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1. Oordeel over het MER 
De Gemeente Rijswijk heeft het voornemen een structuurvisie voor de Prinses Beatrixlaan op 
te stellen. De belangrijkste onderdelen van de structuurvisie zijn:  

• De reconstructie van de Prinses Beatrixlaan; 
• Realisatie van de overkluizing van de Prinses Beatrixlaan; 
• Toevoeging van diverse functies aan het centrumgebied In de Bogaard.  

 
Voor de besluitvorming over de Structuurvisie is een planMER (milieueffectrapport) opgesteld.  
 
De Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage, hierna ‘de Commissie)1 is van oordeel 
dat het MER niet alle informatie bevat die zij essentieel acht voor het meewegen van het mili-
eubelang bij de besluitvorming over de structuurvisie. De tekortkomingen betreffen: 
  
• Relatie MIRT Haaglanden 

Het MER gaat ervan uit dat de groei van het regionale doorgaand verkeer via de ‘inprik-
ker’ Prinses Beatrixlaan geaccommodeerd moet worden. Dit gaat voorbij aan de MIRT 
Verkenning Haaglanden, waarin naast capaciteitsuitbreiding van de Prinses Beatrixlaan 
ook andere opties voor het regionale mobiliteitsnetwerk onderzocht worden. Ook mist in 
de effectenanalyse een duidelijk onderscheid tussen en afweging van effecten op regio-
naal niveau, en op het plangebied zelf. Bijvoorbeeld: een lange tunnel betekent tijdswinst 
voor doorgaand verkeer van de A4 naar Den Haag, maar tevens extra luchtkwaliteitpro-
blemen voor mensen die vlak bij de tunnelmonden wonen. 

• Aansluiting MER – Structuurvisie 
De structuurvisie geeft een breed spectrum aan mogelijkheden voor de Prinses Beatrix-
laan (tunnel of niet, overkluizing of niet, klein of groot vastgoedprogramma, etc.).  
Het planMER onderzoekt met twee alternatieven de bandbreedte van de milieueffecten. 
Deze alternatieven geven een te beperkt beeld van de mogelijke combinaties  uit de 
structuurvisie, het MER geeft daardoor onvoldoende inzicht in de (effecten van) mogelijk-
heden die de structuurvisie biedt.  

• Luchtkwaliteit   
o Maatregelen  

Het MER geeft onvoldoende inzicht in de mogelijke maatregelen en effecten 
daarvan om luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor maakt het MER onvoldoende 
aannemelijk dat aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan.  

o Modellering   
De modellering voor de effecten van de overkluizing op de luchtkwaliteit is 
vormgegeven door uit te gaan van een hoog instelniveau van de bomenfactor in 
het model CAR. De Commissie acht deze wijze van modellering niet geschikt 
voor deze overkluizingen. 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 
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• Leefkwaliteit  
Eén van de doelstelling is de verbetering van de leefkwaliteit van de Prinses Beatrixlaan. 
Het MER biedt onvoldoende inzicht in de gevolgen van het voornemen voor de leefkwali-
teit van het plangebied en gezondheid. Hierbij gaat het zowel om positieve als negatieve 
effecten.  

 
Het Plan MER bevat veel informatie. De Commissie merkt op dat deze informatie moeilijk 
toegankelijk is. Vooral de benaming, beschrijving en samenstelling van de alternatieven 
maakt het MER moeilijk leesbaar. Voor lucht, geluid en externe veiligheid ontbreken duidelij-
ke kaarten waarop contouren gecombineerd worden met (geplande) woningbouwblokken. 
Hierdoor zijn de – op zich systematisch opgezette - effect-hoofdstukken en de gevolgen 
voor het milieu en de leefkwaliteit niet altijd goed navolgbaar.  
 

2. Toelichting op het oordeel en aanbevelingen 

2.1 Relatie met MIRT Haaglanden 
Het MER gaat uit van het gegeven dat de groei van het regionale doorgaand verkeer via de  
Prinses Beatrixlaan geaccommodeerd moet worden. Dit gaat voorbij aan de MIRT Verkenning 
Haaglanden, waarin ook andere opties voor het regionale mobiliteitsnetwerk rond Den Haag 
onderzocht worden. Het verbeteren van de doorstroming op de  Prinses Beatrixlaan, een van 
de ‘inprikkers’ voor Den Haag, is één van die opties. Deze zal afgewogen worden tegen an-
dere opties.  
 
De Commissie adviseert om de plannen voor de Prinses Beatrixlaan ook in de context van de 
MIRT verkenning Haaglanden te plaatsen.  

 
Ook mist in de effectenanalyse een duidelijk onderscheid tussen en afweging van effecten op 
regionaal niveau, en op het plangebied zelf. Bijvoorbeeld: een lange tunnel betekent tijds-
winst voor doorgaand verkeer van de A4 naar Den Haag, maar tevens extra luchtkwaliteitpro-
blemen voor mensen die vlak bij de tunnelmonden wonen.  
 
De Commissie adviseert om bij de presentatie van het MER een overzicht toe te voegen waar-
uit duidelijk blijkt welke effecten zich op lokaal niveau voordoen, en welke op regionaal ni-
veau. 

 

2.2 Aansluiting MER –Structuurvisie 
De Structuurvisie maakt een breed spectrum aan mogelijkheden voor de Prinses Beatrixlaan 
mogelijk. Die keuzen liggen op de volgende bouwstenen: 
• Lengte tunnel voor doorgaand verkeer (kort of lang); 
• Het al dan niet toevoegen van overkluizingen op de toeleidende wegvakken;  
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• Klein of groot programma voor vastgoed; 
• Beperkte of omvangrijke sloop van kantoren; 
• Parkeeroplossingen ondergronds, of in gebouwde voorzieningen. 
 
Het MER kiest voor een bandbreedte-benadering ten aanzien van milieueffecten. Hiertoe 
onderzoekt het MER twee alternatieven, opgebouwd uit een beperkt aantal bouwstenen, die 
de minimale en maximale milieueffecten weergeven. De Commissie begrijpt de gedachte 
achter de bandbreedte-benadering in het MER. Zij acht de aanpak in het MER echter te grof-
mazig om een bijdrage te kunnen leveren aan besluitvorming over de structuurvisie, omdat: 
• effecten van de alternatieven niet gedifferentieerd zijn naar (individuele onderdelen) van 

de bouwstenen;2  
• de gekozen bouwstenen het spectrum van mogelijke maatregelen en combinaties die de 

Structuurvisie biedt onvoldoende weerspiegelen;3  
• de Commissie niet uitsluit dat, vooral waar het gaat om luchtkwaliteit, andere (combina-

ties van) maatregelen tot minder milieueffecten leiden dan het minimale alternatief.  
 
De Commissie adviseert voor besluitvorming over de structuurvisie de effecten van de meest 
belangrijke individuele bouwstenen (met name vastgoed, tunnel doorgaand verkeer en over-
kluizingen) afzonderlijk inzichtelijk te maken. Zo wordt per bouwsteen duidelijk welke bij-
drage (positief/negatief) verwacht kan worden, bijvoorbeeld van een groot of klein vastgoed-
programma, of een lange of korte tunnel. 

 

2.3 Luchtkwaliteit 

2.3.1 Maatregelen 

Uit het MER blijkt dat in beide alternatieven bij de tunnelmonden overschrijdingen van grens-
waarden voor luchtkwaliteit optreden. Hiervoor biedt het MER twee opties: 
• treffen van maatregelen ter hoogte van de tunnelmonden, of een aangepaste vormgeving 

van de tunnel als geheel (gescheiden rijbanen); 
• aanmelden van het project in het NSL.  
 
Het MER volstaat met het noemen dat maatregelen moeten worden getroffen maar gaat vrij-
wel niet in op de mogelijkheden en de gevolgen daarvan. De afzuiging van verkeeremissies 
kost bijvoorbeeld grote hoeveelheden energie, levert daarmee extra emissies op van CO2, en 
leidt tot extra geluidbelasting.  
 

                                                           

2  Bijvoorbeeld in het maximale alternatief is niet eenduidig of effecten afkomstig zijn door het uitgebreide programma 
voor gebiedsontwikkeling (en daarmee gepaard gaande toename van verkeer en bewoners in het gebied), door de korte 
tunnel of door de overkluizing. 

3  Zo zijn voor de hand liggende combinaties van een lange tunnel met een omvangrijk vastgoedprogramma, en een korte 
tunnel met een klein programma, niet onderzocht. 



 

 

-4- 

Het toepasbaarheidbeginsel leidt niet tot een verbetering van de luchtkwaliteit maar regelt 
dat in gebieden met overschrijding geen blootstelling plaatsvindt. Of dit mogelijk is in deze 
stedelijke omgeving zal moeten blijken.  
Aanmelding bij het NSL leidt op zich zelf gezien niet tot een verbetering van de luchtkwaliteit 
bij de tunnelmonden. Tenzij natuurlijk gelijktijdig in het NSL extra maatregelen worden ge-
nomen waarmee gezorgd wordt dat overal op tijd aan de grenswaarden wordt voldaan.  
 
De tunnel uitvoeren met gescheiden rijbuizen kan voor luchtkwaliteit positief uitwerken, zo-
als geschetst in het MER. In hoeverre dit uitvoerbaar is, zal moeten blijken. Ook moet dit –het 
effect en de uitvoerbaarheid- in samenhang worden bezien met de opmerkingen over de 
overkluizingen, waarvoor de Commissie voorstelt deze –modelmatig- ook als tunnel te bena-
deren. 
 
De Commissie adviseert om, zoals het MER ook constateert4, voor besluitvorming over de 
structuurvisie nader te onderzoeken of en op welke wijze knelpunten ten aanzien van lucht-
kwaliteit zijn op te lossen.  

 

2.3.2 Modellering  

Voor de berekeningen voor luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van CAR5. Daarbij is de over-
kluizing gemodelleerd als een weg met daarnaast een dichte begroeiing die als een kap bo-
ven de weg hangt, waarvoor men de bomenfactor 1,5 hanteert. Voor de Prinses Beatrixlaan 
gaat het daarentegen om een vrijwel dichte constructie met lengtes van 75 tot 200 meter, op 
een aantal plaatsen op het traject. Een dergelijke constructie heeft meer weg van een tunnel. 
De Commissie acht de gehanteerde wijze van modelleren ten behoeve van het bepalen van de 
luchtkwaliteit niet geschikt voor de overkluizingen zoals geschetst voor de Prinses Beatrix-
laan.  
 
De Commissie adviseert voor besluitvorming over de structuurvisie de overkluizing als een 
tunnel te modelleren. Afhankelijk van de afstand tussen de mondingen van verschillende 
overkluizingen dienen de overkluizingen als individuele tunnels of als één lange tunnel in 
beeld gebracht te worden.6 Omdat het om een situatie gaat die nog nauwelijks is vormgege-
ven adviseert zij ook aandacht te besteden aan de onzekerheden van dergelijke berekenin-
gen. 
 
De Commissie sluit niet uit dat de concentraties aan het begin en eind van overkluizing in 
belangrijke mate hoger kunnen zijn dan de emissies zoals weergegeven in het MER.  

 

                                                           

4  Zie ook pagina 96 van het MER.  
5  De Commissie wijst erop dat sinds eind april ’11 CAR v.10 beschikbaar is. 
6  Als het dan tevens zo is dat die mondingen dicht op elkaar liggen (kleine openingen) kan het zelfs zo zijn dat van die 

zes één langere tunnel moet worden gemaakt, omdat de door het verkeer veroorzaakte impuls de lucht in de ‘tunnel’ 
voortduwt en mogelijk niet bij die kleine openingen laat vrijkomen. De concentraties zijn dan aan het begin en eind van 
die ‘ene tunnel’ navenant een stuk forser. 
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2.4 Leefkwaliteit  
Een van de doelstellingen van de structuurvisie is het verbeteren van de leefkwaliteit van de 
Prinses Beatrixlaan. Als knelpunten worden o.a. genoemd: 
• Barrièrewerking 
• Luchtkwaliteit (fijnstof) 
• Geluid 
Het MER geeft echter onvoldoende inzicht in de effecten van de verschillende bouwstenen om 
te kunnen bepalen of en waar positieve7 en negatieve gevolgen voor de leefkwaliteit en ge-
zondheid optreden. Zo is geluidbelasting aan de gevel van woningen berekend, maar lucht-
kwaliteit alleen op korte afstand van de weg. Voor de gezondheid zijn vooral de blootstelling 
en dus de concentraties fijn stof en NO2 aan de gevel van woningen van belang. Ook positie-
ve effecten van een toename van groen (op de overkluizing), en minder barrière werking zijn 
niet inzichtelijk.  
 
De Commissie adviseert voor besluitvorming over de structuurvisie de gevolgen voor leef-
kwaliteit en gezondheid inzichtelijk te maken. Zij adviseert hiertoe de geluidbelasting en de 
concentraties van fijn stof en NO2 aan de gevel van huidige en mogelijk geplande woning-
bouw voor de verschillende opties (korte en lange tunnel en wel of geen overkluizing) in 
beeld te brengen. De Commissie adviseert ook op kaart de (verschil)contouren voor lucht, 
geluid en externe veiligheid gecombineerd met (geplande) woningbouwblokken weer te ge-
ven. 

 
Ook constateert de Commissie dat het toetsen of de leefkwaliteit verbetert door alternatieven 
te vergelijken met de referentiesituatie in 2020 voor bewoners in het gebied verwarrend kan 
zijn. Om te beoordelen of de doelstelling gehaald wordt is het vooral van belang om na te 
gaan wat er ten opzichte van de huidige situatie verbetert/verslechtert. 
 
De Commissie adviseert voor besluitvorming te beoordelen of de leefkwaliteit verbetert door 
de alternatieven te vergelijken met de huidige situatie.  

 
 
 

                                                           

7  Bijvoorbeeld een tunnel kan in een groot gebied leiden tot een verbetering van de leefkwaliteit, maar bij tunnelmonden 
en mogelijk bij openingen van de overkluizingen tot een verslechtering kunnen leiden.    



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van Rijswijk 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Rijswijk 
 
Besluit: Vaststellen van een structuurvisie voor de omgeving van de Prinses Beatrixlaan 
 
Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D11.2  
 
Activiteit: Reconstructie en overkluizing van de Prinses Beatrixlaan en mogelijk maken van 
nieuwe ontwikkelingen in centrumgebied In de Bogaard 
 
Bijzonderheden: De Commissie heeft op 16 juni 2011 het voorlopig toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk (rapport nummer 2539-27) 
openbaar gemaakt. Omdat zij essentiële tekortkomingen in het MER signaleerde heeft de 
Commissie haar advisering tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te ge-
ven aanvullende informatie aan te leveren. Op 23 augustus 2011 is de Commissie geïnfor-
meerd dat het college van Burgemeester en wethouders de Structuurvisie en het bijbehorende 
planMER Prinses Beatrixlaan Rijswijk heeft teruggetrokken. Daarom is het voorlopige toet-
singsadvies als definitief toetsingsadvies uitgebracht.   
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER: 12 april 2011 
ter inzage legging MER: 8 april 2011 tot en met 12 mei 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 april 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 24 augustus 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
ir. T. Fast 
ing. S. Jak 
ir. J.E.M. Lax 
dr. M.J.F. van Pelt 
M.A.J. van der Tas (voorzitter) 
drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris) 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 



 

 

 

aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 
tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 
dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Prinses Beatrixlaan Rijswijk Plan-MER bij de structuurvisie, DHV, 18 maart 2011; 
• Ontwerp Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Deel A De Visie, Kuiper Compagnons, maart 

2011;  
• Ontwerp Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Deel B Uitvoeringsprogramma, Kuiper Com-

pagnons, maart 2011;  
• Ontwerp Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Deel C Onderbouwing, Kuiper Compagnons, 

16 maart 2011. 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
 
 

www.commissiemer.nl


 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk 
De gemeente Rijswijk heeft het voornemen een structuurvisie voor de Prinses 
Beatrixlaan op te stellen. De belangrijkste onderdelen van de structuurvisie zijn 
de reconstructie van de Prinses Beatrixlaan, de realisatie van de overkluizing van 
de Prinses Beatrixlaan en de toevoeging van diverse functies aan het 
centrumgebied In de Bogaard. Voor de besluitvorming over de Structuurvisie is 
een planMER (milieueffectrapport) opgesteld.  

ISBN: 978-90-421-3287-0 

 
 


