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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
De gemeente Zoetermeer wil het Bredewater in de wijk Meerzicht herinrichten en het gehele 
profiel van de weg aanpassen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De weg voldoet 
niet aan deze huidige richtlijnen. De aanwezige bomen vormen een gevaar voor de veiligheid 
en zorgen voor een enorme wortelopdruk waardoor met name de fiets- en voetpaden slecht 
toegankelijk zijn. Verwacht wordt dat dit de komende tijd alleen maar ernstiger vormen zal 
aannemen. De weg is onderhoudstechnisch gezien toe aan ‘groot onderhoud’. 
 
De gemeente wil de herinrichting in 2013 realiseren. Deze nota bevat de ruimtelijke 
onderbouwing bij de aanvraag omgevingsvergunning om de voorgenomen aanpassing 
juridisch planologisch mogelijk te maken.  

1.2 Ligging plangebied   
 
Het plangebied ligt in de wijk Meerzicht en betreft  het profiel van het gehele Bredewater 
vanaf de kruising met de Meerzichtlaan (rotonde) tot aan 30 meter van de Afrikaweg. 
 

         
Figuur 1.1 Situering plangebied.                                             
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
De bestemmingsplannen ‘Kantorenstrook Driemanspolder-Meerzicht’, ‘Meerzicht Laagbouw 
(Waterbuurt)’, ‘Meerzicht Hoogbouw’, ‘Rokkeveen Kantoren Bredewater (Meerzicht)’, 
‘Rokkeveen Kantoren’, vormen het geldige toetsingskader voor het plangebied. Tevens valt 
het plangebied deels binnen de uitwerkingsplannen K Meerzicht-Driemanspolder W en 
uitwerkingsplan Meerzicht ZO / Driemanspolder W. 
 

 

 
Figuur 2.2 Overzicht vigerende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen  

 
De gronden waarop de (bouw)activiteit(en) plaatsvinden hebben de bestemmingen ‘Water; 
Groenvoorzieningen; Verharding; Groen; Groen en verkeersdoeleinden/verblijfsgebied; 
Verkeers- en verblijfsdoeleinden; Verkeersdoeleinden hoofdontsluitingswegen’. 
 
De herinrichting van het Bredewater is alleen strijdig met de bestemmingsplannen 
‘Kantorenstrook Driemanspolder-Meerzicht’ (3.04) en ‘Meerzicht ZO/ Driemanspolder W’ 
(3.05). De strijdigheden liggen in beide plannen binnen de bestemming ‘Groen’. Binnen deze 
bestemming kunnen geen verhardingen worden aangelegd ten behoeve van 
parkeerplaatsen of wegen. 

1.4 Goede ruimtelijke onderbouwing 
 
Om de herinrichting van het Bredewater mogelijk te maken, moet een planologische 
procedure worden doorlopen. Met ingang van 1 oktober 2010 geldt hiervoor de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo). Deze wet geeft de mogelijkheid om 
bij omgevingsvergunning af te wijken van een bestemmingsplan. De aanvraag 
omgevingsvergunning dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing als 
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genoemd in artikel 2.12, lid 1 van de Wabo. Hierin moet worden aangetoond dat het initiatief 
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke onderbouwing dient te 
voldoen aan een aantal eisen, zoals deze zijn beschreven in het Besluit ruimtelijke ordening1. 
In de voorliggende notitie wordt aangegeven wat de invloed is van het onderhavige plan op 
zijn omgeving. Daarnaast wordt ook ingegaan op de relevante milieuaspecten, de 
uitvoerbaarheid en de juridisch- planologische consequenties. Op deze wijze wordt voldaan 
aan het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening en wordt de haalbaarheid van 
onderhavige planontwikkeling aangetoond. 

1.5 leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor dit plan relevante 
rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijke beleid beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
huidige situatie en geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. Het vierde hoofdstuk 
omvat de sectorale aspecten, waaronder verkeer, milieu, waterhuishouding, ecologie en 
archeologie. Ook uitvoeringsaspecten worden hier beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
beoordeling om medewerking te verlenen aan het plan. In hoofdstuk 6 worden de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid, alsmede de resultaten van het 
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening beschreven.  
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2 Beleidskader 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Barro (2011) en Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  
 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) van kracht 
geworden. Het Barro heeft als doel om vanuit een concreet nationaal belang een goede 
ruimtelijke ordening te bevorderen. Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de 
mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het 
kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee 
en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken.  
In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de 
onderwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de 
elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire 
waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de 
verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook zal het onderwerp duurzame verstedelijking in 
regelgeving worden opgenomen. 

De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. In de SVIR zijn 
13 nationale belangen gedefinieerd, waaronder het versterken van de mainportfuncties en 
het verbeteren van de rijksinfrastructuur, het behoud van erfgoederen van uitzonderlijke 
universele waarde en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 
ontwikkelen van flora en fauna. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van bestaand stedelijk gebied. De ontwikkelingen die in 
het plan zijn voorzien zijn niet in strijd met de nationale belangen op grond van het Barro en 
de SVIR. 

2.1.2 Nota "Anders omgaan met water" (2000) 
 

In de Nota "Anders omgaan met water; waterbeleid in de 21ste eeuw" onderschrijft het 
kabinet de noodzaak om te anticiperen op de verwachte klimaatsverandering en 
bodemdaling. De veiligheid moet gewaarborgd blijven, de kans op overstromingen mag niet 
toenemen. Meer ruimte voor water naast technische maatregelen en taakstellende afspraken 
tussen verschillende overheden zijn essentieel voor het slagen van dit beleid. Tevens moet 
een "watertoets" voorkomen dat de bestaande ruimte voor water geleidelijk afneemt. 

In paragraaf 4.6  van deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op welke wijze in dit 
plan rekening is gehouden met de waterhuishouding.”   

 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1  “Structuurvisie "Visie op Zuid-Holland" en 1e en 2e herziening 
Structuurvisie 
 

Op 2 juli 2010 hebben provinciale staten van Zuid-Holland de provinciale structuurvisie "Visie 
op Zuid-Holland" vastgesteld. In deze structuurvisie beschrijft de provincie haar 
doelstellingen en geeft zij haar kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040.  Op 23 februari 
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2011 hebben Provinciale Staten de 1e herziening van de Structuurvisie "Visie op Zuid-
Holland" vastgesteld. Op 29 februari 2012 is de 2e herziening vastgesteld.. 

De kern van de "Visie op Zuid-Holland" is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en 
diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een 
sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid 
zijn belangrijke pijlers. Dit wil de provincie bereiken door middel van realisering van een 
samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers 
aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, 
landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten.  

In de "Visie op Zuid-Holland" is het provinciale belang geordend aan de hand van vijf 
integrale en ruimtelijk relevante hoofdopgaven: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
 duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie; 
 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
 stad en land verbonden. 
 

Divers en samenhangend netwerk 
Voor het plangebied is vooral de hoofdopgave "divers en samenhangend stedelijk netwerk" 
relevant. Zuid-Holland wil verstedelijking en economische ontwikkeling bundelen en 
concentreren in het stedelijk netwerk. Concentratie van stedelijke functies biedt meer kansen 
voor een betere samenhang, een grotere arbeidsmarkt en een hoger voorzieningenniveau. 
Ontwikkeling van nieuwe woon- en werkmilieus in stedelijke gebieden kan gecombineerd 
worden met het herstructureren en transformeren van bestaande woon- en werkmilieus. 
Gemengde milieus, broedplaatsen en onderwijsvoorzieningen zorgen voor een betere 
voedingsbodem voor de kenniseconomie. Intensief gebruik van het stedelijk gebied leidt tot 
een reductie van de uitstoot van broeikasgassen en een zuinig gebruik van grondstoffen. 
Hierdoor draagt intensief stedelijk ruimtegebruik bij aan de duurzaamheid van de 
samenleving. 

Functiekaart en Kwaliteitskaart Structuurvisie 
Bij de structuurvisie horen twee kaarten: de Functiekaart 2020 en de Kwaliteitskaart 2020. 
Op de Functiekaart is het plangebied aangeduid als "Stads- en dorpsgebied met 
hoogwaardig openbaar vervoer". Deze aanduiding is toegekend aan delen van het stads- en 
dorpsgebied die in de nabijheid liggen van haltes van hoogwaardig openbaar vervoer van het 
Zuidvleugelnet. Op de Kwaliteitskaart 2020 is het plangebied aangeduid als "Stedelijk 
netwerk met hoogwaardig openbaar vervoer". Deze aanduiding is toegekend aan stads- en 
dorpsgebied bestaande uit samenhangende stedelijke agglomeraties en kernen die 
gekoppeld zijn aan het Zuidvleugelnet.  

Zoetermeer is daarnaast aangewezen als stedelijk subcentrum in het stedelijk netwerk Zuid-
Holland. Deze centra omvatten een knooppunt van openbaar vervoer en/of andere 
hoogwaardige OV haltes en bieden ruimte voor concentratie van stedelijke voorzieningen en 
soms kantoren van bovenregionaal niveau. 

Conclusie 
De herinrichting van het Bredewater is niet in strijd met de stedelijke ontwikkelingen zoals 
deze voorzien zijn in de provinciale structuurvisie.” 
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2.2.2  “Verordening Ruimte "Visie op Zuid-Holland" en 1e Herziening en       
Actualisering 2011 
 

De provinciale belangen aangegeven door vijf integrale opgaven, zoals opgenomen in de 
Structuurvisie, zijn verankerd in de Verordening Ruimte "Visie op Zuid-Holland" die net als de 
Structuurvisie op 2 juli 2010 door provinciale staten van Zuid-Holland is vastgesteld. Ook de 
Verordening Ruimte is gewijzigd en geactualiseerd op 23 februari 2011 en 29 februari 2012 
met de vaststelling door provinciale staten van respectievelijk de 1e Herziening van de 
provinciale Verordening en de Actualisering 2011.  

In de Verordening zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent de 
verkeersafwikkeling in stads- en dorpsgebieden en daarmee binnen het plangebied. 

2.3 Regionaal beleid 
 
In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan het Regionaal Structuurplan 
Haaglanden. 
 

2.3.1 Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 
 
Het regionaal beleid is door het Stadsgewest Haaglanden vastgelegd in het op 16 april 2008  
vastgestelde Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 (RSP). Hierin worden meerdere 
ambities en uitgangspunten beschreven, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van de 
woon- en leefomgeving waarbij ingezet wordt op innovatief en efficiënt ruimtegebruik, het 
vormen van een groene netwerkstad en een stevig ruimtelijk economisch beleid en aandacht 
voor mobiliteit met als uitgangspunt de Regionale Nota Mobiliteit.  
 
De laatstgenoemde ambitie is verder uitgewerkt in de investeringsprioriteit 'duurzame 
mobiliteit'. Hierin staat onder andere het verbeteren van het openbaar vervoer voor iedereen 
door realisatie van Stedenbaan, het samenhangende programma 'Netwerk RandstadRail' en 
het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer centraal. Ook dient het 
regionale net van fietsroutes en fietsvoorzieningen te worden verbeterd. Tevens zal door het 
verbeteren van de aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het regionale wegennet, het 
toepassen van innovatieve technologieën en het stimuleren tot bewustere keuzes in 
rijgedrag van weggebruikers bestaande wegen beter benut worden. 
 
De ontwikkelingen die in dit plan worden mogelijk gemaakt zijn niet in strijd met het RSP. 
 
 

2.3.2 Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Het plangebied ligt binnen de beheersgrenzen van het hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Waterbeheerplan Rijnland 
Op 1 januari 2010 is het nieuwe Waterbeheerplan 4 (2010-2015) van Rijnland van kracht 
geworden. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn 
en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe Waterbeheerplan 
legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen 
overstromingen, voldoende water en gezond water.  
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Keur 2009 en Beleids- en Algemene regels 2011 
Op 22 december 2009 is een nieuwe keur in werking getreden. Een nieuwe keur was nodig, 
vanwege de totstandkoming van de Waterwet en de daarmee verschuivende bevoegdheden 
in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn in deze Keur bepalingen toegevoegd over 
het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De Keur 2009 en 
Beleids- en Algemene regels 2011 maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van 
Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De keur is 
een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebods- en 
verbodsbepalingen) voor waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden), 
watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken) en andere 
waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). De keur 
bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing van de in de keur vastgestelde gebods- en 
verbodsbepalingen worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. 
De keur is derhalve een belangrijk instrument om het watersysteem op orde te houden. 

 

Voorkeursvolgorde voor afvalwater 
Overeenkomstig het rijksbeleid (de voorkeursvolgorde uit artikel 29 a van de Wet 
milieubeheer en de doelmatigheidsdoelstelling uit het bestuursakkoord waterketen 2007) 
geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het 
doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in dat het belang 
van de bescherming van het milieu vereist dat: 

a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  
b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  
c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden 

geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;  
d. huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid 

betreft overeenkomt, worden ingezameld en naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren getransporteerd;  

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d zo nodig na zuivering bij de bron, wordt 
hergebruikt;  

f. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij 
de bron, in het milieu wordt gebracht;  

g. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d dat naar een inrichting als bedoeld in artikel 
15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt getransporteerd.  

De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De 
uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de 
oplossing centraal moet staan. 

 

Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 
Voor de behandeling van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van 
preventieve maatregelen een en ander vooruitlopend op de definitieve invoering van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te 
besteden aan brongerichte maatregelen. Het argument daarbij is dat vanuit een wijder 
milieuperspectief preventie de voorkeur heeft boven 'end-of-pipe' maatregelen.  

Uitgangspunt is dat het te lozen hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit 
van het ontvangende oppervlaktewater mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen 
op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen.  

Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater 
naar verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan 
in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende 
voorzieningen, een verbeterd gescheiden stelsel of, als laatste keus, aansluiten op het 
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gemengde stelsel. Ook kan de gemeente in overleg met het waterschap kiezen voor een 
generieke 'end-of-pipe' aanpak. Deze keuze moet dan expliciet gemaakt worden in het GRP. 

Bij ontwikkelingen waar meer dan 500m2 verhard wordt dient voor compensatie te worden 
gezorgd dikwijls door aanleg van wateroppervlak in de nabije omgeving. In het deel van het 
plangebied dat in het Hoogheemraadschap van Rijnland ligt liggen twee onbebouwde 
locaties waarbij sprake is van een toename van verharding. 

 

In paragraaf 4.6 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt nader ingegaan op het aspect 
water. 

2.4 Gemeentelijk beleid 
 
In de hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het Masterplan 2025 / Stadsvisie 2030 en 
aan de nota mobiliteit Zoetermeer. 

2.4.1 Stadsvisie 2030 
 
De Stadsvisie 2030, die op 15 december 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Zoetermeer, verwoordt een negental opgaven die in de periode tot 2030 moeten worden 
opgepakt om als stad voldoende perspectief op een welvarende ontwikkeling te behouden. 
Daarnaast geeft de Stadsvisie aan welke kansen de gemeente wil benutten om de stad extra 
perspectief te geven. 
  
De kernopgave van de Stadsvisie is om de bestaande kwaliteiten te behouden en te 
versterken. De hoofdopgave tot 2030 bestaat onder andere uit: 

- het vast blijven houden aan een groene, stedelijke woonomgeving en een dynamisch 
volwaardig stedelijk centrum; 

- als onderdeel van Haaglanden, samenwerken binnen een regio waar voldoende 
arbeidsplaatsen beschikbaar zijn die aansluiten op het arbeidsaanbod in Haaglanden; 

- mobiliteit en een goede bereikbaarheid zijn een voorwaarde om als stad goed te 
kunnen  functioneren; de opgave hierbij is om een zo groot mogelijke verschuiving 
van autogebruik naar openbaar vervoer en fiets te bewerkstelligen en de inrichting 
van de infrastructuur conform de principes van Duurzaam Veilig consequent te 
continueren.  
 

 

2.4.2 Stadsnatuurplan (1999) 

 
Het Stadsnatuurplan geeft richting aan het natuurbeleid van Zoetermeer. In het 
Stadsnatuurplan wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente wil omgaan met de 
natuur die zij nu al rijk is en hoe het nog beter zou kunnen. Het doel van het Stadsnatuurplan 
is het realiseren van meer en betere natuur en het vergroten van het draagvlak voor de 
natuur. 
Het gemeentelijk natuurbeleid kent drie niveaus met elk een eigen ambitie: groen op 
regioniveau, groen op stadsniveau en groen op wijkniveau. Voor natuur op regioniveau geldt 
het compensatiebeginsel. Dit betekent dat bij verlies van natuur compensatie moet 
plaatsvinden door nieuwe natuur. Op stads- en wijkniveau geldt de natuurimpulsregel. Hierbij 
dient het natuurbelang nadrukkelijk te worden meegewogen in de besluitvorming over 
(her)ontwikkelingslocaties. Op stads- en wijkniveau is het gemeentelijk natuurbeleid vooral 
gericht op het creëren van soortenrijke natuur. 
Het Stadsnatuurplan zal worden opgevolgd door een Groentrilogie (Groenkaart, Visie 
biodiversiteit en de nota Bomenbeleid, alleen de laatste is inmiddels vastgesteld). 
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De Visie biodiversiteit geeft de voorkeur aan het herplanten van boomsoorten van inheemse 
oorsprong (PNV-soorten). De nota Bomenbeleid gaat ervan uit dat een belangrijke 
boomstructuur , zoals het Bredewater duurzaam gehandhaafd blijft. Dit, omdat de 
ecologische waarde van het stedelijk gebied voor een belangrijk deel hiermee samenhangt. 

2.4.3 Nota Mobiliteit Zoetermeer (2005) 
 
De Nota Mobiliteit Zoetermeer (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2005) biedt 
het kader om de komende jaren invulling te geven aan het verkeers- en vervoersbeleid. De 
nota analyseert voor welke uitdagingen Zoetermeer staat, nu en in de toekomst. De 
aanwezige en de te verwachten knelpunten zijn hierin betrokken, alsmede de daarbij 
behorende oplossingsrichtingen. De nota beschrijft het verkeers- en vervoersbeleid tot 2010 
en geeft een doorkijk naar 2025. Vanuit een realistische aanpak, voortbouwend op en 
optimaal gebruik makend van de kwaliteiten van Zoetermeer is een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. 

2.4.4 Nota Duurzaam Veilig (2008) 

 

In Zoetermeer worden de wegen volgens het principe van Duurzaam Veilig vormgegeven. 
Dit is vastgelegd in de Nota Duurzaam Veilig 1e fase uit 1998 en de Nota Mobiliteit uit 2005. 
Dit betekent dat wegen worden verdeeld in categorieën. Aan deze categorieën zijn snelheid, 
gebruik en inrichting gekoppeld. Doel is het verhogen van de herkenbaarheid en de 
verkeersveiligheid. De volgende categorieën worden onderscheiden:  
Stroomwegen: deze wegen zijn onderdeel van het hoofdwegenstelsel van Zoetermeer en 

hebben als functie het snel afwikkelen van grote hoeveelheden doorgaand verkeer. De 

maximum toegestane snelheid op stroomwegen bedraagt waar mogelijk 70 km/uur;  

Gebiedsontsluitingswegen: deze wegen hebben als functie het verdelen en verzamelen van 

verkeer en het bereikbaar maken van wonen en bedrijven. Voor fietsers zijn er vrijliggende 

fietspaden of fietsstroken. De maximum snelheid bedraagt 50 km/uur. Er wordt binnen de 

Gemeente Zoetermeer onderscheid gemaakt tussen 'drukke gebiedsontsluitingswegen' en 

'stille gebiedsontsluitingswegen', waarbij het onderscheid o.a. gemaakt wordt door de 

verkeersintensiteit (meer resp. minder dan ongeveer 6.000 motorvoertuigen per etmaal).  

Erftoegangswegen: deze wegen zijn onderdeel van een woon- of verblijfsgebied en hebben 

als belangrijkste functie het rechtstreeks ontsluiten van particuliere en openbare percelen. 

Op erftoegangswegen staat de verblijfsfunctie voorop en niet de verkeersfunctie. Er is geen 

sprake van een hoog percentage doorgaand verkeer. Fietsers rijden in principe over de 

rijbaan. Dit type wegen heeft een 30 km/h regime of is een woonerf. 

2.4.5 Integrale kaderstellende beleidsnotitie parkeren Zoetermeer (2012) 

 

De Integrale kaderstellende beleidsnotitie (auto)parkeren Zoetermeer, die 21 mei 2012 door 

de gemeenteraad is vastgesteld, geeft uitwerking aan het parkeerbeleid. Als basis voor het 

nieuwe parkeerbeleid in Zoetermeer geldt: 'vraagvolgend' waar dat kan en 'sturend' waar dat 

moet. Met andere woorden: parkeerplaatsen realiseren op die plaatsen waar daar behoefte 

aan is én er de mogelijkheden zijn (ruimtelijk en financieel) en sturen op het gebruik van 

beschikbare parkeerplaatsen waar de vraag naar parkeercapaciteit groter is dan het aanbod 

en uitbreiding van parkeercapaciteit niet aan de orde is. In deze beleidsnotitie is vastgelegd 

op welke wijze wordt omgegaan met parkeervraagstukken in de bestaande stad. Daarbij 
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wordt onderscheid gemaakt naar verschillende gebruikersgroepen zoals bewoners, 

bezoekers en werknemers.    

2.4.6 Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels (2012) 

 

Tegelijk met de (nieuwe) Integrale kaderstellende beleidsnotitie (auto)parkeren Zoetermeer 

is een nieuwe Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels vastgesteld. Op grond van de 

nieuwe beleidsnotitie (auto)parkeren geldt voor nieuwe ontwikkelingen dat in beginsel op 

eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid moet worden voorzien. 

In de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels zijn voor uiteenlopende functies en 

voorzieningen parkeernormen opgenomen. Bij de parkeernormen is veelal sprake van een 

bandbreedte en kan per situatie bepaald worden welke norm binnen de bandbreedte het 

meest geschikt is. De parkeernormen worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen. Het 

parkeernormenbeleid van de gemeente Zoetermeer is dan ook bedoeld om parkeeroverlast 

door nieuwe ontwikkelingen te voorkomen. Er zijn echter altijd situaties die enige flexibiliteit 

vragen in de toepassing van de parkeernormen. Hiertoe bevat de nota uitvoeringsregels 

welke kunnen worden toegepast. De parkeernormen gelden voor nieuwe ontwikkelingen 

binnen de gemeente. Indien nader onderbouwd, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van 

de parkeernormen. Bij nieuwe ontwikkelingen geldt dat parkeercapaciteit zoveel mogelijk 

binnen de ontwikkelkavel (op eigen terrein) moet worden aangelegd. Als dat in alle 

redelijkheid en billijkheid niet lukt, dan kan gekeken worden of de gemeente binnen de 

kaders van de overige beleidsuitgangspunten de restvraag aan parkeerplaatsen in het 

openbare gebied kan realiseren.  

De parkeernormen zijn gelieerd aan de bouwverordening. Bij de toetsing van bouwplannen 

dient altijd getoetst te worden aan de bouwverordening en daarmee aan de parkeernormen. 
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3 Planbeschrijving 
 

3.1 Huidige situatie 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het Bredewater in de wijk Meerzicht.  
Deze wijk is in de 70-er jaren gerealiseerd en ligt tussen de A12 en de Amerikaweg. De wijk 
bestaat grotendeels uit woningen en deels uit bedrijven (kantoren). Aan de oostzijde van het 
Bredewater, het gedeelte tussen het Bredewater en de Afrikaweg, zijn kantoren gevestigd.  
 
Aan de westzijde zijn hoofdzakelijk woningen gesitueerd. De dichtstbijzijnde woningen 
bevinden zich op circa 16 m van de as van de westelijke rijbaan (Ganzewater 57, 
Kooienswater 93  en Groenewater 42,44, 74 en 76). 
 
De Meerzichtlaan is de centraal gelegen ontsluitingsweg. Deze weg valt onder de categorie 
‘drukke’ gebiedsontsluitingsweg 50 km/u binnen de bebouwde kom. De weg heeft een 
aansluiting op zowel de Amerikaweg als op de Afrikaweg, die beiden onder de categorie 
gebiedsontsluitingswegen (70 km/u)  vallen. 
 
Het Bredewater ligt op ruim 100 m. ten westen van en parallel aan de Afrikaweg, sluit aan op 
de Meerzichtlaan maar heeft geen rechtstreekse verbinding met de Afrikaweg (kruist deze 
weg ongelijkvloers) en gaat onder de Afrikaweg over in de Boerhaavelaan in de wijk 
Driemanspolder. Het Bredewater valt in de wegcategorie rustige gebiedsontsluitingsweg 50 
km/u binnen de bebouwde kom.   
Daarmee ontstaat een logische en hiërarchische verkeersstructuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De ladderstructuur  (hoofdweg 70 km/u)    
  Meerzichtlaan   (‘drukke’ gebiedsontsluitingsweg 50 km/u) 

   Bredewater        (‘stille’ gebiedsontsluitingsweg 50 km/u) 

 
Figuur  3.1  Verkeerstructuur / hiërarchie 

 
Voordat het begrip duurzaam veilig werd geïntroduceerd, werden wegen in vele 
verschillende categorieën ingedeeld en op vele verschillende wijzen vormgegeven. Thans 
voldoen veel van dat soort wegen niet meer aan de huidige inzichten van duurzaam veilig. 
Het Bredewater is zo’n weg en ook voor deze weg geldt dat de in de loop van de tijd 
ontstane verschillen tussen vorm, functie en gebruik zouden moeten worden bijgesteld. Door 
met name het huidige profiel van 2 door een middenberm gescheiden rijbanen, heeft het 
Bredewater op dit moment meer de uitstraling van een ‘drukke’ gebiedsontsluitingsweg 50 
km/u, dan van een ‘stille’ gebiedsontsluitingsweg 50 km/u.  
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3.1.1 Verkeersintensiteiten 

 

Het Bredewater heeft volgens het verkeersmodel van de Gemeente Zoetermeer in 2011 over 

het grootste deel minder dan 3500 mvt/etmaal en in het noordelijke stuk 3500-6500 

mvt/etmaal.  

Meer exact is dit op basis van motorvoertuigen-weekdag-etmaal intensiteiten, basisjaar 

2011: 

 Bredewater tussen Meerzichtlaan en Binnenwater: 4100 

 Bredewater tussen Binnenwater en Dijkwater: 3300 

 Bredewater tussen Dijkwater en Groenewater: 2900 

 Bredewater tussen Groenewater en tijdelijke Floriade parkeerterrein langs het spoor: 

1400 

 Bredewater ter hoogte van viaduct Afrikaweg: 1300 

    
Figuur  3.2   Verkeersintensiteiten, bron verkeersmodel Zoetermeer 2011 

 

3.1.2 Verkeersveiligheid 
 
Op basis van de ongevalsgegevens van de afgelopen jaren, blijkt dat het aantal ongevallen 
zeer gering is. In een periode van 5 jaar (2006-2011) hebben er 6 geregistreerde ongevallen 
plaatsgevonden. (3 x eenzijdige ongeval, 2 x geen voorrang verleend, 1 fiets-bromfiets door 
onvoldoende rechts rijden). 2 van deze 6 ongevallen zijn letselongevallen. 
Een black spot is een locatie (kruispunt of wegvak) waar in een periode van drie jaar zes of 
meer slachtofferongevallen zijn gebeurd. Voor het Bredewater is dus geen sprake van een 
black spot. 
 

3.1.3 Parkeren 
 
Het parkeren langs het Bredewater vindt plaats aan beide zijden van de weg in de 
langsparkeerstroken. Het parkeerterrein aan de zuidkant van het Bredewater nabij het 
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Waterpad, is aangelegd als een tijdelijke parkeerplaats ten behoeve van de Floriade in 1992. 
Het terrein is echter tot op heden in gebruik gebleven als parkeerterrein en heeft 
hoofdzakelijk een functie vervuld als P+R-terrein ten behoeve van het station Zoetermeer. 
Het parkeerterrein is echter bestemd als kantoorlocatie. Het perceel zal daarmee in de 
toekomst zijn functie als P+R-locatie verliezen. Het is wenselijk deze toekomstige afname 
van openbare parkeergelegenheid in het plan te compenseren. Uitgangspunt hierbij is dat 
het toekomstige kantoorgebouw, zoals in het bestemmingsplan Rokkeveen Kantoren 
Bredewater vastgelegd, op eigen terrein in zijn parkeerbehoefte voorziet. 
 
In de huidige situatie zijn er inclusief de tijdelijke parkeerplaatsen ca. 290 parkeerplaatsen  

3.1.4 Groenvoorzieningen / Bomen 

 
In 2010 heeft de gemeente Zoetermeer een onderzoek laten verrichten naar de 
toekomstverwachtingen van de 90 populieren langs het Bredewater door een deskundig 
bureau ‘Zeinstra Boomverzorging’. 
Geconcludeerd werd dat de kwaliteit van de bomen slecht tot matig was en dat het niet 
verantwoord was om de populieren langer dan 5 jaar te handhaven gezien de hoge 
beheerkosten en het veiligheidsrisico. 
 
Door het bureau is derhalve geadviseerd om alle populieren binnen 5 jaar te vervangen door 
een meer duurzame soort waarbij meer aandacht besteed kan worden aan de huidige 
inrichtingseisen van de groeiplaats van de toekomstige bomen. Tevens werd geadviseerd 
om alleen bij noodzaak (veiligheid) snoeionderhoud aan de populieren uit te voeren. Binnen 
5 jaar worden er grote veiligheidsproblemen verwacht, onder andere zware (dreigende) 
takbreuk en/of ontoelaatbare wortelopdruk in de verharding aan de oost- en westzijde. 
De gemeente heeft naar aanleiding van deze rapportage een kapvergunning aangevraagd. 
Hiertegen is bezwaar aangetekend en de rechter heeft besloten dat de bomen niet gekapt 
mochten worden en dat eerst de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning 
afgerond dient te zijn. Alleen ‘groot’ onderhoud werd door de rechter toegestaan. 
Naar aanleiding van die uitspraak zijn de bomen in 2010 gekandelaberd. 
 
Op 13 mei 2011 heeft het College van burgemeester en wethouders besloten om de werking 
van de kapvergunning te verlengen voor onbepaalde tijd. (bijlage f.) 

3.2 Toekomstige situatie 
 
In het Uitvoerings Programma Openbare Ruimte 2011 is de herinrichting van het Bredewater 
opgenomen.  
Het voornemen is om het Bredewater her in te richten. Daarbij verdwijnt de middenberm en 

zal er in de nieuwe situatie voor het grootste deel van de weg geen sprake meer zijn van 

gescheiden rijbanen. Verder komt de weg middels het aanleggen van een knik in de weg 

dichter bij de kantorenstrook te liggen. Ter hoogte van de  dichtstbijzijnde woningen gelegen 

aan de westzijde van de weg, blijft de weg ofwel op gelijke afstand van de woning of komt 

daar verder vanaf te liggen. 

De afstand van de wegas tot de woning gelegen aan het Kooienswater 93 blijft gelijk. De 

afstand van de wegas  tot de woningen aan het Ganzewater 57 en het Groenewater 42 en 

44 zal circa 31 m gaan bedragen. Ter hoogte van de woningen aan het Groenewater 74 en 

76 bevindt zich de hierboven bedoelde knik, waardoor de afstand van de as van de 

westelijke baan verloopt van circa 17 m tot circa 31 m. 
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Na de parkeerplaats aan het Dijkwater buigt het Bredewater weer af richting het 

noordwesten naar de kruising (in de vorm van een rotonde) met de Meerzichtlaan. Ten 

opzichte van de oude situatie wordt de afstand van de wegas  tot de galerijflat aan het 

Dijkwater ruimer, te weten van circa 24 m naar circa 32 m. De afstand van de wegas tot aan 

de  sportschool aan het Dijkwater 3 wordt in de nieuwe situatie daarentegen kleiner, te weten 

van 18 m naar circa 16 m. Aan de rotonde Bredewater/Meerzichtlaan wijzigt ten gevolge van 

de herinrichting van het Bredewater niets. 

Verder worden in het plangebied parkeerplaatsen aangelegd ter compensatie van het 

tijdelijke Floriade parkeerterrein (zie paragraaf 3.2.3). Hiertoe wordt de parkeerplaats aan het 

Dijkwater aan de oostzijde uitgebreid met  31 parkeerplaatsen. Tevens wordt aan de 

westzijde van het Bredewater, tussen het Bredewater en de woningen aan het Ganzewater 

57 en het Groenewater 42, 44 en 74 een nieuw parkeerterrein aangelegd met  39  

parkeerplaatsen. Tot slot wordt ook een nieuwe parkeerplaats aangelegd aan de oostzijde 

van het Bredewater ter hoogte van Bredewater 24 en 26, met 83 parkeerplaatsen. 

 

Figuur 3.1 ontwerp herinrichting Bredewater 

 

3.2.1 Verkeersintensiteiten 

De prognose voor 2022 is dat dan vrijwel de gehele weg (m.u.v. het meest zuidelijk stuk ter 

hoogte van de tunnel onder de Afrikaweg) tussen de 3500 en 6500 mvt/etmaal heeft.  

Meer exact is dit op basis van motorvoertuigen-weekdag-etmaal intensiteiten, prognosejaar 

2022: 

 Bredewater tussen Meerzichtlaan en Binnenwater: 6000 

 Bredewater tussen Binnenwater en Dijkwater: 5100 

 Bredewater tussen Dijkwater en Groenewater: 4700 

 Bredewater tussen Groenewater en tijdelijke Floriade parkeerterrein langs het spoor: 

3100 
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 Bredewater ter hoogte van viaduct Afrikaweg: 2000 

In prognosejaar 2022 is de nog onbenutte planologische capaciteit geheel ingevuld (met 

name met kantoorontwikkeling aan de Boerhaavelaan en aan de Kop Bredewater). Het 

Bredewater blijft ook in de nieuwe situatie vallen in de wegcategorie rustige 

gebiedsontsluitingsweg 50 km/u binnen de bebouwde kom. 

3.2.2 Verkeersveiligheid 

Ondanks dat het Bredewater niet als een zogenoemde black spot wordt aangemerkt, zal de 
duurzaam veilige herinrichting van het Bredewater een positief effect hebben op de 
verkeersveiligheid en de beleving daarvan door de weggebruikers. De snelheid van het 
autoverkeer zal door de herinrichting afnemen. Het fietsverkeer zal conform de richtlijnen van 
Duurzaam Veilig afgewikkeld worden via vrijliggende fietspaden.  

3.2.3 Parkeren 

Vanwege de reductie van het aantal openbare parkeerplaatsen als gevolg van het in de 
toekomst wegvallen van het tijdelijke Floriade parkeerterrein, is binnen het plangebied in een 
volledige compensatie van dit parkeerterrein voorzien. 
 
In de huidige situatie zijn aanwezig: 
Tijdelijke Floriade parkeerterrein     116 pp 
Definitieve parkeerterrein op de kop van het Bredewater  110 pp 
Langs het Bredewater        65 pp 
      Totaal   291 pp 
 
Na uitvoering van de herinrichting zijn aanwezig: 
Tijdelijke Floriade parkeerterrein     116 pp 
Definitieve parkeerterrein op de kop van het Bredewater  110 pp 
Langs het Bredewater      153 pp 
      Totaal   379 pp 
 
Na bouw kantoor op tijdelijk parkeerterrein zijn aanwezig: 
Definitieve parkeerterrein op de kop van het Bredewater  110 pp 
Langs het Bredewater      153 pp 
Openbare parkeerplaatsen naast kantoor      68 pp 
      Totaal   331 pp 
Uitgangspunt hierbij is dat het kantoor op het tijdelijke Floriade parkeerterrein, op eigen 
terrein voorziet in zijn parkeerbehoefte. 
 

3.2.4 Groenvoorzieningen / Bomen 

De bomen zullen worden gekapt waarmee de onveilige situatie als gevolg van dreigende 
takbreuk en wortelopdruk niet meer aan de orde is. Als gevolg van herplant zullen binnen het 
plangebied een aantal nieuwe (duurzaam, langzaam groeiende) bomen worden geplant.  
De bomen worden herplant als laanbeplanting. De keuze van de beplanting en daarmee 

samenhangend het aantal bomen, wordt gemaakt in overleg met de bewoners.  
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4 Onderzoeken 
 

4.1 Geluidshinder 

 
De Wet geluidhinder geeft aan dat ten behoeve van een reconstructieonderzoek gekeken 
moet worden naar het effect van de reconstructie op geluidgevoelige bestemmingen. Hierbij 
wordt gekeken naar het verschil in geluidsbelasting tussen de huidige situatie (peiljaar een 
jaar voor aanleg constructie) alsmede de toekomstige situatie 10 jaar na realisatie van de 
constructie. Dit verschil mag niet groter zijn dan een 2 dB toename.  

Het aanleggen van een knik in de weg zal niet leiden tot een toename van het verkeer op het 
Bredewater. Daarmee geeft het aanleggen van de knik geen toename van de 
geluidsbelasting op de geluidgevoelige bebouwing zowel binnen als buiten het plangebied. 

Het tijdelijke onderwijsgebouw aan Bredewater 24 ligt net onder de knik in de weg  Het 
eventuele effect van de knik inclusief de planbijdrage op de geluidsbelasting op de gevel van 
dit gebouw is in het akoestisch onderzoek (bijlage h) nader beschouwd.  

Bredewater zonder “knik” in de weg 

(huidige situatie) 

Bredewater met “knik” in de weg 

(mogelijke toekomstige situatie) 

 

 

Figuur 3: De verlegging (rode pijl) van de weg Bredewater ter hoogte van het schoolgebouw (blauwe cirkel)  

 

 

Geluidsbelasting Lden (dB) in 2022 incl. planbijdrage vanwege de wegligging van 
Bredewater zonder knik (huidige situatie) en met knik (toekomstige situatie; (incl. aftrek art. 

110g Wgh) alsmede de cumulatieve geluidsbelasting van het wegverkeer (excl. aftrek) 

Toets- 

punt 

Bredewater 

max. Lden (dB) 

Cumulatief 

max. Lden (dB) 

O 001 huidige situatie 52 65 
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O 001 toekomstige 

situatie incl knik 52 65 

 

Na aanpassing van de ligging van de weg Bredewater zal de geluidsbelasting op de gevel 
van het onderwijsgebouw maximaal 52 dB blijven. Ten aanzien van de school is er geen 
sprake van een reconstructie. 

De weg komt na de knik verder weg te liggen van de woningen die grenzen aan de westkant 
van het plangebied. Hierdoor neemt de geluidsbelasting bij de woningen eveneens niet toe. 
Daaruit kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een reconstructie in het kader 
van de Wet geluidhinder.  

4.2 Luchtkwaliteit 
 
De herinrichting heeft geen relevante gevolgen voor de luchtkwaliteit. De reconstructie zal 
immers niet leiden tot een toename van de te verwachten verkeersbewegingen. 

4.3 Externe veiligheid 
 
Het aspect externe veiligheid is niet relevant, omdat de ontwikkeling geen kwetsbaar object 
bevat en de herinrichting van het Bredewater er niet toe leidt dat er vervoer van gevaarlijke 
stoffen plaats zal vinden. 

4.4 Kabels en leidingen 
 
In het plangebied liggen drie planologisch relevante leidingen: 

1. Aan de noordzijde van het plangebied een watertransportleiding met een doorsnede 
van 500 mm onder de rotonde Bredewater/Meerzichtlaan.  

2. Aan de zuidzijde van het plangebied een watertransportleiding met een doorsnede 
van 900 mm onder de kop van Bredewater, parallel aan de A12. 

3. Aan de zuidzijde van het plangebied een rioolleiding met een doorsnede van 900 mm 
onder de kop van Bredewater, parallel aan de A12. Het betreft hier geen persleiding. 

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen buisleidingen voor gevaarlijke 

stoffen. Evenmin zijn er hoogspanningsleidingen, straalpaden of  telecomverbindingen in of 

in de nabijheid van het plangebied aanwezig. Er is ook  sprake van leidingen die 

planologisch niet relevant zijn, zoals kabels en leidingen (distributienet) ten behoeve van 

nutsvoorzieningen.  

De bestaande kabels en leidingen zullen worden verlegd in nauwe afstemming met de 
nutsbedrijven. 
 
Een overzicht van de bestaande kabels en leidingen is als bijlage d bijgevoegd. 

4.5 Bodem 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat de milieukundige bodemkwaliteit problemen zou kunnen 
opleveren bij de herinrichting. 
 
Tijdens de herinrichting zullen materialen vrijkomen. Onderzocht is of deze materialen 
geschikt zijn voor hergebruik. Van der Helm Milieubeheer B.V. heeft in januari/februari 2012 
een asfalt- en funderingsonderzoek uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek (projectcode 
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ZOBR111263) is dat alle vrijkomende bouwstoffen herbruikbaar zijn. Het onderzoeksrapport 
is bijlage e toegevoegd 
 

4.6 Water 

 

4.6.1 Beleid 

 
Waterhuishouding  
Voor de uitvoering van ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met het 
aspect water. Om dit te kunnen waarborgen, is een watertoets verplicht geworden voor 
diverse ruimtelijke plannen. Dit betekent dat deze ruimtelijke onderbouwing een 
waterparagraaf dient te bevatten waarin de waterhuishoudkundige situatie wordt beschreven 
en de effecten van de ruimtelijke veranderingen op de waterhuishouding worden verwoord.  
 
Het Bredewater is gelegen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
 

4.6.2 Onderzoek 

 
Huidige situatie  
In de huidige situatie bestaat het Bredewater deels uit 1x 2 en deels uit 2x1 rijstroken, deels 
gescheiden door groenstroken. 
 
Toekomstige situatie  
De bestaande wegverharding en groenstroken binnen het plangebied (voetpaden, fietspaden 
en rijbanen en bermen), zullen als gevolg van een andere profielopbouw verschuiven. De 
beoogde nieuwe wegverharding en groenstroken in het plangebied zullen voor een belangrijk 
deel in de plaats komen van de reeds aanwezige verharding en groenstroken. De weg wordt 
namelijk versmald van in totaal 4 rijstroken naar 2 rijstroken. De verharding die daardoor 
verdwijnt, wordt weer toegevoegd in de vorm van parkeerplaatsen. Daardoor zal de totale 
oppervlakte verharding en groen binnen het plangebied nagenoeg gelijk blijven. Daarmee zal 
ook de infiltratiecapaciteit nagenoeg hetzelfde blijven. 
Oppervlak verharding nu  15.486 m2 
Oppervlak verharding ontwerp 15.571 m2 
 
Conclusie  
De in deze ruimtelijke onderbouwing mogelijk gemaakte ontwikkelingen veroorzaken geen 
verslechtering van het waterhuishoudkundige systeem ter plekke. Aangezien de totale 
oppervlakte aan verharding nagenoeg gelijk blijft, is geen compensatie nodig 
 

4.7 Ecologie 
Op de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur kaart van de provincie Zuid-Holland valt af te 
lezen dat het Bredewater niet is gelegen in een natuurgebied of op korte afstand daarvan. 
Evenmin maakt het Bredewater deel uit van een ecologische verbindingszone. 
 

4.7.1 Stadsnatuurplan 
 
Het Bredewater is een zone met kansen voor natuur op wijkniveau (een wijkontsluitingsweg 
met laanbeplanting). 
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Het groene karakter dient behouden te blijven en bij de herinrichting geldt dat het 
natuurbelang nadrukkelijk is  meegewogen.  Zoals aangegeven in paragraaf 3.4. zullen ter 
compensatie van de kap van de populieren, nieuwe (duurzaam, langzaam groeiende)  
bomen worden herplant. De nieuwe bomen worden als laanbeplanting herplant.  
De natuurlijke invulling (soort keus) in het openbaar gebied wordt  mede bepaald met de 
omwonenden. Hiertoe wordt een werkgroep Bomen en Groen opgericht. 

4.7.2 Flora- en Faunawet 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt een integraal 
 
wettelijk kader voor de bescherming van plant- en diersoorten. Met deze wet is het soorten 
beschermingsbeleid van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving verwerkt. De Flora- en faunawet kent geen formele koppeling met het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Dat doet niet af aan het feit dat bezien moet worden of de Flora- en 
faunawet de uitvoerbaarheid van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een 
bestemmingsplan in de weg staat. Dit betekent dat in het geval er een redelijk vermoeden 
bestaat dat beschermde planten- en diersoorten in het plangebied kunnen voorkomen in het 
kader van de procedure onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van deze 
soorten (ABRvS, 23 februari 2005, Leeuwarden). 

4.7.2 Gedragscode Flora- en Faunawet 
 

Sinds 2002 geldt de Flora- en faunawet die de soortbescherming regelt. Zoetermeer werkt 

met een door het ministerie van goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet. 

Onderzoek aan de populieren (september 2009) heeft geen beschermde situaties 
opgeleverd voor vleermuizen en vogels met vaste verblijfplaatsen, zodat er geen ontheffing 
hoeft te worden aangevraagd. Wel dient gewerkt te worden buiten het broedseizoen en dient 
voordat de bomen gekapt worden, nog een laatste check plaats te vinden. Bomen kunnen 
vleermuizen, vogels en allerlei insecten schuil-, slaap-, foerageer-, nestgelegenheid en 
oriëntatieplekken bieden. 
 
Uit voornoemd onderzoek is verder gebleken dat voor de bocht in het Bredewater Rietorchis 
en Vogelmelk zijn aangetroffen. Beide soorten worden genoemd in de Flora- en Faunawet. 
Voor de Rietorchis geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van bestendig 
beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, als wordt gewerkt volgens een 
door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. In dit geval zal dan ook gewerkt 
worden conform de Gedragscode Flora en Fauna van Zoetermeer. Voor Vogelmelk geldt 
een algemene vrijstelling. Vanzelfsprekend zal er voor licht beschermde planten ook acht 
worden geslagen op de zorgplicht op grond van artikel 2 van de Flora- en Faunawet. Dit 
betekent dat fatsoenlijk zal worden omgegaan met levende planten en dieren. Dit is verwerkt 
in de Gedragscode Flora en Fauna van Zoetermeer. 
 
Het onderzoek (september 2009) is als bijlage g toegevoegd. 

4.8 Archeologie en cultuurhistorie 

4.8.1 Regelgeving en beleid 
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta  
 
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het 
Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. 
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Het Verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als 
gevolg van dit Verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van 
het plan een rol spelen. 
 
Op grond van de aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt 
dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden 
omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële 
verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de 
initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in 
de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt 
voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder,  
betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in 
de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.  
 
Het Rijk heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien wn archeologie neergelegd in onder 
meer de Cultuurnota 2005-2008, de Nota Belvedere, de Nota Ruimte, de Wijziging van de 
Monumentenwet 1988 en diverse publicaties van het Ministerie van OC&W  
 

4.8.2 Onderzoek en conclusie 

De Cultuurhistorische Waardenkaart van Zuid-Holland (www.chw.zuid-holland.nl) geeft aan 
dat het plangebied niet is gesitueerd in een structuur of een complex met archeologische 
betekenis, zie figuur 4.1.  Ook in het gemeentelijke rapport ‘Beschermde archeologische 
monumenten in Zoetermeer’ (2003) wordt dit gebied niet als archeologisch waardevol 
aangemerkt. Archeologisch onderzoek kan dus achterwege blijven.  

 

 
 
Figuur 4.1 Archeologische verwachtingswaarde plangebied 
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5 Uitvoerbaarheid 
 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

 
Financiële uitvoerbaarheid  
Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad 
verplicht bij de vaststelling van een ruimtelijk besluit een exploitatieplan vast te stellen voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. In het onderhavige ruimtelijk besluit zijn geen bouwplannen als bedoeld in 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorzien en geldt de verplichting om een 
exploitatieplan vast te stellen derhalve niet. 

Ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft de gemeente de 
onderzoeksverplichting om de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan te 
toetsen (artikel 3.1 .6 lid 1 sub f Bro).  
 
In het Uitvoerings Programma Openbare Ruimte 2011 is de herinrichting van het Bredewater 
opgenomen. Hiervoor zijn reserveringen opgenomen. De financiële uitvoerbaarheid is 
hiermee zeker gesteld. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
14 Oktober 2010 is een eerste informatieavond geweest over de herinrichtingsplannen. Op 
deze avond hebben de bewoners en gebruikers van de kantoren kennis kunnen nemen van 
de plannen.  
 
Naar aanleiding van deze eerste avond is op 23 februari 2011 een tweede avond 
georganiseerd waarop de door bewoners aangedragen alternatieven zijn besproken. Op 
deze avond heeft de gemeente haar voorkeur uitgesproken voor variant 2 “voorstel 
gespiegeld”.  
 
De bewoners en de gebruikers van de kantoren zijn geïnformeerd en hebben de gelegenheid 
gekregen om hun mening kenbaar te maken. In variant 2 is zoveel mogelijk met de mening 
van de bewoners rekening gehouden. 
Variant 2 is uitgewerkt in de bijlagen a, b en c bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

6 Overleg 
 
In het kader van het verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro zal overleg worden 
gepleegd met (in elk geval) het Rijk, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van 
Rijnland en beheerders van de kabels- en leidingen. De overlegreacties van de betrokken 
instanties en overheden zullen worden samengevat en beantwoord in een Nota overleg. 
Deze nota zal als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd 
Aangezien het project zich beperkt tot de herinrichting van een weg binnen de bebouwde 
kom van Zoetermeer zijn er geen belangen van buurgemeenten in het geding.  


