen stedelijk (verhard) gebied is.
Daar waar het verhard oppervlak wel toeneemt, zal meer hemelwater versneld tot afstroming komen. Om
afwenteling op aansluitende gebieden te voorkomen, zal het watersysteem daarom voldoende water
moeten kunnen bergen. De effecten van toename van verhard oppervlak bij het Voorkeursalternatief is
zeer beperkt, zeker gezien het aanwezige onverhard oppervlak. Het voorkeursalternatief scoort op dit
toetsingscriterium neutraal ( 0 ).

4.9.6

Effectbeoordeling Maximaal Alternatief woningbouw
Verstoord oppervlak bodembeschermingsgebieden (in ha)
Aangezien de zoeklocatie van de 4.000 woningen met planhorizon 2030 zeer globaal is, kunnen er over
deze woningen geen concrete uitspraken gedaan worden met betrekking tot de mogelijke verstoring van
bodembeschermingsgebied. Vanwege de mogelijke lichte verstoring van de zoeklocatie Westzaan Zuid,
wordt ook voor dit alternatief de score beperkt negatief ( - / 0 ) toegekend.
Verstoord oppervlak waterwingebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (in ha)
Evenals voor het Voorkeursalternatief worden ook in het Maximaal Alternatief geen locaties van de
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden verstoord, zie figuur 4.10.1. Het Maximaal Alternatief
scoort daarom op dit toetsingscriterium neutraal ( 0 ).
Verandering waterhuishouding
Bij het Maximaal Alternatief worden 4.000 extra woningen voor het planjaar 2030 beoogd. Aangezien een
deel van de zoeklocaties voor woningbouw binnen verhard gebied en waarschijnlijk een klein deel binnen
onverhard gebied is voorzien, wordt verwacht dat het totaal verhard oppervlak toeneemt, hetgeen
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negatieve effecten op de waterhuishouding kan hebben. Het Maximaal Alternatief scoort op dit
toetsingscriterium beperkt negatief ( - / 0 ). Bij de planuitwerking voor de woningbouw kunnen hiervoor
aanvullende mitigerende en compenserende maatregelen genomen worden, waardoor het effect in de
praktijk kleiner zal zijn. In de Watertoets zal hierin worden voorzien.

4.9.7

Samengevatte tabel
De scores van beide alternatieven op het aspect bodem en water zijn in tabel 4.9.2 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Verstoord oppervlak

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximale

Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

alternatief

alternatief

0

-/0

-/0

-/0

-/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/0

bodembeschermingsgebieden
Verstoord oppervlak waterwingebied
en/of grondwaterbeschermingsgebied
Verandering Waterhuishouding

Tabel 4.9.2. Effectbeoordeling bodem en water
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4.10

Energieopbrengst en vermeden emissies windturbines

4.10.1

Beoordelingskader
Het veranderende klimaat vraagt om een aanpak en beoordeling van de aspecten gerelateerd aan
onderwerpen als energie en CO2 uitstoot. Op een hoog schaalniveau wordt beoordeeld hoe het
Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief zich verhouden ten opzichte van duurzame
energieopwekking en de potentie voor CO2-reductie. De effecten worden aan de hand van vuistregels op
kwalitatieve wijze beschreven en beoordeeld.
Milieuaspect

Toetsingscriterium

Energieopbrengst

Aantal Mwh per jaar

Vermeden emissies

Emissies CO2 , NO2 en NOx in tonnen per jaar

Tabel 4.10.1. Beoordelingskader en toetsingscriteria bij het aspect bodem en water

4.10.2

Energieopbrengst Voorkeursalternatief windturbines
De energieopbrengst hangt af van de hoeveelheid wind die een turbine vangt. Windturbines met een groot
rotorblad vangen meer wind dan turbines met een klein rotorblad. En hoe hoger de turbine, hoe meer wind
deze zal krijgen. Het vermogen wordt bepaald door de hoeveelheid energie die een turbine in een
bepaalde tijd kan leveren. De werkelijke elektriciteitsopbrengst hangt af van de hoeveelheid wind. Daarbij
speelt de locatie en de windkracht een rol. Langs de kust waait het meer en harder dan in het binnenland.
En in een vlakke, weidse polder waait het harder dan boven een dicht bos.
Opgesteld vermogen
Eind 2009 stonden in Nederland ongeveer 2.000 windturbines op land. Het totaal opgesteld vermogen is
tussen de 1.900 en 2.000 MW. De vermogens van de turbines variëren van 75 kW tot 3.000 kW (3 MW).
Gemiddeld is het vermogen per turbine op dit moment 1 MW.
Elektriciteitsopbrengst
Alle turbines samen hebben in 2009 3.855 GWh elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende om in de jaarlijkse
elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen huishoudens te voorzien.
Windenergie heeft in 2009 bijna 4,5 % van het binnenlands elektriciteitsgebruik geleverd.
Een windmolen van de huidige generatie, van 3 MW, levert per jaar 6.000.000 tot 7.500.000 kWh aan
elektriciteit op. Met één zo’n turbine kan dus voor zo’n 1.800 tot 2.200 huishoudens elektriciteit worden
opgewekt.
Bron: http://www.windenergie.nl/68/onderwerpen/cijfers van het Ministerie van VROM

De energieopbrengst van de 20 windturbines bij het voorkeursalternatief ligt, uitgaande van een
windturbine met een vermogen van 3 MW, ongeveer op 60 MW per jaar. Het voorkeursalternatief zou
daarmee aan ongeveer 40.000 huishoudens elektriciteit kunnen leveren. Per 1 januari 2010 had de
gemeente Zaanstad 145.282 inwoners (bron: CBS 2010). Uitgaande een huishouden met een gemiddeld
aantal personen van 2,23 (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-7-2010), heeft
de gemeente Zaanstad ongeveer 65.000 huishoudens. Het voorkeursalternatief zou daarmee voor
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ongeveer 60% van de huishoudens in de gemeente van elektriciteit kunnen voorzien. Het
voorkeursalternatief scoort daarom op het toetsingscriterium ‘energieopbrengst’ positief ( + ).

4.10.3

Energieopbrengst Maximaal Alternatief windturbines
Indien alle 42 windturbines (conform het Maximaal Alternatief) een heel jaar lang energie zouden
opwekken, bedraagt de opbrengst ongeveer 126 MW. Het Maximaal Alternatief zou daarmee aan
ongeveer 84.000 huishoudens elektriciteit kunnen leveren, waardoor theoretisch de gehele gemeente
Zaanstad van duurzame energie zou kunnen worden voorzien. Om deze reden wordt voor het Maximaal
Alternatief op het toetsingscriterium ‘energieopbrengst’ een zeer positieve ( + + ) score toegekend.

4.10.4

Vermeden emissies Voorkeursalternatief windturbines
Opwekking van elektriciteit, kracht en warmte of koude uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas en
olie) brengt schade toe aan het leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke
gassen vrij. Een daarvan is het broeikasgas CO2 dat tot een verandering van ons klimaat kan leiden (IPPC
2009). Vrijkomende stikstofoxiden en zwaveloxiden veroorzaken zure regen. Daarnaast zullen de fossiele
brandstofvoorraden op lange termijn opraken. Productie van elektriciteit door middel van windenergie
draagt bij aan besparing van conventionele energiebronnen als aardgas en olie. De windturbines leveren
onder andere een bijdragen aan de reductie van de emissies van CO2 (broeikasgas), NOx en SO2
(verzurende stoffen). De bijdragen van de reductie is rechtevenredig aan de energieopbrengst, oftewel
hoe hoger de energieopbrengst, hoe groter de reductie. Een opbrengst van 50 Mwh / jaar duurzame
energie levert (in orde grootte) een reductie op van ongeveer 70.000 ton CO2, 69 ton NO2 en 20 ton NOx.
Met een potentiële opbrengst van 60 MW levert het Voorkeursalternatief een aanzienlijke reductie op van
CO2 , NO2 en NOx. en wordt daarom positief ( + ) beoordeeld.

4.10.5

Vermeden emissies Maximaal Alternatief windturbines
Bij het Maximaal Alternatief zijn de vermeden emissies van CO2, NO2 en NOx ongeveer twee maal zo hoog
als bij het Voorkeursalternatief. Het Maximaal Alternatief wordt daarom als zeer positief ( + + ) beoordeeld.

4.10.6

Samengevatte tabel
De scores van beide alternatieven op de aspecten energieopbrengst en vermeden emissies zijn in tabel
4.10.2 samengevat.
Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Windturbines
Voorkeurs-

Maximale

alternatief

alternatief

Energieopbrengst (in MW)

0

+

++

Vermeden emissies

0

+

++

Tabel 4.10.2. Effectbeoordeling energieopbrengst en vermeden emissies
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4.11

Overige effecten
Recreatie en toerisme
De effecten van windturbines voor de toeristisch-recreatieve sector hangt nauw samen met de beleving
van de omgeving. Voor zover bekend zijn er in Nederland geen onderzoeken gedaan naar de relatie
tussen de recreatie- en toerisme sector en de plaatsing van windturbines. In Duitsland en Denemarken zijn
echter wel onderzoeken gedaan naar de relatie tussen recreatie en toerisme en de aanwezigheid van
windturbines. Duurzame energie installaties worden steeds populairder als toeristenattractie, en dat blijkt
ook uit diverse onderzoeken (Senter Novem 2009). Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de
verschillende onderzoeken en waarnemingen van de ontwikkelingen rond bestaande parken is dat er, voor
zover bekend, geen gevallen zijn waarbij de ontwikkeling van een windpark heeft geleid tot een afname
van het aantal toeristen. In veel gevallen is er zelfs sprake van een toename.
Tijdens de bouw van een groot windpark voor de kust van de Deense stad Nysted kwamen er al tijdens de
bouw veel toeristen kijken en vijf jaar geleden werd er een expositie ingericht in de VVV. Windturbines
lijken succesvol te kunnen worden ingezet als attractie. De daadwerkelijke benutting van een windpark
voor toeristische doelen vraagt relatief weinig inspanning. Vooral het zichtbaar en benaderbaar maken van
de windturbine, zowel fysiek als met informatie en achtergronden, is in Duitsland en Denemarken de juiste
stap gebleken.
De zoeklocaties Hoogtij (1b) en strook Saendelft (2b) zijn locaties die mogelijk effect kunnen hebben op
het omliggende recreatieve- en toeristisch gebied. Naar verwachting zullen de effecten voor recreatie en
toerisme beperkt zijn mits voldoende rekening wordt gehouden met de aanwezige bebouwing,
landschappelijke waarden, natuurwaarden en recreatieve bestemmingen. De effecten zullen voornamelijk
samenhangen met het geluid en beleving van de turbines en het optreden van slagschaduw. Wat dat
betreft hangt de beoordeling van de gevolgen voor recreatie en toerisme nauw samenhangen met de
thema’s ‘flora en fauna, ‘landschap, cultuurhistorie en archeologie’ en ‘geluidhinder en slagschaduw’.
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5

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN

Toetsingscriterium

Referentiealternatief

Windturbines

Woningbouw

Voorkeurs-

Maximaal

Voorkeurs-

Maximaal

alternatief

Alternatief

alternatief

Alternatief

0

+

-

0/+

0/+

0

-

--

0

0

0

-

--

0/+

0/+

0

-/0

-

-/0

-

0

-/0

-/0

-/0

-

0

0

-/0

-/0

-/0

0

-/0

-/0

-/0

-/0

Flora- en faunawet

0

-/0

-

-/0

-

Natuurbeschermingswet

0

-/0

-

-/0

-/0

EHS

0

0

0

0

0

Ruimtebeslag

0

-/0

-

-/0

-

Versnippering

0

-/0

-

-/0

-

Barrièrewerking

0

-/0

-

-/0

-

Verstoring

0

-/0

-

-/0

-

-/0

-

n.v.t.

n.v.t.

(357)

(2673)
n.v.t.

n.v.t.

LANDSCHAP
Effect op kenmerkende
landschappelijke structuren en
elementen
Effect op het landschap en de
omgeving vanuit visueel oogpunt
Effect op de ruimtelijke samenhang van
het landschap
CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE
Effect op cultuurhistorische elementen
en patronen
Effect op archeologische
verwachtingswaarden.
Effect op archeologische waarden
(monumenten).
Effect op bouwkundige waarden en
(rijks) monumenten
FLORA EN FAUNA

GELUIDBELASTING WINDTURBINES
Aantal geluidgevoelige objecten binnen

0

500 meter van windturbine
Oppervlakte gevoelig gebied binnen

0

500 meter
Cumulatie met overige geluidsbronnen

0

-/0

-

(34,2 ha)

(178,4 ha)

0

-/0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

SLAGSCHADUW WINDTURBINES
Aantal voor slagschaduw gevoelige

0

objecten binnen 1200 meter

-

--

(4692)

(22286)

-/0

-

(239)

(703)

RISICOZONERING WINDTURBINES
Aantal gevoelige objecten binnen een

0

straal van 150 meter
Infrastructuur binnen een straal van 50
meter
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VERKEER EN VERVOER
Verandering intensiteit wegverkeer als

0

n.v.t.

n.v.t.

0

-/0

gevolg van woningbouw
LUCHTKWALTITEIT ALS GEVOLG VAN VERKEERSTOENAME
Verandering concentratie

0

n.v.t.

n.v.t.

0

-

0

-/0

-/0

-/0

-/0

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10)
BODEM EN WATER
Verstoord oppervlak

(4,8 ha)

(7,2 ha)

(12 ha)

(19 ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bodembeschermingsgebieden (in ha)
Verstoord oppervlak waterwingebied
en/of grondwaterbeschermingsgebied
Verandering Waterhuishouding

ENERGIEOPBRENGST EN VERMEDEN EMISSIES
Energieopbrengst (in MW)
Vermeden emissies

0
0

+

++

( 60 MW)

( 132 MW)

+

++

Alternatievenvergelijking voor landschap
Windturbines hebben effecten op de ruimtelijke samenhang van het landschap en op kenmerkende
landschappelijke structuren en elementen. Vanwege de hoogte van de mast zijn de windturbines van 15
kilometer zichtbaar, hetgeen vanuit visueel oogpunt een negatief effect is. De beoogde woningbouw heeft
geen tot een beperkt positief effect op de ruimtelijke samenhang van het landschap en de kenmerkende
landschappelijke structuren en elementen. Het Voorkeursalternatief wordt op alle toetsingscriteria voor het
aspect landschap positiever beoordeeld dan het Maximaal Alternatief. Bij het ‘Maximaal Alternatief’ wordt
het heldere contrast tussen stad en land ontkracht door de windturbineparken. Ook de verschillen tussen
het veenweidegebied, het zeeklei gebied, het stedelijke gebied en de Stelling van Amsterdam worden door
de windturbines behorende bij het secundaire zoekgebied genivelleerd, waarmee afbreuk wordt gedaan
aan de ruimtelijke samenhang van het landschap.
Alternatievenvergelijking voor cultuurhistorie en archeologie
Het effect van de zoeklocaties voor windturbines op de historische geografie is bij het Voorkeursalternatief
gering. De windturbines liggen in de zeekleipolder en tasten de cultuurhistorische elementen en patronen
van de polder (zeedijken) niet aan. De patronen in het veengebied worden niet aangetast en blijven door
de transparantie van de windparken goed zichtbaar. Het effect bij het Maximaal Alternatief is groter,
aangezien zoekgebied 6 Zaandam Midden voor windturbines de structuur van lintdorp Assendelft
doorsnijdt en de zoeklocaties voor woningbouwgebied 2 Krommenie Oost en 3 Wormerveer Noord een
negatief effect kunnen hebben op de structuur van het lintdorp. De zoeklocatie voor woningbouw tot 2030
noord doorsnijdt mogelijk de structuur van lintdorp Wormerveer. Op de toetsingscriteria archeologische
verwachtingswaarden, archeologische waarden (monumenten) en bouwkundige waarden en (rijks)
monumenten zijn de alternatieven niet onderscheidend; beide scoren op de desbetreffende
toetsingscriteria beperkt negatief.
Alternatievenvergelijking ecologie
Voor het thema ‘ecologie’ is getoetst aan de natuurwetgeving, waaronder de Natuurbeschermingswet en
de Flora- en faunawet. Tevens is inzichtelijk gemaakt wat voor effecten de geplande ingreep heeft op
ruimtebeslag, versnippering, barrièrewerking en verstoring. Op veel toetsingscriteria scoort het Maximaal
Alternatief negatiever dan het Voorkeursalternatief, mede doordat in het Maximaal Alternatief een groter
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aantal windturbines en woningen voorzien is. Uit de Passende Beoordeling (Tauw, augustus 2010) blijkt
dat zowel de uitvoering van de windturbines bij het Voorkeursalternatief als bij het Maximaal Alternatief
niet leidt tot significant negatieve effecten. Beide alternatieven zijn niet gepland in gebied van de
Ecologische Hoofdstructuur.
Met betrekking tot de woningbouw zijn de zoeklocaties 4 (Wormerveer Zuid) en 7 (Westzaan Zuid) bij het
Voorkeursalternatief twee gebieden die overlappen met Natura200-gebied. Bouwen binnen dit gebied is
niet mogelijk, maar wel kunnen externe effecten als geluidsverstoring, trillingen, lichtverstoring,
stikstofdepositie en optische verstoring plaatsvinden. Doordat er bij het Maximaal Alternatief ongeveer
4.000 woningen meer beoogd zijn dan het Voorkeursalternatief en een deel van de beoogde locaties in de
randen van het stedelijk gebied aan het Natura2000-gebied kan grenzen, zijn de effecten door externe
werking bij het Maximaal Alternatief negatiever beoordeeld dan het Voorkeursalternatief.
Alternatievenvergelijking geluidbelasting windturbines
Het aantal geluidgevoelige objecten binnen 500 meter van windturbines is bij het Maximaal Alternatief met
2673 objecten hoger dan het Voorkeursalternatief met 367 geluidgevoelige objecten. Eén van de
secundaire zoeklocatie voor windturbines komt deels overeen met een zoeklocatie voor woningen,
namelijk het gebied ‘Bedrijventerrein Noorderveld en cluster 3 Wormerveer Noord. Een deel van cluster 3
bevindt zich binnen de 500-meter contour van de (secundaire) windturbines, waardoor mogelijk het aantal
geluidgevoelige objecten in het Maximaal Alternatief hoger ligt. Het aantal hectaren ‘geluid gevoelig gebied
dat mogelijk verstoord wordt, is bij het Maximaal Alternatief ongeveer vijf maal groter dan het
Voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief scoort ook beter op het toetsingscriterium ‘cumulatie met
overige geluidsbronnen’, mede doordat de windturbines de heersende geluidbelasting bij de deelgebieden
‘Strook Saendelft en bedrijventerrein Noorderveld kan verhogen.
Alternatievenvergelijking slagschaduw windturbines
Voor het aspect ‘slagschaduw’ is voor beide alternatieven inzichtelijk gemaakt hoeveel gevoelige
bestemmingen (woningen, ziekenhuizen en scholen) en bedrijven binnen een afstand van 1200 meter in
de nabijheid van de windturbines liggen. Hoe meer gevoelige objecten er binnen 1200 meter gelegen zijn,
hoe ongunstiger het effect. Het aantal gevoelige bestemmingen bij het Maximaal Alternatief is vier keer
groter dan het aantal gevoelige bestemmingen behorende bij het Voorkeursalternatief, waardoor het
Maximaal Alternatief negatiever is beoordeeld dan het Voorkeursalternatief.
Alternatievenvergelijking risicozonering
De kans dat er een calamiteit optreedt als gevolg van een windturbine is zeer klein, aangezien
windturbines aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen. Voor dit planMER is inzichtelijk gemaakt
hoeveel bebouwing er binnen 150 van de beoogde windturbines zijn gelegen; tevens is inzichtelijk
gemaakt hoeveel infrastructuur er binnen 50 meter ligt. Bij het Voorkeursalternatief bevinden zich rond de
250 objecten binnen 500 meter van de windturbines, terwijl bij het Maximaal Alternatief dit aantal ongeveer
700 is. Bij het Maximaal Alternatief bevindt zich meerdere wegen en kanalen binnen 50 meter, terwijl dit bij
het Voorkeursalternatief zeer beperkt is. Het Maximaal Alternatief is daarom negatiever beoordeeld dan
het Voorkeursalternatief.
Alternatievenvergelijking intensiteit wegverkeer en luchtkwaliteit als gevolg van toename verkeer
In het Voorkeursalternatief worden 900 woningen voorzien binnen de gemeente Zaanstad, hetgeen leidt
tot extra verkeersbewegingen. De effecten op het wegennet van de gemeente blijven beperkt tot meestal
300 motorvoertuigbewegingen per etmaal extra. De “uitwaaiering” van verkeersstromen van het totaal van
900 woningen is fors en leidt tot wegvakbelastingen die nooit meer toenemen dan enkele procenten. De
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extra motorvoertuigbewegingen hebben geen of slechts een zeer beperkt effect op de concentraties van
fijn stof en stikstofdioxide.
Voor het Maximaal Alternatief zijn de effecten waarschijnlijk groter. De 4.000 extra woningen bij het
Maximaal Alternatief leiden waarschijnlijk tot een toename van gemiddeld ongeveer 20.000 autoritten per
werkdag. De “uitwaaiering” van verkeersstromen zal aanzienlijk zijn, maar zal naar verwachting wel leiden
tot een toename van de wegvakbelastingen op voornamelijk de N203 Provincialeweg, de N515 Guisweg,
de Wandelweg en de Vincent van Goghweg. Deze toename leidt tot een significante toename van
concentraties fijn stof en stikstofdioxide. Het Maximaal Alternatief scoort vanwege de extra
motorvoertuigbewegingen en de daaraan gerelateerde concentratietoename van fijn stof en stikstofdioxide
negatiever dan het Voorkeursalternatief.
Alternatievenvergelijking bodem en water
Voor beide alternatieven is op kwalitatieve wijze beoordeeld in hoeverre de zoeklocaties voor windturbines
en de zoeklocaties voor 900 woningen gevolgen hebben voor de bodembeschermingsgebieden en de
mate waarin grondverzet plaatsvindt in verontreinigd gebied. Tevens is beoordeeld of de genoemde
zoeklocaties
waterwingebieden
en
of
grondwaterbeschermingsgebieden
verstoren.
Het
Voorkeursalternatief en het Maximaal Alternatief scoren op de eerste drie toetsingscriteria gelijk. Beide
alternatieven leiden tot een beperkte verstoring van het bodembeschermingsgebied, beide alternatieven
roeren gronden die (licht) verontreinigd zijn en beide alternatieven verstoren geen waterwin- of
grondwaterbeschermingsgebieden. Doordat bij het Maximaal Alternatief de windturbines er een deel van
de zoeklocaties voor woningbouw binnen verhard gebied en een beperkt deel binnen onverhard gebied is
voorzien, wordt verwacht dat het totaal verhard beperkt oppervlak toeneemt, hetgeen beperkt negatieve
effecten op de waterhuishouding kan hebben. Het Maximaal Alternatief scoort op dit toetsingscriterium
negatiever dan het Voorkeursalternatief.
Alternatievenvergelijking energieopbrengst en vermeden emissies
Zowel het Voorkeursalternatief als het Maximaal Alternatief scoren goed qua energieopbrengst en
vermeden emissies. Het voorkeursalternatief zou voor ongeveer 60% van de huishoudens in de gemeente
Zaanstad van elektriciteit kunnen voorzien, het Maximaal Alternatief in theorie alle huishoudens. De
bijdragen van de reductie van CO2, NO2 en NOx is rechtevenredig aan de energieopbrengst, oftewel hoe
hoger de energieopbrengst, hoe groter de reductie. Met een potentiële opbrengst van 60 MW levert het
Voorkeursalternatief een aanzienlijke reductie op, het Maximaal Alternatief scoort zelfs nog beter,
aangezien de vermeden emissies van ongeveer twee maal zo hoog liggen.
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6

VERVOLGPROCEDURE

Vervolgprocedure PlanMER, Passende Beoordeling en ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie
Mede aan de hand van voorliggend planMER en de Passende Beoordeling neemt het bevoegd gezag
(gemeenteraad Zaanstad) een beslissing over de (ontwerp) Ruimtelijke Structuurvisie. In de Ruimtelijke
Structuurvisie dient in ieder geval gemotiveerd te worden op welke wijze de informatie uit het planMER en
de Passende Beoordeling bij de besluitvorming omtrent de definitieve Ruimtelijke Structuurvisie is
betrokken.
Het planMER ligt, tezamen met de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie, voor zes weken ter inzage. Naar
verwachting zal de terinzagelegging eind 2010 plaatsvinden. Door middel van een kennisgeving in de
lokale huis-aan-huisbladen en de website van de gemeente zal de exacte datum bekend worden gemaakt.
Gedurende de periode dat het planMER, de Passende Beoordeling en de ontwerp Ruimtelijke
Structuurvisie Zichtbaar Zaans ter inzage liggen, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen
naar voren te brengen op de rapportages.
Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het planMER toetst de onafhankelijke Commissie voor de
milieueffectrapportage het milieueffectrapport op volledigheid en juistheid; de Commissie toetst of in het
planMER alle informatie staat die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de Ruimtelijke
Structuurvisie Zichtbaar Zaans.
Vervolgprocedure beoogde windturbines en woningbouw
Naast een juridisch-planologisch instrument is de Ruimtelijke Structuurvisie vooral een kaderstellend
document. Vanuit een visie geeft de gemeente voor langere termijn aan welke kwaliteiten zij in een gebied
ziet, welke ontwikkelingen verwacht worden, en welke ontwikkelingsrichtingen wenselijk zijn. Zodra de
beoogde windturbines en woningen juridisch-planologisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen,
zullen deze bestemmingsplannen getoetst worden aan de visie van de Ruimtelijke Structuurvisie. Tijdens
de voorbereiding en het opstellen van het (nieuwe of te wijzigen) bestemmingsplan zullen de
milieueffecten van de windturbines en/of woningbouw nader onderzocht worden.
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LEEMTE IN KENNIS

Door het hoge abstractieniveau van de Ruimtelijke Structuurvisie zijn de beoordeelde activiteiten in de
meeste gevallen op basis van deskundig oordeel en op kwalitatieve wijze omschreven en beoordeeld.
Hierdoor zijn de milieueffecten ook niet altijd goed in te schatten. Het optreden van milieueffecten (positief
dan wel negatief) is dan afhankelijk van de wijze waarop nadere invulling wordt gegeven aan een ingreep.
Afwijkend van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (februari 2010) is in voorliggend planMER niet
inzichtelijk gemaakt inhoeverre er als gevolg van extra woningen (en daarmee extra verkeersbewegingen)
mogelijke effecten zijn op het gebied van geluidbelasting. Verwacht wordt dat de toename van het aantal
verkeersbewegingen als gevolg van de extra woningen ten opzichte van de huidige en autonome
verkeersbewegingen niet of zeer beperkt zal leiden tot een substantiele toename van de geluidsbelasting.
Indien de beoogde woningbouwopgave wordt vastgelegd in een bestemmingsplan, zal een eventuele
toename van het geluid wel (gedetailleerd) inzichtelijk worden gemaakt.
Voor de realisatie van de windturbines en de realisatie van 4.000 woningen zal nog een uitgebreide
project-m.e.r.-procedure moeten worden doorlopen. De milieueffecten van deze activiteiten zullen dan
meer in detail in beeld worden gebracht.

Gemeente Zaanstad/planMER Zichtbaar Zaans

MD-AF20101198

7 september 2010, versie definitief

- 94 -

DHV B.V.

8

COLOFON

Gemeente Zaanstad/
MD-AF20101198
Opdrachtgever
Project
Dossier
Omvang rapport
Auteur
Bijdrage
Interne controle
Projectleider
Projectmanager
Datum
Naam/Paraaf

Gemeente Zaanstad/planMER Zichtbaar Zaans

MD-AF20101198

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gemeente Zaanstad
Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad
D1616.01.001
95 pagina's
Carel Schut
Manon Kerssemeeckers
Jos de Lange
Carel Schut
Jos de Lange
7 september 2010

7 september 2010, versie definitief

- 95 -

DHV B.V.
Laan 1914 nr. 35
3818 EX Amersfoort
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T (033) 468 20 00
F (033) 468 28 01
E info@dhv.com
www.dhv.nl

DHV B.V.

Bijlage I Beleidsachtergronden

Beleidsachtergronden duurzame energie en windturbines
Europees niveau:
De Europese Unie heeft zich als doel gesteld dat in 2020, 20% van het totale energieverbruik in Europa
door duurzame energie moet worden opgewekt. Windenergie zou hiervan 12 tot 14% moeten uitmaken. In
de Europese Duurzame Energie Richtlijn staat voor Nederland de doelstelling van 14% duurzaam
opgewekte energie in 2020
Nationaal niveau:
Nota Ruimte (deel 3a, 2005):
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2004-2020 met een doorlijk naar 2030
op hoofdlijnen vastgelegd. De nota stelt een aantal beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de
komende periode. Hoofddoel is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. In
deze nota is het rijksbeleid voor plaatsing van windturbines op land beschreven. Het is aan decentrale
overheden om te kiezen voor grootschalige dan wel kleinschalige bundeling van windturbines. Dit is
afhankelijk van het landschapstype en van de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en
bedrijventerreinen.
Beleidsprogramma Samen werken, samen leven (2007)
In juni 2007 kwam het kabinet Balkenende IV met het Beleidsprogramma 2007-2011 ‘Samen werken,
samen leven’. Het programma is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en
ChristenUnie. Het kabinetsbeleid steunt op zes pijlers, een daarvan is de pijler ‘Duurzame leefomgeving’.
Daarin kiest het kabinet voor de verdere ontwikkeling van windenergie en wil ze een mogelijke
verdubbeling van windenergie op land verkennen.
Werkprogramma Schoon en Zuinig (2007)
In het werkprogramma Schoon en Zuinig is het beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ verder
ingevuld. De inhoud is in het kort:
•
Het aandeel hernieuwbare energie wordt tussen 2007 en 2011 verdubbeld.
•
De groei van hernieuwbare energie moet vooral uit windenergie komen. Om de doelen te halen
heeft het kabinet tijdens de huidige kabinetsperiode besloten tot 2000 MW extra windenergie op
land.
•
Nieuwe locaties worden ontwikkeld en bestaande locaties met kleine of oude windmolens worden
mogelijk vernieuwd.
•
In 2011 moet er bovendien een ruimtelijk perspectief zijn voor forse groei tot na 2020.
Nationaal plan van aanpak Windenergie’ (2008)
De beleidsuitspraken in de Nota Ruimte zijn afgestemd op de in 2001 afgesloten Bestuursovereenkomst
Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) tussen vijf ministeries, het IPO en de VNG. In de Nota is
een sleutelrol weggelegd voor de provincies bij het aangeven van locaties voor windmolens. De schaal
van een windmolenpark is afhankelijk van het landschap. Voorkeur gaat uit naar de combinatie van
windmolens met infrastructuur en bedrijventerreinen. Provincies zorgen voor bestuurlijke samenwerking
met gemeenten wat leidt tot verlening van bouw- en milieuvergunningen. De Nota Ruimte geeft aan dat de
rijksdoelstelling voor windenergie een dwingende reden is van groot openbaar belang. Het nationaal plan
van aanpak windenergie beschrijft de acties waar het kabinet en andere partijen zich aan verbinden. Op
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30 januari 2008 maakten het rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en
een aantal natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties en NWEA afspraken. Gedurende
deze kabinetsperiode zouden zij samenwerken aan een verdubbeling van het windenergievermogen op
land.
Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land (concept mei 2010)
Dit document beschrijft de plaatsing van windturbines op land in relatie tot de kabinetsdoelstellingen
( 6000 MW in 2020 ). Voor de doorgroei van windenergie is ruimte nodig. Daarom is het van belang dat er
een ruimtelijk perspectief wordt vastgesteld voor windenergie op land.
In Nederland moeten in elf gebieden grootschalige windmolenparken komen. Hier zouden
‘windlandschappen’ kunnen ontstaan, zodat de rest van Nederland kan worden ontzien. De zogeheten
concentratiegebieden zijn Noordwest-Friesland, Noord-Groningen, de Drentse Veenkoloniën, Flevoland,
de Kop van Noord-Holland, de dijken langs het IJsselmeer en de Markermeer, het Noordzeekanaal, de
Maasvlakte, Goeree-Overflakkee, Zeeland en West-Brabant. Het zou gaan om opstellingen van zo’n
honderd molens met masten van minimaal 120 meter hoog. Niet geschikt zijn gebieden ‘met intrinsieke
waarden van landschap, cultuurhistorie en natuur’, en ‘waar men zich in de middle of nowhere kan wanen’.
Daaronder vallen de Veluwe, de duinen, maar ook de veenweidegebieden in Holland en Utrecht. Naast de
molens in concentratiegebieden blijft in het voorstel nog wel ruimte voor kleinere molens – zolang die niet
in de vrijwaringsgebieden komen.
Klimaat- en Energieakkoord (2009)
Begin 2009 sloten de twaalf provincies, vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), en het rijk
een klimaat- en energieakkoord. In het akkoord onderschrijven de provincies de doelen voor wind op land
in het programma Schoon en Zuinig. Het Klimaat-Energieakkoord is onderdeel van het Nationaal plan van
aanpak windenergie. In het Klimaat-Energieakkoord is per provincie een aanbod gedaan wat haalbaar zou
kunnen zijn voor windenergie op land in 2020.
Nationaal milieubeleidsplan (2001)
De Kabinetsnota uit 2001 getiteld 'Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid', beter bekend als het
vierde nationaal Milieubeleidsplan (NMP4), bevat de milieuplannen en -doelstellingen van het kabinet. Een
van de speerpunten hierbinnen is het stimuleren van duurzame energie en het terugdringen van de CO2
uitstoot. ‘Het gebruik van energie is een van de grootste veroorzaker van CO2, terwijl CO2 weer de
belangrijkste beïnvloedbare veroorzaker is van klimaatverandering.’ Met het inzetten op (her)gebruik van
(duurzame)energie en het slimmer gebruiken van bijvoorbeeld windenergie wil het Rijk de transitie naar
duurzame energie stimuleren.
Provinciaal en regionaal niveau:
Structuurvisie 2040 provincie Noord Holland (2010)
De Provincie Noord-Holland zorgt ervoor dat in 2012 430 MW aan windenergie op land is gerealiseerd
(met als niet-bindende streefwaarde 500 MW). Onder randvoorwaarden van ruimtelijke kwaliteit en aan de
hand van heldere ontwerpprincipes kunnen windturbines bijdragen aan het ontstaan van een nieuw
polderlandschap. Studie naar de beschikbare ruimte voor windturbines en de plaatsingsmogelijkheden in
relatie tot het landschap wijst dit uit. Daarbij is gekeken naar hoogte van de turbines, de wijze van
opstelling (in lijn, in rasterverband of als ‘zwerm’/los verband), en de omvang in aantal turbines. Op basis
van deze studie formuleert de provincie ontwerpprincipes en instrumenten om te komen tot ruimtelijke
ontwerpen voor windprojecten. Ruimtelijk ontwerp maakt deel uit van een integraal windplan, waarin naast
ruimtelijke ook technische, economische en organisatorische aspecten moeten worden betrokken.
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Strategische nota duurzame energie van de provincie Noord-Holland (2009)
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben op 12 mei 2009 de strategische nota Duurzame
Energie vastgesteld. Hiermee kiest de provincie ervoor de komende jaren prioriteit te geven aan het
stimuleren van windenergie (op land), energie uit biomassa en duurzaam bouwen. De provincie NoordHolland wil de komende jaren de omschakeling naar duurzame energie stimuleren vanwege het schaarser
worden van fossiele brandstoffen en de milieuvervuiling en klimaatverandering. Door haar ligging kan
Noord-Holland maximaal gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen zoals wind, zon en water. Het
stimuleren van de ontwikkeling van de duurzame energiesector kan de inzet van duurzame energie
bevorderen en ook een impuls gegeven aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
De provincie richt zich op de meest kansrijke vormen van duurzame energie. Windenergie is rendabel en
grootschalig toepasbaar. De provincie heeft hierbij als doel om een productie van 430 megawatt
windenergie in 2012 te realiseren. Ten aanzien van de landschappelijke inpassing is het provinciale beleid
thans gericht op het volgende:
•
de provincie werkt mee aan het plaatsen van meerdere molens in groepen van tenminste 3 in lijn
of tenminste 5 in clusteropstelling zonder hoogtebeperking vooraf;
•
solitaire molens zijn uitgesloten, tenzij dat een plaatsing in lijn- of clusteropstelling niet mogelijk is,
mits deze molens worden geplaatst op een bedrijventerrein, aansluitend aan een infrastructureel
knooppunt of nabij een markant punt in het landschap (zoals een kunstwerk als brug, sluis of
gemaal, maar geen boerderij);
•
de lijn- of clusterplaatsing vindt bij voorkeur plaats in:
o stroken langs grote kanalen, waterkeringen, spoor- en snelwegen;
o het industriële landschap (industriegebieden en haventerreinen);
o de omgeving van kassengebieden;
o grote open gebieden zonder bijzondere en waardevolle kenmerken;
o het grensgebied tussen water en land;
Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2007)
Op de Zevende Noordvleugelconferentie is op 14 december 2007 in relatie tot het Ontwikkelingsbeeld
Noordvleugel 2040 onder meer afgesproken dat de metropoolregio Amsterdam zich gaat profileren op
duurzaamheid, met name op het gebied van energie, luchtkwaliteit en klimaatbestendigheid. Een
'duurzame en klimaatbestendige' stedelijke ontwikkeling is daarbij aangemerkt als een van de vier 'cruciale
inspanningen' die geleverd moeten worden om de netwerkstad Noordvleugel te ontwikkelen tot een
metropoolregio. Tijdens de eerste Metropoolregio Amsterdam conferentie die in Leiystad is gehouden op 9
april 2009, zijn de afspraken uit de voorgaande Noordvleugelconferenties nog eens bekrachtigd.
Investeringen in duurzaamheid en innovatie zijn bij die gelegenheid aangemerkt als een van de vier pijlers
van de investeringsstrategie van de metropoolregio. De gemeente Zaanstad onderschrijft deze afspraken.
Streekplan Noord-Holland Zuid
Het ruimtelijke beleid op provinciaal niveau is vastgelegd in het Streekplan Noord-Holland Zuid. Dit beleid
zal de basis zijn voor de op te stellen provinciale en gemeentelijke Structuurvisies. Het streekplan NoordHolland Zuid is op 17 februari 2003 vastgesteld door Provinciale Staten. Vertrekpunt voor het
streekplanbeleid is de huidige ruimtelijke situatie. De ambitie is de economische ontwikkeling te
versterken, maar gelijktijdig ook te zorgen voor leefbaarheid, waterhuishouding en bereikbaarheid. Hierop
zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
De landschappelijke kwaliteiten behouden en versterken.
Ruimte vinden voor waterberging.
Cultuurhistorische structuren behouden.
Zorgen voor een betere bereikbaarheid.
Ruimte bieden voor de bouw van 166.000 woningen.
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Ruimte bieden voor de aanleg van bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
Bijdragen aan een economische bestaansbasis voor de landbouw.

Actieprogramma Klimaat Noord Holland (2007)
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 30 oktober 2007 het Actieprogramma
Klimaat vastgesteld. Met het programma wil de provincie de uitstoot van broeikasgassen in Noord-Holland
verminderen. De provincie Noord-Holland heeft met 48 gemeenten en de stadsdelen van Amsterdam een
klimaatovereenkomst gesloten. Doel van deze overeenkomst is om de uitstoot van CO2 te beperken door
het stimuleren van energiebesparing en duurzame energietechnieken.
Gemeentelijk beleid
Voor de wind, Zaanstad en windenergie (1999)
In 1999 is de beleidsnotitie “Voor de wind, Zaanstad en windenergie” vastgesteld. Deze notitie maakt het
beleidsmatig mogelijk dat windturbines langs het Noordzeekanaal worden geplaatst.
Bestemmingsplannen in ontwikkeling
e
Bedrijventerreinen Zuid (voorontwerp 3 kwartaal 2010 in procedure)
Landelijk Gebied Assendelft (voorontwerp in 2011 in procdure)
e
Omzoom (voorontwerp 3 kwartaal 2010 gereed)
Gebiedsplan Buitengebied Zaanstad
In het Gebiedsplan Buitengebied Zaanstad is de koers van de gemeente voor het buitengebied
beschreven en is er een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld van projecten die gericht zijn op
kwaliteitsverbetering en duurzame instandhouding van het buitengebied.
Waterplan ‘Zaans Blauw’
Zaans Blauw, Waterplan Zaanstad is in februari 2006 tot stand gekomen in samenwerking met het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zaans Blauw heeft o.a. als doelstelling om te komen tot
een goed, beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem van voldoende kwaliteit dat op de gewenste
gebruiksfunctie is afgestemd. Het waterplan omvat een Uitvoeringsprogramma met projecten om:
•
de afstemming en de samenwerking tussen beheerders, beleidsmakers en gebruikers die direct
en indirect met het water te maken hebben, te verbeteren;
•
de waterkwaliteit en -kwantiteit integraal en duurzaam te verbeteren en zonodig in ruimtelijke
•
plannen vast te leggen;
•
te communiceren over de uitgangspunten van het waterplan, zowel in- als extern.
Beeldkwaliteitplan Buitengebied (2009)
Het Beeldkwaliteitplan Buitengebied Zaanstad is op 3 september 2009 door de raad als beleidsregel
vastgesteld. Het is een beeldkwaliteitplan voor het hele buitengebied van Zaanstad. Het beeldkwaliteitplan
levert uitgangspunten en handvatten voor de beeldkwaliteit bij het inpassen van ontwikkelingen in het
buitengebied.
Kernbegrippen voor de beeldkwaliteit zijn openheid en contrasten. Inzet van het beeldkwaliteitplan is het
behouden van de openheid in het veenweidegebied en het versterken van de aanwezige contrasten.
Hierdoor worden de in het landschap aanwezige structuren van dijken, polders, veenontginningen en
droogmakerijen zichtbaar en herkenbaar.
In het beeldkwaliteitplan worden ontwerpprincipes gegeven voor ruimtelijke ontwikkelingen in voor
Zaanstad beeldkenmerkende elementen als veenweiden, waterberging, boerenerven, lintdorpen en
openheid. Het beeldkwaliteitplan is uitgewerkt in deelgebieden, die functionele en ruimtelijke samenhang
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vertonen. Per deelgebied zijn de waarden voor beeldkwaliteit beschreven en is in voorbeelduitwerkingen
aangegeven hoe deze waarden door middel van ontwikkeling behouden en/of versterkt kunnen worden.
Integraal klimaatprogramma Zaanstad (2009)
In het integrale klimaatprogramma van Zaanstad kiest de gemeente Zaanstad bewust voor een ambitieus
klimaatbeleid. Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn. De totale jaarlijkse CO2-uitstoot die voortvloeit uit
het energiegebruik op het grondgebied van de gemeente Zaanstad dient daartoe in 2020 tot netto nul te
zijn gereduceerd. Om dat voor elkaar te krijgen wil Zaanstad in 2020 zoveel mogelijk in de eigen
energiebehoefte voorzien met behulp van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind,
water, aardwarmte en biomassa. Deze duurzame energie zal zoveel mogelijk op eigen grondgebied
worden opgewekt. Voor de korte termijn wordt onder andere gezocht naar locaties voor windmolens langs
het Noordzeekanaal. Uitgangspunt is dat er windturbines met een totaal vermogen van 140MW worden
opgesteld (intensief scenario).

Beleidsachtergronden woningbouw
Nationaal niveau
Nota Ruimte (deel 3a, 2005)
In de Nota Ruimte bestempelt het Rijk de Randstad als gebied waar economie, intrastructuur en
verstedelijking meer gebundeld moeten worden. In de Metropoolregio is de verstedelijkingsdruk en
daarmee de transformatiedruk het hoogst. Ook van Zaanstad wordt een bijdrage aan deze opgevave
gevraagd.
Structuurvisie Randstad 2040
In de Strcutuurvisie Randstad 2040 zijn de keuzes uit de Nota Ruimte verder aangevuld en uitgewerkt. De
Randstad moet een internationale topregio worden. Het kabinet kiest voor een tweeledige strategie: beter
gebruik maken van de kracht en schaalgrootte ten aanzien van arbeidsmarkten en woningmarkten en
beter verbinden van de bestaande en nieuwe netwerken van infrastructuur aan duurzame en krachtige
steden. De ontwikkeling van deZaan-/IJ-oevers is aangemerkt als één van de mogelijke deelprojecten.
Provinciaal/regionaal niveau
Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
Op basis van de ruimtelijke agenda van het Rijk is voor de Metropoolregio Amsterdam een
ontwikkelingsbeeld voor 2040 uitgewerkt. Hierin zijn ondermeer afspraken vastgelegd over verstedelijking
door middel van intensivering en transformatie. Deze zijn uitgewerkt in het Gebiedsdocument
Metropoolregio Amsterdam.
Gebiedsdocument Metropoolregio Amsterdam: Verstedelijkingsafspraken 2010-2020
In Metropoolregio verband zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie. In de peroide 20102030 moeten netto 150.000 woningen worden gebouwd; 100.000 tot 2020 en 50.000 daarna. Afgesproken
is dat Zaanstad hiervan 10.000 woningen voor zijn rekening neemt: 6.000 tot 2020 en 4.000 daarna.
Structuurvisie Amsterdam 2040
Amsterdam beschouwt zich als de kernstad van de Metropoolregio. Ruimtelijke opgaven dienen in
samenhang met de omgeving te worden aangepakt. Het ruimtelijk beleid van Amsterdam heeft invloed op
Zaanstad. Dit geldt o.a. voor de keuze voor verdere stedelijke ontwikkeling langs de westelijke IJ-oevers
en de beoogde koppeling met de Zaanoevers. De gemeente Amsterdam heeft een ambtelijke verkenning
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gedaan naar de potentiële ontwikkelgebieden om invulling te kunnen geven aan de verwachte extra
capaciteit van 135.000 woningen in de perode tot 2040.
Gemeentelijk niveau
Woonvisie Zaanstad 2008-2020
Het woonbeleid was in het verleden sterk gericht op kwantiteit: hoge productie om het woningtekort te
verminderen. Het primair sturen op kwantiteit geeft echter geen afdoende antwoord meer op de Zaanse
uitdaging om een vitale stad in de metropool met Amsterdam als kern te worden. De strategische
doelstelling van de woonvisie is daarom het gericht benutten en versterken van verscheidenheid in
mensen en woonmilieus vanuit de kracht van de specifieke identiteit van Zaanstad: het Zaans Mozaïek.
De volgende vier beleidsopgaven geven richting aan het Zaans Mozaïek:
•
Door sterker te sturen op kwaliteit en gedifferentieerde woonmilieus kan Zaanstad een veelzijdige
en aantrekkelijke stad blijven en haar positie binnen de regio versterken.
•
Het tegengaan van verval en benutten van kansen in de wijken versterkt de fysieke, economische
en sociale kwaliteit van de wijken en draagt bij aan de verscheidenheid van de stad.
•
De vergrijzing en het streven om mensen met een zorgvraag te laten participeren in de
samenleving vraagt om een verdere uitrol van het ingezette beleid van wonen, welzijn en zorg.
•
Duurzaamheid als basis is een voorwaarde voor een op de langere termijn kwalitatief
hoogwaardige, aantrekkelijke, veilige en gezonde stad.
Relevante bestemmingsplannen in ontwikkeling
e
Oud Koog/Rooswijk (vaststelling ontwerp 3 kwartaal 2010)
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Passende Beoordeling (Tauw, 2010)
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