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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De Maese 70LUX B.V. is voornemens om aan de Luxemburglaan 2-10 te Zoetermeer een woontoren te 
realiseren ten behoeve van 139 appartementen. Onderdeel van het project ’70LUX’ is tevens het 
realiseren van een deels ondergrondse parkeergarage. In de plint is ruimte voor commerciële doeleinden 
(momenteel is circa 200 m2 bvo beoogd).  
 
De voorgenomen ontwikkeling is gelet op de beoogde functie in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Om de strijdigheden weg te nemen is het doorlopen van een planologische procedure 
noodzakelijk. De procedure wordt doorlopen aan de hand van een op te stellen bestemmingsplan ex 
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening.   
 
Voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben, is het verplicht een m.e.r.-procedure te 
doorlopen en een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Voor de voorgenomen ontwikkeling 
bestaat deze verplichting, gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, niet. Voorliggend document, 
de zogenaamde aanmeldnotitie m.e.r., vormt de basis voor deze redenatie. Op basis van dit document 
wordt het college van B&W van de gemeente Zoetermeer verzocht om te besluiten dat een m.e.r.-
beoordeling niet noodzakelijk is. 

1.2 De (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 
Op grond van de Wet milieubeheer is voor projecten die mogelijk grote gevolgen hebben voor het milieu, 
een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. In dit geval gaat het om m.e.r.-plichtige activiteiten waarvoor een 
milieueffectrapportage (MER) opgesteld dient te worden. De m.e.r.-procedure is bedoeld om de 
belangrijke milieugevolgen van het project mee te wegen bij de besluitvorming.  
 
In het besluit m.e.r. is opgenomen voor welke projecten het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
verplicht is. Indien een m.e.r.-procedure niet verplicht is, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. De 
vormvrije m.e.r.-beoordeling is van toepassing op alle ruimtelijke ontwikkelingen die genoemd worden in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar die onder de drempelwaarden blijven.  
 
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de 
nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Door het college van B&W van de 
gemeente Zoetermeer dient een afzonderlijk besluit genomen te worden of een vormvrije m.e.r.-
beoordeling volstaat. Voorliggende aanmeldnotitie vormt de basis voor het verzoek om dit besluit te 
nemen. 
 
Procedure 
Door de wijziging van 7 juli 2017 is een nieuwe procedure voor wat betreft de (vormvrije) m.e.r.-
beoordeling van toepassing. Voor elke aanvraag moet door de initiatiefnemer een aanmeldnotitie worden 
opgesteld. Vervolgens dient het bevoegd gezag binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit te 
nemen. Indien geconcludeerd wordt dat geen MER benodigd is, zijn er geen verdere procedurele 
verplichtingen. In de toelichting bij het bestemmingsplan dient gemotiveerd te worden dat geen MER 
nodig is.  
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Relatie met projectgebied 
De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van een woontoren. Het gebouw, bestaande uit 22 
verdiepingen, heeft een bouwhoogte van circa 70 meter. Op de eerste bouwlagen wordt voorzien in 
enkele commerciële ruimten en de benodigde parkeergelegenheid. In totaal worden in "70LUX" 139 
woningen gerealiseerd. De voorgenomen ontwikkeling kan worden aangemerkt als ‘stedelijk 
ontwikkelingsproject’, welke is vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. 
 
Tabel 1.  Relevant onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 

7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 
 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  
D 

11.2 

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. 

De structuurvisie, 

bedoeld in de artikelen 

2.1, 2.2 en 2.3 van de 

Wet ruimtelijke ordening, 

en het plan, bedoeld in 

artikel 3.1, eerste lid, van 

die wet. 

De vaststelling van het 

plan, bedoeld in artikel 3.6, 

eerste lid, onderdelen a en 

b, van de Wet ruimtelijke 

ordening dan wel bij het 

ontbreken daarvan van het 

plan, bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

 
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit betrekking heeft op 
een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen 
omvat of bestaat uit bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Omdat er geen 2.000 of meer 
woningen worden gerealiseerd, is in principe geen m.e.r.-beoordeling vereist. 
 
Echter, de ondergrens zoals genoemd in het Besluit m.e.r., is niet leidend. De potentiele effecten in 
relatie tot de kenmerken en de locatie van het project moeten worden meegenomen bij de beoordeling. 
Ook beneden de grenswaarden kunnen relevante milieueffecten optreden. Om inzicht te geven in de 
potentiele milieueffecten, is voorliggende aanmeldnotitie in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
opgesteld.  
 
Doel van vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling is het in beeld brengen van de milieugevolgen (effecten) die 
kunnen optreden als gevolg van de beoogde ontwikkeling. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt hoe 
het milieubelang volwaardig is meegewogen in de besluitvorming. Daarnaast biedt de vormvrije m.e.r.-
beoordeling de mogelijkheid om de omgeving te informeren over de afwegingen die zijn gemaakt in het 
proces van totstandkoming van de beoogde ontwikkelingen. 
 
Bij het opstellen van de vormvrij m.e.r.-beoordeling wordt aandacht besteed aan alle criteria die zijn 
opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten'.  

1.3 Leeswijzer 
De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken: 
- Hoofdstuk 1 betreft de inleiding; 
- Hoofdstuk 2 betreft de kenmerken van het project; 
- Hoofdstuk 3 betreft de plaats van het project; 
- Hoofdstuk 4 betreft de kenmerken van het potentiële effect; 
- Hoofdstuk 5 betreft de conclusie.  
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2 Kenmerken van het project 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het project besproken. Allereerst wordt het project “70LUX” 
nader beschreven. Vervolgens worden de aard en omvang van het project in beeld gebracht en wordt 
gekeken naar overige kenmerken: cumulatie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van 
afvalstoffen, verontreiniging en hinder en de risico op ongevallen. 

2.2 Beschrijving project 
Het voorgenomen initiatief betreft de sloop van het bestaande kantoorpand en de realisatie van 
woontoren "70LUX".  Het ontwerp van het gebouw is een verticaal gelede toren op een stedelijke laag, 
opgetrokken in metselwerk. De dieptesprongen in de gevel breken de massa en geven het gebouw extra 
karakter. Het projectgebied ligt aan de Luxemburglaan en de Europaweg. De Europaweg is een van de 
hoofdstructuurwegen van Zoetermeer en vormt een hoofdtoegangsweg naar het stadscentrum. 
 
Het gebouw, bestaande uit 22 verdiepingen, heeft een bouwhoogte van circa 70 meter. Op de eerste 
bouwlagen wordt voorzien in enkele commerciële ruimten (circa 200 m²) en de benodigde 
parkeergelegenheid, bestaand uit in totaal circa 97 parkeerplaatsen. In totaal worden in "70LUX" 139 
woningen gerealiseerd. Het programma zal bestaan uit zowel vrije sector huur- als koopwoningen. 
 
Figuur 1. Impressie toekomstige situatie 
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2.3 Omvang van het project 
De omvang van kavel betreft 976 m². De beoogde woontoren krijgt een hoogte van circa 70 meter, 
waarbinnen ruimte is voor parkeerplaatsen, 139 appartementen en circa 200 m² commerciële ruimten.  

2.4 Overige kenmerken van het project 
Cumulatie met andere projecten 
De projectlocatie bevindt zich aan de noordrand van het stadscentrum van Zoetermeer, aan de 
Luxemburglaan 2-10. De locatie is gelegen op de hoek van de Luxemburglaan en de Europaweg. Aan 
de Europaweg vinden diverse ontwikkelingen plaats. 
 
Luxemburglaan 1 is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn 
aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar 
woningen in onze stad. De gemeente heeft in oktober 2018 een kavelpaspoort gemaakt. De locatie leent 
zich voor een programma van circa 150 tot 200 woningen. Voor de ontwikkeling is nog geen 
omgevingsvergunning ingediend of bestemmingsplanprocedure gestart. Het is derhalve niet mogelijk om 
de effecten van deze ontwikkeling in te schatten en cumulatief te toetsen. 
 
Aan de Belgiëlaan is tevens een locatie aangewezen voor een spoedige start van woningbouw. De 
omvang van het kavel is circa 900 m² en de mogelijke omvang van het woonprogramma is circa 50 tot 
100 woningen. Ook deze ontwikkeling is nog niet concreet genoeg om de ontwikkeling cumulatief te 
toetsen. 
 
Voor het gebouw aan Het Rond 2 t/m 26, 2711 BW Zoetermeer en aan de Belgiëlaan 1 t/m 19, 2711 PH 
Zoetermeer, heeft de gemeente Zoetermeer op 15 augustus 2019 een aanvraag ontvangen voor het 
wijzigen van kantoren in appartementen. De ligging van deze locatie (groen) ten opzichte van de 
projectlocatie (rood) is weergeven op onderstaand figuur. 
 
Figuur 2. Ligging van Het Rond 2 t/m 26 en Belgiëlaan 1 t/m 19 ten opzichte van “70LUX” 

 
 
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn. 
Naast natuurlijke grondstoffen, die in productieprocessen gebruikt worden, maken hulpbronnen 
(economische) activiteiten mogelijk (deze worden daarbij niet verbruikt). De toetsing in deze paragraaf 
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blijft beperkt tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die binnen dan wel in de directe nabijheid van 
het plangebied voorkomen. 
 
Bij de realisatie (bouwfase) van het appartementengebouw zal er gebruik worden gemaakt van 
grondstoffen en hulpbronnen zoals elektriciteit, water en grond. Daarnaast worden ook eindproducten 
van elders aangevoerd om het project daadwerkelijk te realiseren, daarbij valt te denken aan bakstenen, 
cement en andere benodigde bouwmaterialen.  
 
De te realiseren activiteit (woningen) maakt geen gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen in de 
directe omgeving van Zoetermeer. Om deze reden is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
grondstoffen niet van aanzienlijke omvang.  
 
Productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder 
Tijdens de realisatie van het project 70LUX zullen er als gevolg van de bouwwerkzaamheden stikstof- en 
fijnstofemissies ontstaan. Daarnaast ontstaat tijdens de realisatie van een bouwproject het nodige 
bouwafval. Tijdens de bouw ontstaat er een beperkte verkeersaantrekkende werking, doordat 
bouwmaterialen aan- en afgevoerd moeten worden.  
 
De nieuwe woningen hebben een beperkte verkeersaantrekkende functie. Er kan om die reden sprake 
zijn van mogelijke effecten op het gebied van geluid, lucht en verkeer (doorstroming, veiligheid). 
 
Risico van ongevallen  
Onderhavig project vormt in algemene zin geen bijzonder risico voor de omgeving. Het project brengt 
geen wezenlijke risico’s met zich mee. 
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3 Plaats van het project 

3.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt het bestaande grondgebruik van het gebied besproken, waarbij zowel de 
projectlocatie als de aangrenzende gebieden worden belicht. Ook wordt er een aparte paragraaf gewijd 
aan het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij gevoelige gebieden in en rond de 
projectlocatie zijn onderzocht. 

3.2 Het bestaande grondgebruik 
De projectlocatie betreft een kantoorlocatie aan de noordrand van het stadscentrum van Zoetermeer. 
Aan de Luxemburglaan 2-10 ligt het perceel dat kadastraal bekend is als ZTM00C04923. De gronden 
zijn gelegen op de hoek van de Luxemburglaan en Europaweg. In de huidige situatie is op de gronden 
een kantoorpand aanwezig. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van de projectlocatie weer.  
 
Figuur 3. Onderzoekslocatie Luxemburglaan 2-10 

 

3.3 Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 
Inleiding 
Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu heeft te maken met de gevoeligheid van gebieden voor 
ontwikkelingen. In het kader van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is een analyse gedaan naar het 
voorkomen van en het mogelijke effect van de ontwikkeling op zogenaamde gevoelige gebieden, zoals 
gedefinieerd in bijlage III van de EU-Richtlijn. Naast de gevoelige gebieden die zijn gedefinieerd in bijlage 
III van de EU-Richtlijn, moet er ook rekening worden gehouden met overige gevoelige gebieden uit de 
nationale en provinciale regels. In tabel 2 zijn deze overige gevoelige gebieden kort toegelicht. 
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Tabel 2.  Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-richtlijnen 

Type gebied Juridisch kader Relevantie activiteit 
Wetlands Conventie van Ramsar Het dichtstbijzijnde wetland 

bevindt zich op circa 14 km van 
de projectlocatie. 

Kustgebieden  De projectlocatie bevindt zich niet 
aan de kust. 

Berg- en bosgebieden Wet natuurbescherming Het projectgebied is niet gelegen 
in een berg- of bosgebied. 

Reservaten en natuurparken Nota Ruimte Nationale Parken, 
onderdeel van de EHS.  

Het project gebied ligt in een 
Nationaal Landschap. Het 
plangebied ligt niet in een 
Nationaal Park 

Speciale beschermingszones, 
door de lidstaten aangewezen 
krachtens Richtlijn 79/409/EEG 
(Vogelrichtlijn) en Richtlijn 
92/43/EEG (Habitatrichtlijn) 

Wet natuurbescherming Op circa 6,2 kilometer ligt een 
natura 2000-gebied. 

Gebieden waarin de bij 
communautaire wetgeving 
vastgestelde normen inzake 
milieukwaliteit reeds worden 
overschreden 

Europese milieurichtlijnen (o.a. 
kaderrichtlijn Luchtkwaliteit, 
kaderrichtlijn water) 

Het projectgebied ligt niet in 
gebieden waar basis van 
communautaire wetgeving reeds 
normen worden overschreden 

Landschappen van historisch, 
cultureel of archeologisch belang 

Verdrag van Valletta, 
Monumentenwet en Gemeentelijk 
landschapsontwikkelingsplan 

Het projectgebied kent geen 
archeologische waarden.  

 
Nationaal cultuurlandschap 
Het plangebied is niet gelegen in één van de nationale cultuurlandschappen van Zuid-Holland. 
 
Natura 2000-gebieden 
De Natura 2000-gebieden zijn er op gericht om zowel vogels als habitats te beschermen. Dit is 
vastgesteld in de Vogelrichtlijn (2 april 1979) en de Habitatrichtlijn (21 mei 1992). Het doel van de 
richtlijnen is om zowel de vogels als hun habitat te beschermen. Om dit doel te bewerkstelligen zijn 
gebieden aangewezen als beschermde gebieden conform de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
 
Het plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Op circa 6,4 kilometer van 
het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 'De Wilck' en op circa 11,8 kilometer ligt het Natura 2000-
gebied 'Meijendel & Berkheide'. Het gebied 'De Wilck' is in de PAS niet aangewezen als stikstofgevoelig, 
'Meijendel & Berkheide' daarentegen wel. Het Natura 2000-gebied ‘Westduinpark & Wapendal’ ligt op 
circa 15,6 kilometer van het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen.  
 
Voor onderhavig project is een grove inschatting gemaakt van de in te zetten mobiele werktuigen en de 
te verwachten verkeersbewegingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van een referentieproject en is er 
worst-case van uitgegaan dat de ontwikkeling binnen één jaar gerealiseerd wordt. Dit resulteert in een 
stikstofuitstoot voor de mobiele werktuigen voor de sloop en bouw van circa 557 kilogram per jaar. Voor 
het bouwverkeer, met een filepercentage van 10%, komt dit uit op circa 32 kilogram per jaar. De 
stikstofuitstoot in het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied wordt berekend op 0,00 mol/ha/jr. 
 
In de gebruiksfase wordt er worst-case een verkeersgeneratie verwacht van 1122 voertuigbewegingen 
licht verkeer en 3 voertuigbewegingen zwaar verkeer per etmaal. Uit de berekeningen blijkt dat er geen 
overschrijding van de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jr aan stikstofdepositie optreedt in de 
gebruiksfase als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 
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Voor beide fasen is een overschatting gemaakt in de uitstoot van stikstof in kilogrammen. Uit het 
onderzoek is gebleken dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van een 
overschrijding van de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jr. 
 
Archeologische waarden 
De projectlocatie aan de Luxemburglaan 2-10 ligt op basis van de archeologische beleidskaart van de 
gemeente Zoetermeer niet in een gebied waar archeologische waarden worden verwacht (zie figuur 4). 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden dan ook geen dubbelbestemming 
voor archeologische waarden.  
 
Figuur 4. Fragment van archeologische beleidskaart Zoetermeer, planlocatie aangeduid met rode ster 

 
 
Toetsing overige gevoelige gebieden 
In tabel 3 wordt een overzicht van de overige gevoelige gebieden gegeven. 
 
Tabel 3.  Overzicht overige gevoelige gebieden 

Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 
Ecologische Hoofdstructuur / 
Natuurnetwerk Nederland 

Provinciale verordening Het plan bevindt zich buiten het 
NNN 

Weidevogelgebied en 
ganzenfoerageergebied 

Provinciale verordening Het projectgebied ligt niet in een 
beschermingsgebied voor 
weidevogels en ligt ook niet in de 
nabijheid van een dergelijk 
gebied 

Stiltegebied Wet milieubeheer Provinciale 
verordening 

Het projectgebied is niet gelegen 
in een stiltegebied 

Bodembeschermingsgebied Provinciale verordening Het projectgebied is niet gelegen 
in een 
bodembeschermingsgebied. 

Grondwaterbeschermingsgebied Provinciale verordening Het projectgebied is niet gelegen 
in een 
grondwaterbeschermingsgebied 

Beschermingszone waterkering Keur waterschap Het plangebied ligt niet nabij 
beschermingszones van 
waterkeringen. 

Gebied geschikt voor 
beschermde soorten 

Wet natuurbescherming Het projectgebied is niet geschikt 
voor beschermde soorten 
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4 Kenmerken van het potentiële effect 

4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk komen de potentiële effecten van de beoogde projectrealisatie aan bod. De focus ligt 
hierbij op de nabije omgeving van de projectlocatie en de eventuele negatieve effecten. In hoofdstuk 2 
en 3 zijn reeds de kenmerken van het project en het opnamevermogen van het natuurlijk milieu aan de 
orde gekomen. Het aspect archeologie is reeds behandeld. De aspecten die daarentegen wel verdere 
toelichting verdienen of nog niet zijn besproken zijn: 

� Natuur 
� Verkeer 
� Geluid 
� Water 
� Bodem 
� Lucht 
� Externe veiligheid 

4.2 Natuur 
Huidige situatie 
In de huidige situatie is een kantoorpand gevestigd aan de Luxemburglaan 2-10 te Zoetermeer. Ten 
behoeve van de ontwikkeling, wordt dit pand gesloopt. In totaal worden in “70LUX” 139 woningen 
gerealiseerd. 
 

Effecten ontwikkeling 
De realisatie van het project betreft de bouw van een woontoren ten behoeve van 139 woningen. Het 
huidige kantoorpand zal worden gesloopt. In het kader van natuurbescherming dient de aan- of 
afwezigheid van beschermde soorten vastgesteld te worden en de invloed op beschermde natuur 
bepaald te worden. Hiertoe is een Quickscan flora en fauna en een aanvullend vleermuisonderzoek door 
E.C.O. Logisch voor het project uitgevoerd (bijgevoegd als bijlage 1). 
 
Soortenbescherming 
Uit de Quickscan flora en fauna blijkt dat vanwege de toegankelijkheid van de spouwmuur via de open 
stootvoegen en de daklijsten het kantoorpand kan fungeren als verblijfplaats voor vleermuizen. De 
bomen in de directe omgeving en het platte dak bieden een geschikt broedbiotoop voor algemene 
vogels. Overige beschermde soorten worden niet verwacht voor te komen in het projectgebied door het 
ontbreken van geschikt habitat. 
 
Uit het aanvullend vleermuisonderzoek blijkt dat kan worden uitgesloten dat vleermuizen het 
projectgebied gebruiken als verblijfplaats. In omliggende bebouwing zijn meerdere paarverblijfplaatsen 
van de ruige dwergvleermuis en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis waargenomen.  
Het water ten zuidoosten van het projectgebied, buiten de projectlocatie, is een essentieel 
foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Dit water en het 
aangrenzend groen worden met name in de paarperiode intensief benut door de ruige dwergvleermuis 
en de gewone dwergvleermuis als foerageergebied en baltslocatie. Het is daarom noodzakelijk om in de 
periode april - november dit water en groen niet aan te lichten of op een andere wijze te verstoren of 
aantasten. 
 
Naast de quickscan en nader vleermuisonderzoek is er ook een stikstofdepositieberekening uitgevoerd 
(Mees Ruimte & Milieu, 12 februari 2020, bijgevoegd als bijlage 2). Zowel de gebruiksfase als de 
aanlegfase (sloop en bouw) is hierbij aan de hand van een vergelijkbaar project en een worst-case 
situatie doorgerekend. Alle woningen worden op de projectlocatie gasloos opgeleverd. Uit de 
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berekeningen blijkt dat voor zowel de aanlegfase als voor de gebruiksfase de nu gehanteerde 
grenswaarde van de stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr niet wordt overschreden. Er zijn geen 
belemmeringen voor het aspect stikstof voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Geconcludeerd 
kan worden dat geen significant negatieve effecten te verwachten zijn.   
 
Conclusie natuur 
Uit de onderzoeken blijkt dat de beoogde realisatie geen significant nadelig effect op de Natura 2000-
gebieden of op beschermde soorten heeft.  

4.3 Verkeer en parkeren 
Huidige situatie 
De huidige situatie van de projectlocatie bestaat uit een kantoorlocatie, waarbij maximaal 99 
verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag plaatsvinden. Hierbij is uitgegaan van een kantoor 
(zonder baliefunctie) met een oppervlakte van 2.600 m² in het centrum van Zoetermeer (omgevingstype 
zeer sterk stedelijk), waarvoor een maximale verkeersgeneratie van 3,9 mvt/etm per 100 m2 bvo geldt. 
Hierbij moet worden gedacht aan verkeersbewegingen van personeel van en naar het werk toe, maar 
ook aan bevoorradingen. 
 
Effecten ontwikkeling   
Het realiseren van nieuwe woningen leidt tot een toename van verkeersbewegingen. Deze extra 
verkeersbewegingen kunnen effecten hebben op het milieu. Met behulp van de CROW rekentool is de 
verkeersgeneratie van het nieuwe programma onderzocht (‘worst case’ benadering). Uit deze 
berekening blijkt dat de nieuwe woningen in totaal maximaal 363 extra verkeersbewegingen zullen 
genereren ten opzichte van de huidige situatie. De worst-case situatie leidt niet tot negatieve effecten op 
de bereikbaarheid in de omgeving. Er is sprake van een bescheiden toename, die niet leidt tot een 
verslechtering van de doorstroming op omliggende wegen. 
 
Op basis van de geldende beleid van de gemeente Zoetermeer is inzichtelijk gemaakt wat de 
parkeerbehoefte is. Parkeren voor bewoners vindt plaats binnen het plangebied. Parkeren voor 
bezoekers kan plaatsvinden in de openbare ruimte en de nabijgelegen parkeergarages.  
 
Conclusie verkeer 
Gezien voorgaande worden ten aanzien van het aspect verkeer en parkeren geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen verwacht die leiden tot het doorlopen van een volledige m.e.r.-beoordelingsprocedure of 
een planMER rechtvaardigen. 

4.4 Geluid 
Huidige situatie  
Op de Luxemburglaan heeft men te maken met diverse verkeerstromen, namelijk vanuit het stads-
centrum (de Luxemburglaan uit) richting Leiden, Den Haag en de andere wijken. De Luxemburglaan ter 
hoogte van de ontwikkeling is druk, met auto's die voor de verkeerslichten op de Europaweg staan te 
wachten, met name op drukke dagen zoals de zaterdag. Ook ligt er een voetpad waarover veel mensen 
lopen, het is immers de looproute (ook voor blinden en slechtzienden) tussen het Stadshart, het 
Woonhart en de bushalte op de Europaweg. In de bestaande situatie roept het bestaande gebruik 
(kantoren) al verkeer op. 
 
Effecten ontwikkeling  
Een nieuwe ontsluiting voor deze ontwikkeling kan in principe niet aangesloten worden op de 
Luxemburglaan. Dit zal de verkeersafwikkeling op de Luxemburglaan te veel verstoren. Een toekomstige 
in-/ uitgang van de parkeergarage moet aan de andere kant van het wooncomplex op de Berlijnstraat 
worden aangesloten. Dat is een rustige straat en goed bereikbaar. De ontsluiting van “70LUX” voor 
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langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) kan wel aan de zijde van de Luxemburglaan en de 
Europaweg worden gesitueerd. 
 
Aangezien met het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige functies (namelijk woningen) mogelijk 
worden gemaakt binnen een geluidzone van een weg is in het kader van de beoogde ontwikkeling een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd (bijgevoegd als bijlage 3). Uit het onderzoek blijkt dat het geluid ten 
gevolge van wegverkeerslawaai op enkele gevels van 70LUX hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. 
De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Dit betekent dat hogere waarden dienen te 
worden aangevraagd c.q. afgeweken dient te worden van het gemeentelijk geluidbeleid. Een en ander 
wordt nader geborgd in het bestemmingsplan. 
 
Er worden akoestische maatregelen getroffen om een goed woon- en leefklimaat te realiseren. Zo wordt 
gekozen voor gesloten ballustrades en zullen de vloeren die boven de balkons gelegen zijn, worden 
uitgevoerd met een hoog geluidabsorberend materiaal. De eisen ten aanzien van de geluidwering en het 
binnenniveau zijn opgenomen in Bouwbesluit. Waar nodig zal de akoestische situatie nog nader in kaart 
gebracht worden, met betrekking tot de overige in het Bouwbesluit geregelde geluidsaspecten. 
 
Conclusie geluid 
Indien de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van en naar “70LUX” op de Berlijnstraat wordt 
aangesloten zorgt de ontwikkeling niet voor een negatief effect. Gezien de resultaten uit het akoestisch 
onderzoek zal sprake zijn van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Waar nodig, worden maatregelen 
toegepast om te voldoen aan het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder.  

4.5 Water 
Huidige situatie 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder in het 
plangebied en primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het plangebied. Het verhard 
oppervlak bedraagt in de bestaande situatie in totaal 976 m². 
 
Effecten ontwikkeling 
In de nieuwe situatie wordt het plangebied uitgebreid, waardoor sprake van 119 % verharding in 
vergelijking met de bestaande situatie. Echter, de te verwerven gronden zijn in de bestaande situatie 
reeds verhard. De oppervlakte van het perceel ten behoeve van nieuwbouw bedraagt 1.170 m². Uit deze 
gegevens kan worden geconcludeerd dat per saldo geen sprake is van toename van verhard oppervlak. 
De gronden zijn in de bestaande situatie reeds bebouwd of op een andere wijze verhard (bijv. 
parkeerterrein). Een eventuele maatregel in het kader van watercompensatie is derhalve niet aan de 
orde. 
 
In verband met de waterkwaliteit dient het te realiseren woongebouw geen uitloogbare materialen toe te 
passen die in contact kunnen komen met het hemelwater. Tevens dient een gescheiden rioolstelsel te 
worden aangelegd. Het schone hemelwater van verharde oppervlakken kan op deze wijze via het 
hemelwaterriool worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.    
 
Conclusie water 
De realisatie van het appartementengebouw zorgt niet voor negatieve effecten op de waterhuishouding.  
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4.6 Bodem 
Huidige situatie 
Op de begane grond worden in de nieuwe situatie enkele commerciële functies ondergebracht. In het 
kader van het vigerende bestemmingsplan is reeds bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is in november 
2011 specifiek voor de locatie Luxemburglaan 2 een historisch bodemonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van het uitgevoerde onderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de 
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. 
 
Ter plaatse van het plangebied hebben sinds de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan geen 
bodemverontreinigende activiteiten meer plaatsgevonden. Een actualisatie van het bodemonderzoek is 
uitgevoerd door Hofstede c.s. Milieuadviseurs in 2020. Samengevat is in de bodem geen 
noemenswaardige verontreiniging vastgesteld. De bodemkwaliteit op de locatie is op een 
representatieve wijze vastgelegd. De aangetroffen lichte verontreiniging legt geen beperkingen op aan 
het huidige of toekomstige terreingebruik. 
 
Effecten ontwikkeling 
Een nieuw project kan leiden tot vervuiling van de bodem. Het realiseren van woningbouw en de 
woningen zelf zorgen niet voor activiteiten die leiden tot nieuwe verontreinigingen in de bodem. De 
woningen leiden derhalve niet tot significante negatieve effecten op de bodemgesteldheid.  
 
Conclusie bodem 
De realisatie van de woontoren ten behoeve van 139 woningen geeft geen significant negatieve effecten 
op de bodemkwaliteit. 

4.7 Lucht 
Huidige situatie 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Regeling NIBM). 
 
AMvB ‘niet in betekenende mate’ 
In het Besluit NIBM en de bijbehorende ministeriële Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan 
de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door 
berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de 
luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
De definitie van ‘niet in betekenende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling NIBM 
uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  

� woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 
ontsluitende wegen; 

� kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 
brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 

 
Effecten ontwikkeling 
De ontwikkeling betreft de realisatie van 139 woningen. Gelet op de bovenstaande voorbeelden uit de 
Regeling NIBM kan geconcludeerd worden dat het project de 3% norm niet overschrijdt en dat het 
project niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse.  
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Met behulp van www.nsl-monitoring.nl is op 3 juni 2020 vastgesteld wat de achtergrondconcentraties 
fijnstof en stikstofdioxide zijn ter plaatse van het project gebied. Dit om te bepalen of het realiseren van 
de beoogde woonfunctie op deze specifieke plek in het kader van een goed leefklimaat te motiveren is, 
gelet op de verkeersaantrekkende werking die uitgaat van het project. Het dichtstbijzijnde rekenpunt is 
punt 125008. Uit de resultaten van de monitoringstool blijkt dat de totale concentraties voor NO2, PM10 
en PM2,5 onder de grenswaarden van 40 µg/m3 voor NO2 en PM10 en 25 µg/m3 voor PM2,5 liggen.  
 
Tabel 4.  Achtergrondconcentraties (bron: www.nsl-monitoring.nl) 

Jaar Totale concentratie Rekenpunt: 125008 

NO2 (µg/m³) PM10 (µg/m³) PM2,5 (µg/m³) 
2020 26,94 19,98 11,79 
2030 16,85 17,22 9,38 

Grenswaarden 40 40 25 

 

Conclusie lucht 
De beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden, aangezien de totale 
concentraties van de beschouwde luchtverontreinigende stoffen ruim voldoen aan de wettelijke 
grenswaarden conform de Wet milieuhinder.  

4.8 Externe veiligheid 
Huidige situatie 
Het wettelijk kader geeft aan dat bedrijven op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) rekening moeten houden met de eisen omtrent 
persoonsgebonden risico en groepsrisico.  
 
Effecten ontwikkeling 
Gezien de realisatie van het voorgenomen woongebouw niet tot een inrichting behoort hoeft hier verder 
geen rekening mee te worden gehouden. Daarnaast worden er geen gevaarlijke stoffen vervoerd of 
buisleidingen aangelegd. De projectlocatie bevindt zich op basis van de risicokaart (bron: 
nederland.risicokaart.nl) niet binnen een plaatsgebonden risicocontour.  
 
De Europaweg is op de risicokaart niet aangeduid als transportroute van gevaarlijke stoffen, echter kan 
gesteld worden dat de meeste provinciale wegen zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen. 
Gemeenten mogen voor de zogenaamde routeplichtige stoffen gemeentelijke wegen binnen hun grenzen 
aanwijzen waarover deze gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. De gemeente Zoetermeer heeft 
een dergelijke route gevaarlijke stoffen niet vastgesteld wat tot gevolg heeft dat het vervoer van 
gevaarlijke stoffen in principe altijd via de snelste weg moet plaatsvinden. Aangenomen kan worden dat 
er over de Europaweg transport plaats mag vinden van gevaarlijke stoffen, echter zal bij vervoer van 
gevaarlijke stoffen de meest efficiënte route (snelste weg) genomen worden om onnodig tijdverlies en 
rijkilometers te voorkomen. Gezien de ligging van onder andere de LPG tankstations in Zoetermeer ligt 
de planlocatie niet langs de meest efficiënte route. Gesteld kan worden dat het transport van gevaarlijke 
stoffen over de Europaweg dusdanig laag is dat vanuit het oogpunt van externe veiligheid het risico 
verwaarloosbaar klein is. 
 
Conclusie 
De realisatie van 139 woningen resulteert niet in negatieve effecten op de externe veiligheid.  
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5 Conclusie  
In dit rapport is onderzocht of er significant negatieve effecten op het milieu zijn door de realisatie van de 
woontoren “70LLUX” aan de Luxemburglaan in Zoetermeer. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de besproken milieuaspecten en de eventuele effecten op het milieu. 
 

Milieuaspect Effecten 
Natuur Uit de onderzoeken blijkt dat de beoogde realisatie geen significant 

nadelig effect op de Natura 2000-gebieden of op beschermde soorten 
heeft.  

Verkeer en parkeren De situatie leidt niet tot negatieve effecten op de bereikbaarheid in de 
omgeving en parkeren voor bewoners vindt plaats binnen het 
plangebied. Er is als gevolg van het plan sprake van een bescheiden 
toename in verkeersgeneratie, die niet leidt tot een verslechtering van 
de doorstroming op omliggende wegen. 

Geluid Indien de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van en naar “70LUX” 
op de Berlijnstraat wordt aangesloten zorgt de ontwikkeling niet voor 
een negatief effect. Gezien de resultaten uit het akoestisch onderzoek 
zal sprake zijn van een aanvaardbaar akoestisch klimaat en zijn geen 
significante nadelige gevolgen op het gebied van geluidhinder te 
verwachten. 

Water Het project heeft geen significant nadelig effect op het watersysteem.  
Bodem Met de realisatie van de woningen worden geen activiteiten mogelijk 

gemaakt die kunnen leiden tot bodemverontreiniging.  
Lucht De beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot een negatief effect op de 

luchtkwaliteit. 
Externe veiligheid De beoogde ontwikkeling resulteert niet in negatieve effecten op de 

externe veiligheid.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen significant negatieve effecten op het milieu ontstaan als gevolg 
van de realisatie het woongebouw ten behoeve van 139 appartementen. De activiteiten die mogelijk 
worden gemaakt met voorliggende ontwikkeling (woningbouw) zijn, gelet op de kenmerken en de plaats 
van de activiteiten en de kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu 
dat een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. 
 
Het voorstel is om het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer op basis van deze 
notitie te laten besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is.  
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SAMENVATTING 

De initiatiefnemer is voornemens een kantoorpand te amoveren in het projectgebied Luxemburglaan 2-10 te 
Zoetermeer. Deze ingreep wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling. Onderzocht is of deze ontwikkeling in het 
projectgebied niet strijdig is met de Wet natuurbescherming. 
 
De bebouwing kan fungeren als verblijfplaats voor gebouw bewonende vleermuizen. De bebouwing bevat open 
stootvoegen en daklijsten welke de spouwmuur toegankelijk maken voor vleermuizen. Deze ruimte tussen de 
muren biedt geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. De bomen langs de bebouwing en het platte dak bieden 
een geschikt broedbiotoop voor algemene vogels. Het is raadzaam om de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen van vogels uit te voeren (globaal 15 maart – 15 juli), om overtreding van de Wet natuurbescherming 
te voorkomen. Indien broedgevallen ten tijde van de werkzaamheden aanwezig zijn, mogen deze niet worden 
verstoord of vernietigd. Mochten er toch werkzaamheden plaatsvinden aan de bebouwing tijdens het 
broedseizoen, wordt aanbevolen alvorens het broedseizoen het platte dak broedvrij te houden. Overige 
beschermde soorten worden niet verwacht voor te komen door het ontbreken van geschikt habitat. 
 
Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op het NNN en Natura 2000-gebieden worden niet 
verwacht. Het NNN en Natura 2000-gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het 
projectgebied. 
 
Er is aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van de vleermuizen nodig alvorens men met het amoveren van 
de bebouwing kan beginnen. Dit onderzoek zal gericht zijn op de te verwachten vleermuissoorten: gewone 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige 
vleermuis. 
 
Er vinden geen kapwerkzaamheden plaats. Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet 
natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet noodzakelijk. 



 

4 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

1 Inleiding ............................................................................................................................................. 5 
1.1 Aanleiding en doel ......................................................................................................................... 5 
1.2 Natuurbeschermingswetgeving ...................................................................................................... 5 
1.2.1 Gebiedsbescherming .................................................................................................................. 5 
1.2.2 Soortbescherming ...................................................................................................................... 5 
1.2.3 Ontheffing en gedragscode ........................................................................................................ 6 
1.3 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 7 

2 Projectgebied en ontwikkelingen .................................................................................................... 8 
2.1 Projectgebied ................................................................................................................................. 8 
2.2 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 8 

3 Soortbescherming ............................................................................................................................ 9 
3.1 Bronnenonderzoek ......................................................................................................................... 9 
3.2 Habitatscan .................................................................................................................................... 9 
3.2.1 Zoogdieren ................................................................................................................................. 9 
3.2.2 Vogels....................................................................................................................................... 10 
3.2.3 Amfibieën.................................................................................................................................. 10 
3.2.4 Reptielen .................................................................................................................................. 10 
3.2.5 Vissen ....................................................................................................................................... 10 
3.2.6 Ongewervelden ........................................................................................................................ 10 
3.2.7 Vaatplanten .............................................................................................................................. 10 
3.2.8 Mogelijk aanwezige beschermde soorten en functies .............................................................. 10 
3.3 Effecten ........................................................................................................................................ 11 
3.3.1 Effecten ontwikkelingen ............................................................................................................ 11 
3.4 Aanbevelingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming ....................................................... 11 
3.4.1 Aanvullende inventarisaties projectgebied ............................................................................... 11 
3.4.2 Mitigerende maatregelen .......................................................................................................... 11 
3.4.3 Ontheffing Wet natuurbescherming .......................................................................................... 11 

4 Gebiedsbescherming ..................................................................................................................... 12 
4.1 Effecten ........................................................................................................................................ 12 

5 Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................................... 13 
5.1 Conclusies ................................................................................................................................... 13 
5.2 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 13 

6 Literatuur ......................................................................................................................................... 14 
Bijlage 1: Foto-impressie .......................................................................................................................... 15 
Bijlage 2: Tabel mogelijk aanwezige soorten ........................................................................................... 16 
 
 



 

5 
 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 
De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing aan de Luxemburglaan 2-10 te Zoetermeer te amoveren 
ter voorbereiding van het realiseren van een nieuwbouw woontoren. Deze ingreep wordt gezien als een 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling dient er voor zorg te dragen dat de Wet natuurbescherming 
niet wordt overtreden. Om deze reden is een toetsing van de geplande ontwikkeling aan de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk.  
 
Hiervoor dient te worden onderbouwd of er door de beoogde ontwikkeling geen beschermde soorten of 
natuurgebieden negatief worden beïnvloed. Indien overtreding niet zonder meer kan worden uitgesloten is 
mogelijk aanvullend onderzoek en/of een ontheffing noodzakelijk. In deze quickscan wordt geadviseerd over de 
vervolgstappen en of de ontwikkeling redelijkerwijs uitvoerbaar is. Er vinden geen kapwerkzaamheden plaats. 
Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet 
noodzakelijk. 
 
1.2 NATUURBESCHERMINGSWETGEVING 
De Wet natuurbescherming beslaat soortbescherming, gebiedsbescherming en in specifieke gevallen de 
bescherming van houtopstanden. Daarnaast is gebiedsbescherming in Nederland geregeld via beleid uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet natuurbescherming zijn 
er verschillende beschermingsregimes. Het gaat om soorten die op basis van Europese wetgeving beschermd 
zijn vanuit Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en soorten die nationaal als beschermde soort zijn aangewezen. 
Middels een provinciale verordening kunnen deze nationaal beschermde soorten worden vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen uit de wet. De vrijgestelde soorten kunnen verschillen per provincie. 
 
1.2.1 GEBIEDSBESCHERMING 
Natura 2000-gebieden 
Het is conform artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van 
gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats 
van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor dat gebied is aangewezen. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De regels omtrent NNN gebieden zijn door het Rijk en de provincies met elkaar afgesproken. De afspraken zijn 
vastgelegd in het document 'Spelregels EHS'. Het ruimtelijke beleid voor de NNN is gericht op behoud en 
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. In het NNN geldt daarom het ‘nee, tenzij’-
regime. Of een ingreep mag worden uitgevoerd in de NNN, hangt naast de instandhouding van de omvang van 
het NNN, in eerste instantie af van de mate van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
gebied.  
 
1.2.2 SOORTBESCHERMING 
Zorgplicht 
De zorgplicht is opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. 
Artikel 1.11 Wnb (zorgplicht) 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 
voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een 
bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of; 



 

6 
 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens 
deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 

Europees beschermde soorten - Vogels 
De verbodsbepalingen voor wat betreft vogels zijn opgenomen in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. 
 
Artikel 3.1 Wnb. 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen 

of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 

de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Europees beschermde soorten - Overige soortgroepen 
De verbodsbepalingen voor wat betreft Europees beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Artikel 3.5 Wnb. 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij 

het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Nationaal beschermde soorten 
De verbodsbepalingen voor wat betreft nationaal beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Artikel 3.10  Wnb. 
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, 

genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of  
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
1.2.3 ONTHEFFING EN GEDRAGSCODE 
Voor het overtreden van de verboden uit de bovengenoemde artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming kan een ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien is 
voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 
2. Er is sprake van een in de wet genoemd belang voor de betreffende soort of soortgroep. 
3. De ontwikkeling leidt niet tot een aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de betreffende 

soort. 
 
Ook kan er mogelijk middels een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 
gedragscode worden gewerkt. Dit is enkel mogelijk indien de handelingen niet van wezenlijke invloed zijn op de 
aanwezige beschermde soorten. De huidige gedragscodes zijn nog niet afgestemd op dan wel goedgekeurd door 
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de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor handelingen in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen met effecten op Europees beschermde soorten. 
 
1.3 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het projectgebied gegeven, met huidige ecologische waarden. 
 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het bronnenonderzoek en de habitatscan weergegeven waarbij de 
effectanalyse ten aanzien van de onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten is opgenomen. 
 
Hoofdstuk 4 geeft weer welke middels de Wet natuurbescherming beschermde gebieden in de omgeving van de 
projectgebieden voorkomen. Tevens zal hier worden aangegeven in welke mate de geplande ontwikkeling van 
invloed zal zijn op deze gebieden. 
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2 PROJECTGEBIED EN ONTWIKKELINGEN 

2.1 PROJECTGEBIED 
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Zoetermeer in kilometerhok: X: 93 / Y: 453 
(Rijksdriehoekscoördinaten). Afbeelding 1 geeft de globale ligging van het projectgebied weer. 
 

Afbeelding 1: Ligging projectgebied 
 
Het projectgebied betreft een gebied van 976 m2 gelegen aan de Luxemburglaan 2-10 te Zoetermeer. De 
bebouwing betreft een voornamelijk betonnen en gedeeltelijk stenen kantoorpand van vier verdiepingen hoog met 
een plat dak. De stenen muren, waaronder de kopse kanten van het gebouw, bevatten open stootvoegen en 
hebben daklijsten. In bijlage 1 is een sfeerimpressie van het projectgebied weergegeven. 
 
2.2 ONTWIKKELINGEN 
Het huidige kantoorpand zal worden geamoveerd. Vervolgens wordt het projectgebied bouwrijp gemaakt ten 
behoeve van de realisatie van de nieuw te bouwen woontoren. De woontoren wordt hoogbouw met groene daken 
en ingebouwde plantenbakken op de balkons voor een groene uitstraling. Afbeelding 2 geeft de huidige situatie 
van het projectgebied weer. Afbeelding 3 geeft een visuele weergave van de geplande woontoren. 
 

    
Afbeelding 2: Huidige situatie    Afbeelding 3: Geplande ontwikkeling (Dal architecten) 
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3 SOORTBESCHERMING 

3.1 BRONNENONDERZOEK 
Om een goede inschatting te kunnen maken welke beschermde soorten mogelijk gebruik maken van het 
projectgebied heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse bronnen met verspreidingsgegevens 
geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen zijn onder andere: verspreidingsatlassen van de verschillende 
soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de regio actieve werkgroepen en PGO’s, 
databanken met verspreidingsgegevens (waaronder de NDFF) en het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebieden. 
Daarnaast zijn alle beschermde natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied in kaart gebracht. Uit het 
bronnenonderzoek volgt een lijst met beschermde soorten welke mogelijk in het projectgebied voor kunnen 
komen. De geraadpleegde bronnen zijn doorgaans op uurhok-niveau, waardoor ook soorten welke bekend zijn uit 
de wijdere omgeving van het projectgebied zijn inbegrepen. Deze soorten hoeven niet direct in het projectgebied 
te worden verwacht. 
 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle beschermde soorten die bekend zijn voor te komen in de 
omgeving van het projectgebied. 
 
Provinciale vrijstelling  
De ‘Verordening vrijstellingen soorten’ betreft een vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij bestendig 
beheer en gebruik en ruimtelijke ingrepen. Voor de provincie Zuid-Holland zijn middels artikel 8.1 van de 
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland soorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit 
artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Dit is geen vrijbrief, de zorgplicht blijft van toepassing voor de 
vrijgestelde soorten.  
 
3.2 HABITATSCAN 
Tijdens de habitatscan is het projectgebied bezocht om te kijken of de uit de omgeving bekende soorten ook 
daadwerkelijk in het gebied voor kunnen komen, rekening houdend met het aanwezige habitat, de habitateisen en 
de verspreidingsgegevens van de betreffende soorten. Daarnaast kunnen er tijdens het veldbezoek nog soorten 
worden toegevoegd als het habitat geschikt lijkt voor de betreffende soort. De habitatscan heeft plaatsgevonden 
op dinsdag 16 april 2019 en is uitgevoerd door D. Withagen en K. den Hartogh MSc.. De betreffende dag was 
grotendeels zonnig en zonder neerslag met een gemiddelde temperatuur van 12oC en gemiddelde windsnelheid 
van 3 Bft. 
 
3.2.1 ZOOGDIEREN 
Het kantoorpand biedt mogelijkheden voor verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen. Het 
kantoorpand bevat open stootvoegen en daklijsten welke de spouwmuur toegankelijk maken voor de te 
verwachten gebouwbewonende vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis (zie afbeelding 4 & 5). De gewone 
grootoorvleermuis wordt niet verwacht voor te komen vanwege de aanwezigheid van verlichting van 
lantaarnpalen rondom het gehele gebouw. Verlichting op gebouwen, langs wegen en andere vormen van 
verlichting hebben een afstotende werking voor de gewone grootoorvleermuis. Daarnaast ontbreken geschikte 
lijnvormige structuren als vliegroute naar foerageergebieden en is de gewone grootoorvleermuis duidelijk 
verbonden met bosgebied en wordt deze niet snel verwacht in stedelijke omgeving.  De overige (boom 
bewonende) vleermuizen kunnen uitgesloten worden, vanwege het ontbreken van geschikte verblijfplaatsen. Voor 
de overige beschermde zoogdieren genoemd in bijlage 2 geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling. 
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Afbeelding 4 & 5: Ruimte onder daklijst en open stootvoegen onder de dakrand en boven en onder de ramen. 
 
3.2.2 VOGELS 
Wegens het ontbreken van pannendaken en geschikte kieren en gaten in de muren worden jaarrond beschermde 
nesten van de gierzwaluw en de huismus niet verwacht in de bebouwing. Tijdens de habitatscan, uitgevoerd in 
het broedseizoen van de huismus, zijn ook geen individuen van de huismus waargenomen. Vanwege het 
ontbreken van overstekken en toegang tot de binnenruimtes kunnen nesten van de huiszwaluw en de 
boerenzwaluw uitgesloten worden. Jaarrond beschermde nesten van de overige vogelsoorten worden uitgesloten 
aangezien deze niet in of op de bebouwing nestelen. In de bomen in de directe omgeving van het kantoorpand 
zijn geen grote nesten aangetroffen. Tijdens het broedseizoen dient rekening gehouden te worden met eventuele 
broedvogels in de bomen langs het gebouw of op het platte dak. 
 
3.2.3 AMFIBIEËN 
In de binnenstad worden de alpenwatersalamander en rugstreeppad niet verwacht voor te komen. Daarnaast 
bevat het projectgebied zelf geen waterpartij of geschikte ondergrond met vegetatie als landhabitat. Voor de 
overige amfibieënsoorten genoemd in bijlage 2 geldt in Zuid-Holland een vrijstelling. 
  
3.2.4 REPTIELEN 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen beschermde reptielen bekend voor te komen. Daarnaast biedt het 
projectgebied geen geschikte ondergrond met vegetatie voor reptielen. 
 
3.2.5 VISSEN 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen beschermde vissen bekend voor te komen. Het projectgebied 
biedt daarnaast geen geschikt habitat voor vissen, aangezien er geen waterpartij aanwezig is. 
 
3.2.6 ONGEWERVELDEN 
Wegens het ontbreken van een waterpartij voor de gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren en het 
ontbreken van waard- en nectarplanten voor de grote vos in het projectgebied wordt aanwezigheid van de 
soorten uitgesloten. 
 
3.2.7 VAATPLANTEN 
Wegens het ontbreken van geschikte standplaatsen worden beschermde vaatplanten niet verwacht voor te 
komen in het projectgebied. 
 
3.2.8 MOGELIJK AANWEZIGE BESCHERMDE SOORTEN EN FUNCTIES 
Het projectgebied herbergt mogelijk meerdere functies voor beschermde diersoorten. In het projectgebied kunnen 
op basis van het aanwezige habitat de volgende soorten en functies niet op voorhand worden uitgesloten voor te 
komen.   
 
  Tabel 1: Te verwachten beschermde soorten en functies 
Soort / soortgroep Functies Bescherming Wnb Mogelijk aanwezig in: 

Vleermuizen Verblijfplaats(en) Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Bebouwing spouwmuur 

Vleermuizen Vliegroute en 
foerageergebied 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Langs projectgebied 

Broedvogels Nesten  Artikel 3.1 (VR) Bomen langs gevels / op dak 
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3.3 EFFECTEN 
Indien beschermde soorten in het projectgebied of binnen de invloedssfeer hiervan kunnen voorkomen, wordt 
onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling effect heeft op deze soorten. Indien er effecten op deze soorten 
worden verwacht, zal worden gezocht naar compenserende of mitigerende maatregelen welke genomen kunnen 
worden tijdens de ontwikkeling om zo te voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Mochten 
deze maatregelen niet afdoende zijn, of praktisch niet in te passen in de plannen, zal mogelijk een ontheffing van 
de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. 
 
3.3.1 EFFECTEN ONTWIKKELINGEN 
De te verwachten effecten op soorten en functies zijn opgedeeld in tijdelijke en permanente effecten. Deze zijn 
schematisch weergegeven in tabel 2.  
 
Tijdelijke effecten 
De geplande werkzaamheden zullen gepaard gaan met effecten van tijdelijke invloed door hard geluid en 
trillingen. Dit verstoort mogelijk vleermuizen en broedvogels die gebruik maken van het projectgebied en de 
directe omgeving. 
 
Permanente effecten 
Permanente effecten op beschermde natuur als gevolg van de werkzaamheden kunnen niet worden uitgesloten. 
Tijdens het amoveren van de bebouwing kunnen er verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd. 
 
Tabel 2: Te verwachten effecten op beschermde soorten  

Soort / soortgroep Effect Verbodsbepaling 

Vleermuizen Opzettelijk doden 
Opzettelijk verstoren 
Opzettelijk vernielen / beschadigen verblijfplaats 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 1 
Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 2 
Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 4 

Broedvogels Opzettelijk doden 
Opzettelijk vernielen / beschadigen nest 
Opzettelijk verstoren 

Artikel 3.1 (VR) Lid 1  
Artikel 3.1 (VR) Lid 2 
Artikel 3.1 (VR) Lid 4 

 
3.4 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE WET NATUURBESCHERMING 
 
3.4.1 AANVULLENDE INVENTARISATIES PROJECTGEBIED  
Het projectgebied herbergt mogelijk functies voor vleermuizen. Of en waar deze zich in het projectgebied 
bevinden is nog onbekend. Het is aan te bevelen nader onderzoek uit te laten voeren naar vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Het onderzoek naar vleermuizen dient afgestemd te zijn op de verwachte 
aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis en de tweekleurige vleermuis. 
 
3.4.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 
- Er zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bebouwing binnen het projectgebied. Na 
 aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen zullen (indien verblijfplaatsen aanwezig 
 zijn) nader te specificeren mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden.  
 
- Om de plannen voor het projectgebied te realiseren, zal mogelijk groen worden  verwijderd. Het is aan te 

bevelen het verwijderen van groen buiten het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) uit te 
voeren. De vermelde periode is niet leidend, elk broedgeval is beschermd. Ook broedgevallen buiten 
deze periode mogen niet verstoord worden. Naast broedgevallen in groen dient ook rekening gehouden 
te worden met eventuele broedgevallen van dakenbroeders op het platte dak. Indien werkzaamheden 
tijdens het broedseizoen plaats moeten vinden, dient een aanvullende inspectie op broedvogels door 
een ecoloog te worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen. Broedgevallen op het platte dak 
kunnen eventueel voorkomen worden door het dak broedvrij te houden voor het broedseizoen start, 
bijvoorbeeld met behulp van netten, draden of pinnen. 

 
3.4.3 ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING 
Indien aanvullende inventarisaties aantonen dat het projectgebied functies bevat voor beschermde vleermuizen 
en verstoring niet voorkomen kan worden, dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. Hier kunnen voorwaarden in de vorm van mitigerende maatregelen aan verbonden zijn. 
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4 GEBIEDSBESCHERMING 

Binnen het projectgebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied ligt op circa 6 kilometer van het projectgebied en betreft natuurgebied ‘de Wilck’. Op circa 3 kilometer van 
het projectgebied ligt het dichtstbijzijnde natuurgebied, welke onderdeel is van het NNN (zie afbeelding 6). 

Afbeelding 6: Projectgebied ten opzichte van beschermde natuur (www.zuid-holland.nl) 
 
4.1 EFFECTEN  
Het projectgebied bevindt zich niet in de nabijheid van beschermde natuur. De dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden en delen van het NNN bevinden zich op voldoende afstand van het projectgebied om effecten uit te 
sluiten. 
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
5.1 CONCLUSIES 
Vanwege de toegankelijkheid van de spouwmuur via de open stootvoegen en de daklijsten kan het kantoorpand 
fungeren als verblijfplaats voor vleermuizen. De bomen in de directe omgeving en het platte dak bieden een 
geschikt broedbiotoop voor algemene vogels. Overige beschermde soorten worden niet verwacht voor te komen 
in het projectgebied door het ontbreken van geschikt habitat. 
 
Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op het NNN en Natura 2000 gebieden worden niet 
verwacht. Het NNN en Natura 2000-gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het 
projectgebied. 
 
Er vinden geen kapwerkzaamheden plaats. Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet 
natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet noodzakelijk. 
 
5.2 AANBEVELINGEN 
Er is aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen nodig alvorens men met het amoveren van de 
bebouwing wil beginnen. Het aanvullend onderzoek zal gericht zijn op de gewone dwergvleermuis, kleine 
dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis en de tweekleurige vleermuis.  Deze soorten 
zijn uit de literatuur bekend in de omgeving van het projectgebied voor te komen. 
 
Het is wenselijk om de werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren (globaal 15 maart – 15 
juli), om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Indien broedgevallen ten tijde van de 
werkzaamheden aanwezig zijn, mogen deze niet worden verstoord of vernietigd. Mochten er toch 
werkzaamheden plaatsvinden aan de bebouwing tijdens het broedseizoen, wordt aanbevolen alvorens het 
broedseizoen het platte dak broedvrij te houden. 
 
Tabel 3: Te verwachte beschermde soorten en aanbevolen inventarisaties 
Soort / soortgroep Aanvullend onderzoek Onderzoeksperiode  

Vleermuizen Zomer- kraamverblijfplaatsen 15 mei- 15 juli  

Vleermuizen   Paarverblijfplaatsen en Zwermplaatsen 15 augustus- 1 oktober  

Tweekleurige vleermuis Paarverblijfplaatsen en Zwermplaatsen 1 oktober- 1 december 

Vleermuizen   Winterverblijfplaatsen  1 december t/m 28 februari 

Algemene broedvogels Nesten, indien niet buiten het broedseizoen 
gewerkt wordt 

Binnen de periode 15 maart t/m 15 juli 
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Bijlage 1: Foto-impressie 
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Bijlage 2: Tabel mogelijk aanwezige soorten 
Tabel 4: Overzicht beschermde soorten in kilometerhok 93/453 
Soortgroep Naam Bescherming Afstand 
Amfibieën alpenwatersalamander Wnb A < 5km 

Amfibieën bastaardkikker1 Wnb A < 5km 

Amfibieën bruine kikker1 Wnb A < 1km 

Amfibieën gewone pad1 Wnb A < 1km 

Amfibieën kleine watersalamander1 Wnb A < 5km* 

Amfibieën meerkikker1 Wnb A < 4km* 

Amfibieën rugstreeppad HR IV & Bern II < 5km 
Ongewervelden gestreepte waterroofkever HR IV & Bern II < 5km 
Ongewervelden grote vos Wnb A < 5km 
Ongewervelden platte schijfhoren HR IV < 1km 
Vaatplanten kluwenklokje Wnb B < 5km 
Vaatplanten muurbloem Wnb B < 5km 
Vaatplanten stijve wolfsmelk Wnb B < 5km 
Vleermuizen gewone dwergvleermuis HR IV < 5km 
Vleermuizen gewone grootoorvleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vleermuizen kleine dwergvleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vleermuizen laatvlieger HR IV & Bern II < 4km* 
Vleermuizen meervleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vleermuizen rosse vleermuis HR IV & Bern II < 4km* 
Vleermuizen ruige dwergvleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vleermuizen tweekleurige vleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vleermuizen watervleermuis HR IV & Bern II < 5km 
Vogels boerenzwaluw Cat. 5 < 5km 
Vogels boomkruiper Cat. 5 < 5km 
Vogels boomvalk Cat. 4 < 5km 
Vogels buizerd Cat. 4 < 5km 
Vogels ekster Cat. 5 < 5km 
Vogels gierzwaluw Cat. 2 < 1km 
Vogels huismus Cat. 2 < 4km* 
Vogels huiszwaluw Cat. 5 < 5km 
Vogels kerkuil Cat. 3 < 4km* 
Vogels koolmees Cat. 5 < 5km 
Vogels pimpelmees Cat. 5 < 5km 
Vogels ransuil Cat. 4 < 5km 
Vogels sperwer Cat. 4 < 5km 
Vogels spreeuw Cat. 5 < 5km 
Vogels torenvalk Cat. 5 < 5km 
Vogels zwarte kraai Cat. 5 < 5km 

Zoogdieren bosmuis1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren bunzing1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren dwergmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren dwergspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren egel1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren gewone bosspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren haas1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren hermelijn1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren huisspitsmuis1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren konijn1 Wnb A < 5km 
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Soortgroep Naam Bescherming Afstand 
Zoogdieren rosse woelmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren veldmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren vos1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren wezel1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren woelrat1 Wnb A < 5km 

* = op basis van eerdere waarnemingen van Adviesbureau E.C.O.Logisch 
1 = Vrijstelling 
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 Stikstofdepositie onderzoek, 

Mees Ruimte & Milieu 

    

 

  



 

 

 

 

 

Aan :  

Van :  K. van Duijn 

Aan : J. Dekker 

Betreft :  Memo stikstof 70LUX   

Datum : 3 augustus 2020 

__________________________________________________________________________________________ 

1 Inleiding  
In uw opdracht heeft Mees Ruimte & Milieu een verkennend onderzoek verricht naar de stikstofdepositie 
op de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling van de 
woontoren aan de Luxemburglaan te Zoetermeer. 
 
Op basis van vergelijkbare projecten is een inschatting gemaakt van de mogelijke emissie van stikstof en 
de depositie daarvan op omliggende Natura 2000-gebieden. Tevens is ten opzichte van het vergelijkbare 
project berekend hoeveel ruimte voor additionele stikstofuitstoot er beschikbaar, dan wel tekort is voor het 
inzetten van mobiele werktuigen. In dit memo worden de resultaten van de berekening gepresenteerd. 

2 Situatie plangebied 

2.1 Projectlocatie 
De projectlocatie bevindt zich aan de noordrand van het stadscentrum van Zoetermeer, aan de 
Luxemburglaan 2-10. De locatie is gelegen op de hoek van de Luxemburglaan en de Europaweg. De 
omvang van kavel betreft 976 m². De gronden zijn kadastraal bekend is als ZTM00C04923. 

Figuur 1. Kadastrale kaart Projectlocatie. 

 

MEMO 
__________________________________________________________________________________
________ 



 

 

2.2 Omschrijving huidige situatie 
De projectlocatie betreft een kantoorlocatie aan de noordrand van het stadscentrum van Zoetermeer. In 
de huidige situatie is op de gronden een kantoorpand aanwezig. 

Onderstaande afbeelding geeft de huidige situatie van de projectlocatie weer.  

Figuur 2. Huidige situatie projectlocatie. 

 

2.3 Omschrijving toekomstige situatie 
De Maese projecten b.v. is voornemens het initiatief betreffende de sloop van het bestaande kantoorpand 
en de realisatie van woontoren "70LUX" te realiseren. De woontoren kan omschreven worden als een 
duurzaam, hedendaags en ruimtelijk woongebouw met een frisse en groene uitstraling. Het projectgebied 
ligt aan de Luxemburglaan en de Europaweg. De Europaweg is een van de hoofdstructuurwegen van 
Zoetermeer en vormt een hoofdtoegangsweg naar het stadscentrum. 

Het gebouw, bestaande uit 22 verdiepingen, heeft een bouwhoogte van circa 70 meter. Op de eerste 
bouwlagen wordt voorzien in enkele commerciële ruimten en de benodigde parkeergelegenheid, bestaand 
uit in totaal circa 80 parkeerplaatsen. In totaal worden in "70LUX" 139 woningen en 200 m2 bvo 
commerciële dienstverlening gerealiseerd. Het programma zal bestaan uit zowel vrije sector huur- als 
koopwoningen. 

2.4 Situering ten opzichte van Natura 200-gebieden 
Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 
2000-gebieden rondom de projectlocatie. Nabij de projectlocatie zijn de navolgende Natura 2000-
gebieden gesitueerd: 
 
De Wilck    Gelegen op circa 6,4 km afstand  
Meijendel & Berkheide   Gelegen op circa 11,8 km afstand  
Westduinpark & Wapendal  Gelegen op circa 15,6 km afstand  
 

Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van de inrichting waar mogelijk nog een 
bijdrage kan worden berekend. In de onderstaande figuur is kaart opgenomen met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van de omliggende natuurgebieden. 

  



 

 

Figuur 3. Ligging projectlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

 

3 Berekening Bouwfase 
Voor het project aan de Luxemburglaan 2 is een grove inschatting gemaakt van de in te zetten mobiele 
werktuigen en de te verwachten verkeersbewegingen. Daarbij is er worst-case van uitgegaan dat de 
ontwikkeling aan de Luxemburglaan binnen één jaar gerealiseerd wordt. Inschattingen van de in te zetten 
mobiele werktuigen en het bouwverkeer zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 

 

 

Het filepercentage voor bouwverkeer is ingesteld op 10%. 

Tabel 1. Inschatting inzetten mobiele werktuigen op basis van referentieproject. 

Tabel 2. Inschatting bouwverkeer. 



 

 

4 Berekening gebruiksfase 
Voor het berekenen van de verkeersaantrekkende werking kan gebruik worden gemaakt van de 
kengetallen van het CROW. Voor onderhavige situatie is uitgegaan van een zeer sterk stedelijk gebied, 
met de ligging in het centrum. In het gebouw zullen naar verwachting zowel huur- als koopwoningen 
worden gerealiseerd en vermoedelijk ook enkele commerciële voorzieningen in de plint. In de berekening 
is het momenteel beoogde programma met een 'worst case' benadering toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld 
gerekend met middeldure en dure woningen, terwijl de realisatie van enkel middeldure woningen ook 
denkbaar is, afhankelijk van de verdere uitwerking van het programma (dure woningen kennen een 
hogere verkeersgeneratie dan middeldure woningen).  

Aan de hand van de volgende functies en verkeersaantrekkende werking (conform gemiddelde CROW 
kencijfers), kan de verkeersgeneratie berekend worden: 

• 34 middeldure huurwoningen met een verkeersaantrekkende werking van 1,2 mvt/etm per woning; 
• 65 dure huurwoningen met een verkeersaantrekkende werking van 3,3 mvt/etm per woning; 
• 40 dure koopwoningen met een verkeersaantrekkende werking van 4,9 mvt/etm per woning; 
• 200 m2 bvo commerciële dienstverlening met een verkeersaantrekkende werking van 5,4 mvt/etm per 
100 m2 bvo. 
 
Voor het plan geldt daarmee een verkeersaantrekkende werking van gemiddeld 462 
motorvoertuigbewegingen (mvt) per etmaal (etm).  

De huidige planologische functie kantoor kent echter ook al een verkeersaantrekkende werking. Voor 
kantoor (zonder baliefunctie) geldt een maximale verkeersgeneratie van 3,8 mvt/etm per 100 m2 bvo in 
een zeer sterk stedelijk gebied, gelegen in het centrum. Uitgaande van 2.600 m2 bvo kantoor, komt dit 
neer op circa 99 mvt/etm. Daarmee zal sprake zijn van een netto toename van circa 363 
verkeersbewegingen in een worst case scenario van het beoogde programma (462 - 99 = 363). Indien 
nodig kan dit gebruikt worden in een verschilberekening ten behoeve van intern saldern. 

De omliggende wegen beschikken over voldoende capaciteit om de verkeersaantrekkende werking van 
het plan af te wikkelen. Op basis van de NSL monitoring tool wordt het filepercentage ingesteld op 10%. 

Figuur 4. Stagnatiefactor (NSL monitoringstool) 

 

In de berekening is uitgegaan van twee mogelijke ontsluitingsroutes. Worst-case is de totale 
verkeersgeneratie over beide ontsluitingswegen geleid. 



 

 

De appartementen worden elektrisch verwarmd en zal derhalve geen stikstofuitstoot door gasgebruik 
genereren. 

In de gebruiksfase blijkt uit de berekeningen dat er geen overschrijding van de drempelwaarde van 0,00 
mol/ha/j aan stikstofdepositie is als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 

5 Conclusie 
Voor de ontwikkeling van de woontoren met commerciële plint aan de Luxemburglaan 2-10 te Zoetermeer 
is een inschatting gemaakt van de benodigde werktuigen en bouwverkeer in de aanlegfase. Op basis van 
de geschatte gegevens is voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake van overschrijding 
van de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jr. 
 
In de aanlegfase is gerekend met een mix van oud en nieuw materiaal. Extra besparing van stikstofemissie 
is eventueel te bereiken door meer materieel van stageklasse IV in te zetten. 
 
Voor beiden fasen is een overschatting gemaakt in de uitstoot stikstof in kilogrammen. In de aanlegfase 
kan deze eventueel beperkt worden door met nieuwer materiaal te werken. 
In de gebruiksfase is de verkeersgeneratie dubbel meegenomen. Ook hier is de uitstoot van stikstof 
eenvoudig te reduceren door het aantal verkeersbewegingen te reduceren naar een meer realistisch 
aantal. 
 
Aangezien de drempelwaarde niet overschreden wordt met de gebruikte gegevens, is het niet nodig intern 
te salderen en tevens niet noodzakelijk een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aan 
te vragen. 

In de bijlagen zijn de uitdraaien van AERIUS bijgevoegd. 

Het AERIUS-analysebestand van de uitgevoerde berekeningen met rekenresultaten heeft het kenmerk: 

- AERIUS_gml_aanlegfase 70LUX 
- AERIUS_gml_gebruiksfase 70LUX 

 
De GML bestanden worden meegestuurd en kunnen ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde 
gezag. 

  



 

 

  

    

Bijlage 
  

 Uitdraai AERIUS-calculator 70LUX 
aanlegfase, 3 augustus 2020 

    



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mees Ruimte & Milieu Luxemburglaan 2, xxxx Zoetermeer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

70Lux RuyzewGQQatn

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 augustus 2020, 11:03 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 577,80 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase inschatting, rekenjaar 2021

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Plangebied
Anders... | Anders...

- -

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 559,91 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 17,89 kg/j

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 93615, 453141
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 93615, 453141
NOx 559,91 kg/j

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Rupskraan sloop
230kW Stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 77,64 kg/j

AFW Shovel sloop 200kW
Stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 108,78
kg/j

AFW Shovel bouwrijp
100kW Stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 9,45 kg/j

AFW Trilplaat
bouwplaatsinrichting
9kW

4,0 2,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Mobiele kraan
fundering 270kW stage
IV

4,0 2,0 0,0 NOx 17,28 kg/j

AFW Mobiele kraan overig
270kW stage IV

4,0 2,0 0,0 NOx 17,28 kg/j

AFW Graafmachine 150kW
Stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 62,64 kg/j

AFW Heistelling 1 240kW
stage IV

4,0 2,0 0,0 NOx 82,94 kg/j

AFW Heistelling 2 240kW
stage IV

4,0 2,0 0,0 NOx 82,94 kg/j

AFW Mobiele kraan
bevoorrading 270kW
stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 77,76 kg/j

AFW Torenkraan 1 elektrisch 4,0 2,0 0,0

AFW Torenkraan 2
elektrisch

4,0 2,0 0,0

AFW Spieringkraan
elektrisch

4,0 2,0 0,0

AFW Hoogwerker 4,0 2,0 0,0 NOx < 1 kg/j

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Trilplaat woonrijp 9kW 4,0 2,0 0,0 NOx 1,30 kg/j

AFW Shovel woonrijp
100kW Stage III

4,0 2,0 0,0 NOx 21,00 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 92935, 452997
NOx 17,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

2,97 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1.080,0 / jaar NOx
NH3

4,79 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.080,0 / jaar NOx
NH3

7,39 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 400,0 / jaar NOx
NH3

2,74 kg/j
< 1 kg/j

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RuyzewGQQatn (03 augustus 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RYnHVxg5bHvE (03 augustus 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mees Ruimte & Milieu Luxemburglaan 2-10, xxxx Zoetermeer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

70LUX RYnHVxg5bHvE

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 augustus 2020, 11:15 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 207,93 kg/j

NH3 12,14 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase 70LUX (2022 als jaar van ingebruikname)

RYnHVxg5bHvE (03 augustus 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Plangebied
Anders... | Anders...

- -

Gebruiksverkeer route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

7,45 kg/j 127,62 kg/j

Gebruiksverkeer route 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,69 kg/j 80,31 kg/j

RYnHVxg5bHvE (03 augustus 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 93615, 453141
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Gebruiksverkeer route 1
Locatie (X,Y) 94581, 452897
NOx 127,62 kg/j
NH3 7,45 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 462,0 / etmaal NOx
NH3

127,62 kg/j
7,45 kg/j

Naam Gebruiksverkeer route 2
Locatie (X,Y) 92935, 452997
NOx 80,31 kg/j
NH3 4,69 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 462,0 / etmaal NOx
NH3

80,31 kg/j
4,69 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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