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Op 18 oktober 2022 hebben wij besloten dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden
opgesteld voor het bestemmingsplan Max Euwekwartier fase 1, 2a en 2b.

Als uitgangspunt geldt dat alleen een MER hoeft te worden opgesteld, indien het bevoegd
gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige gevolgen die de
activiteit voor het milieu kan hebben.

Deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd conform paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer. De
beoordeling is gebaseerd op het document "Max Euwekwartier, fase 1, 2a en 2b,
Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling" d.d. 8 augustus 2022 (projectnummer
04720074.100 definitief).

Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit betreft transformatie van een voormalige kantorenlocatie met
meerdere gebouwen naar circa 1.600 woningen, circa 10.000 m? bedrijfsvloeroppervlak (bvo)
en circa 10.000 m2 bvo flexibele werkplekken. Het voorgenomen project draagt de naam Max
Euwekwartier en is opgedeeld in drie fasen, te weten Fase 1, Fase 2a en Fase 2b.

Noodzakelijkheid m.e.r.-beoordelingsbesluit
De voorgenomen activiteit valt onder:
M.e.r. categorie: D11.2
Activiteit

Drempelwaarde:

Besluit

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
1 °. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3°.een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Bestemmingsplan Max Euwekwartier, fase 1, 2a en 2b

Besluit m.e.r.-beoordeling
Voor de aanvraag van een bestemmingsplan is dit m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk,
volgens artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit m.e.r., omdat de voorgenomen activiteit, de
ontwikkeling van het Max Euwekwartier, een omvang heeft van circa 1.600 woningen, circa
10.000 m? bedrijfsvloeroppervlak (bvo) en circa 10.000 m2 bvo flexibele werkplekken. Dit ligt
onder de drempelwaarde van categorie D11.2, te weten 2.000 of meer woningen en een
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
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Bevoegd gezag

College van B&W is bevoegd gezag in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
daarmee bevoegd dit m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

Besluit

Er hoeft geen MER te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te
verwachten voor het milieu.

Argumentatie
Op basis van onderstaande argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te voorzien.

Verkeer

De verkeergeneratie door de ontwikkeling van het Max Euwekwartier is berekend op 5.170
voertuigbewegingen per werkdagetmaal. Dat is 4.894 meer dan in de huidige situatie. Het
plangebied wordt ontsloten door het noordelijk deel van de K.P. van der Mandelelaan. Het extra
verkeer rijdt vervolgens over verschillende wegen van en naar het plangebied en richting de
A 16 en richting Rotterdam. In de avondspits neemt op drie wegvakken, met een reeds bestaand
(beginnend) doorstromingsknelpunt, de verkeersintensiteit toe en er ontstaat een nieuw
doorstromingsknelpunt op de Kralingse Zoom. Op de meeste wegvakken wordt echter geen
doorstromingsknelpunt verwacht. De vier verwachte doorstromingsknelpunten doen zich
kortstondig voor en met name tijdens de avondspitsperiode.

Door middel van het monitoren van de capaciteiten en het gebruik van de wegvakken en de
kruispunten wordt in de gaten gehouden hoe eventuele knelpunten zich ontwikkelen. Op basis
hiervan wordt bijgestuurd met maatregelen. Vooralsnog is er geen aanleiding tot
verkeerskundige maatregelen.

Externe veiligheid

Op basis van de risicokaart blijkt dat verschillende risicobronnen in de omgeving van het
plangebied zijn gesitueerd. Er worden gevaarlijke stoffen vervoerd over de A16. De weg heeft
een PR 10° contour van 38 meter ter hoogte van het plangebied. Het plangebied ligt ruim
buiten de PR 10 contour.

De deelgebieden Fase 2a en 2b zijn wel gelegen binnen het verantwoordingsgebied van de
A16. Uit de berekeningen blijkt dat het groepsrisico van de rijksweg toeneemt van 3,40 keer de
oriëntatiewaarde naar 3,91 keer de oriëntatiewaarde. Dit is een toename van 0,51. De toename
wordt veroorzaakt door het toegenomen aantal aanwezigen in het plangebied. Er is zowel in de
huidige als plansituatie een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Op basis van het
gemeentelijke beleid is voor de hoogte van het GR een zware verantwoording benodigd.

De verantwoording van het groepsrisico is gegeven in de bijlage bij het ontwerp
bestemmingsplan. Ten heboeve van de verantwoording groepsrisico zijn maatregelen
uitgewerkt ter beperking van het GR. Deze maatregelen zijn uitgewerkt onder het kopje
Planologische mogelijkheden, maatregelen, mogelijkheden tot zelfredzaamheid en
mogelijkheiden tot voorbereiden van bestrijding van rampen. De veiligheidsregio is om advies
gevraagd en dit advies is verwerkt in de groepsrisicoverahtwoording. Hiermee is de
verantwoording van het groepsrisico voldoende uitgewerkt.

Geluid
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In de aanmeldingsnotitie is het geluid beschouwd ten gevolge van de A16, de Kralingse Zoom
en de K.P. van der Mandelelaan. De hoogst berekende geluidbelasting ten gevolge van de
Kralingse Zoom en de K.P. van der Mandelaan overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 48
dB, maar voldoen wel aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB (stedelijke wegen).
De hoogst berekende geluidbelastingen ten gevolge van de A16 bedragen 63, 69 en 69 dB
(incl. aftrek artikel 110g Wgh) voor respectievelijk fase 1, fase 2a en fase 2b en overschrijden
de maximale toelaatbare grenswaarde van 53 dB (buitenstedelijke wegen, waaronder
Rijkswegen).

Bron- en of overdrachtsmaatregelen worden niet doelmatig geacht om de geluidbelastingen te
reduceren. Er worden hogere waarden aangevraagd voor de A16, de Kralingse Zoom en de
K.P. van der Mandelelaan. Door gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet (Chw) is het
mogelijk om voor een periode van maximaal 10 jaar een hogere geluidbelasting van 63 dB toe
te staan.

Als harde eis is gesteld dat het binnenniveau in de woningen moet voldoen aan de standaard
eis van 33 dB binnenwaarde voor wegverkeer overeenkomstig de Wet geluidhinder en het
Bouwbesluit 2012. Om de 33 dB binnenwaarde te garanderen worden de gebouwen voorzien
van gevelschermen en verglaasde balkonafschermingen en waar nodig dove gevels.

Op termijn moet de realisatie van een minimaal 25 meter hoog geluid-/gebouwscherm langs de
A 16 het woon- en leefklimaat buiten de woningen verbeteren. Deze situatie mag niet langer dan
10 jaar duren. Hiermee wordt voldaan aan het Bouwbesluit evenals aan het gemeentelijk
geluidsbeleid en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Luchtkwaliteit

In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de relevante parameters onderzocht.
Het onderzoek laat zien dat er, al dan niet per saldo, geen verslechtering is van de
luchtkwaliteit.

De bijdrage van de stoffen NO en PM aan de luchtverontreiniging zijn 'niet in betekenende
mate' (NIBM). Dat betekent dat de toename van deze stoffen nergens hoger is dan 3% van de
jaargemiddelde grenswaarde (40 µg/m3).

Stikstof

Het onderzoek toont aan dat de plannen geen negatieve effecten op beschermde natuur zullen
veroorzaken.

Beschermde soorten

Uit het soortgericht onderzoek van Van der Goes en Groot blijkt dat er verblijfplaatsen van
gewone dwergvleermuizen zijn vastgesteld in het plangebied. Omdat de werkzaamheden zullen
leiden tot beschadiging, vernieling en/of onoverkomelijke verstoring van de verblijfplaatsen is er
sprake van een overtreding van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Daarom dient een
ontheffing op de Wet natuurbescherming verkregen te worden bij de Omgevingsdienst
Haaglanden die hiervoor als bevoegd gezag optreedt.
Mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd door onder andere
vleermuiskasten in de omgeving van het plangebied op te hangen. Deze maatregelen zijn reeds
geborgd door in de gebouwen zelf en openbare ruimte eromheen voorzieningen voor
vleermuizen te realiseren, zodat meer mogelijkheden ontstaan dan in de huidige situatie.
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Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een
voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan
worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. Derden kunnen bij het besluit in het

er van de Wro wel bezwaar maken tegen de m.e.r.-beoordeling.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam


