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P'lanologisch Adviesburo 

expeditieknooppunt 

.'5 Hertogenbo5ch 

De Technische HogeschooI EindhcNen draagt geen verantwoorOeiijkheid voor de inhoud van PAB-putJlikatie8. 
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InlEiding 

Deze nota is opgesteld naar aanleiding van de problerr.atiek rond de 

vestiging van een "EKP": een ..txpedi tiet.r.ooPl2.unt V3.n PTT en NS in 

's Hertogenbosch. 

Een de rgelijk knooppunt is bedoeld om de inte gratie tussen 'vervoer 

per rail en per as te verbeteren o 

Iruniddels hebben diverse groepen bewol".ers in de ()::'Cevil".g van re ed s 

':lestaande en binnenkort te realiseren knooppunten zich verenigd. 

Dit is ond ~ r meer geschied va nwege de verontrusti~g over de te verwachten 

en r eed s feitelijk o~ tr ed ende hinder, veroorzaakt door een derEc li jk EKP. 

De ge zarnenlijke bewonersgroe pe n hebbel". onlal".gs eel". z ~artboek uit gegeven, 

~a arin verzet wordt a a ngete kend tegen de ga ng v an zaken bij het il".voeren 

van deze EX Pn. 

De bewoners van het Veernarktkwartier in's Herto genbosch hebben het Pla

nologies Advies Buro (PAB) te Eindhoven verzoctt inzake deze pra blemat iek 

~aad te g e'ffen. 

- He t P ~B is onts t aan uit een initiatief van stude nten en wetenschap?elijk 

medewerkers aan de TH Eindhoven o 

:Coel van het FAb is door middel VE.n onafhankelijke adviezen steunen 

van bevolkingsgroepen bij hun aktiviteiten tat behoud van een go ed 

leefmilieu. 

Daarbij gaa t het om bevolkingsgroepen die niet be schikken over de 

middelen tot het (doen) verrichten van onafh~nke lijk (wetenschappelijk) 

onderzoek.-

In september 1979 is de studieopdracht in samenspraak tussen PAP en 

bewoners geformuleerd. 

De noodzaak van deze studie blijkt onder meer uit de gang van zaken 

rand het EKP te Den Posch. 

Niet aIleen moet men hierbij denken aan de manier '::aarap de beslissingen 

tot stand kwamen. 

Oak is van belang, dat de inhoud van de beslissingen getuigt van evenwicht 

in de belangenafweging. 

Zaals uit de eerste twee haofdstukken moge blijken schortte het hier nog

al aan. 
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~et deze no ta heopt het P AB dan ook een tijdrage te leveren aan de 

pog inge n :::2t evenwi cht enigzins te herstellen. 

Daarbij zij nog eens het volgende aangetekend. 

In het al g emeen bicdt de ~et op de Ruimtelijke Ordening (WHO) een aan-

tal procedurele panknopingspunten voor de burser om invlo ed uit te 

oefenen op het ruimtelijk beleid. 

Allengs heeft zich dit verruimd in positieve zin - dus niet a lleen maar 

bezwaar maken: alle rwegen wordt inspraak gepleegd . 

Hoe men over dit la~:ste ook mege denken, b i j de invoering van de EKPn 

was hiervan ge en spra ke. (zie hoofdstuk 1 ). 

ZeLfs de ~?O procedures werden niet feilloos toegepast. 

Ge zien de aard v a n de teslis s ing en (zie hoofdstuk 2, ~~ayin de funktie 

van het EKP wordt doorgelicht) een onhoudbare situatie. 

Het bovengenoe mde evenwicht iient dan oak lang s twes ~rgen te worden 

gezocht: proced ur es l en inho'..:.deli~{. 

Aan de ene kant door een overleg situatie te kre~ren wearin FT~, Ge~eente -

bestuur en bewon ers tot hun recht ko men. 

Aa n de andere kant door het voortbreng e n van de informatie die noodzakelijk 

is voor een belangenafwe~ing bij een keuz e . 

Je b i jdra g e die de ze not ~ tra cht te leveren is grotende e la iericht op het 

aanvullen van de thans bekende gegevens. 

Wenselijk is, dat alle benodigde informat i c overzichtelijk :Dr~~~~~~ ~~ ; 

m~ti g0 ) ~~~evens tetre~~ende de st~uk t u~r v a n het postverwerking sstelsel. 

De hier geboden informatie is van planolo g iese aard. 

A8:':!.nvulling en verfijning zouden well icht nog noodzakelijk kunnen zijn. 

In hoofdstu.l< 3 'Nord t gelnventariseerd welke mogelij ke lokaties zich 

voordoen voor de vestigin8 van een ZKP. 

noofdstu.l< 4 beva t een aantal funktionele, planologiese maatstaven voor de 

situering van een EKP in Den 30sch4 

In hoofdstuk 5 komt het tot een a fweging vaTI de diverse lokaties. 

Tenslotte in hoofdstuk 6 de samenvatting, konklusies en aanbevelingen. 
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Dit rapport is een produktie van het PAB te Eindhoven, in nauw over

leg o:;:ge ste ld met de bewoners. 

Aan het rapport werkten mee: 

Jo Daemen 

Gerard VE'..Yl Luijn 

Hans Vugs 

Ir \i. I'fang (THE). 



f dstuk 1 

:Chronologies overzicht van de proce'dures en planvorming 

11-11-1975 Brief van de PTT aan de gemeente, inhoudende een intentie

verklaring voor de bouw van een stationspostgebouw langs 

de Parallelweg. 

10-8-1977 

1-4-1977/ 

1-4-1978 

11-4-1978 

26-4-1978/ 

26-5-1978 

26-5-1978 

14-6-1978 

20-7-1978 

Voorstel tot verkoop van de strook grond, gelegen langs 

de Parallelweg, door de gemeente aan de staat (PTT). De 

staat verplicht zich bovenstaand postgebouw te bouwen 

(een aanvang te maken met de bouw) binnen 18 maanden na 

verlenen van de bouwvergunning. 

Voorbereidingsbesluit. (Het effekt van een voorbereidings

besluit: de beslissing op aanvragen Qm vergunning voor 

het uitvoeren van bouwwerken, moet worden aangehouden, mits 

er geen grond bestaat om de vergunning te weigeren. De 

bestaande toe stand in het desbetneffende gebied wordt 

Ifbevroren"). 

Aanvraag voor een bouwvergunning door de NS betreffende een 

perronoverkapping. 

Daar de gemeente het bestemmingsplan (ontwerp) niet op 

1 april ter inzage heeft gelegd, geldt voor de tijdspanne 

van een april tot de datum van de ter-inzage-legging, 

de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit niet. 

De bouwaanvraag van de NS, die in deze periode valt, is 

dan ook alleen getoetst aan de bouwv e rordening. 

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage, er komen 

65 bezwaarschriften uit het Veemarktkwartier. 

Eet bestemmingsplan vlOrdt niet b inr,en de termijn (3 maanden) 

vastgesteld. De beslissing (vaststelling) 1tlorci. t me t .3 maanden 

verdaagd (aangeho; i.d.en) . Di t wil zeggen dat ook het voorbereid

ingsbesluit (V 1) tot 2 6-11-1 9/'8 lee:pt. 

De gemeente verleent de NS de aangevraagde bouwvergunning 

voor de bouw van een perronoverkapping. 

De bewonersvereniging Veemarktkwartier dient een bezwaar

schrift in bij B en W van Den Bosch tegen de afgif~ van 

een bouwvergunning door de gemeente aan NS. Verder dient 

de bewonersvereniging e e n verzoe~ tot schorsing van de 

verleende bouwvergunning, in, bij de Afdeling Rechtspraak 

van de Raad van State, in het kader van de wet AROB. 



28-7-1978 

31-8-1978 

2-10-1978 
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Aanvraag voor een bouwvergunning door de PTT, betreffende 

een verlopig postverdeelcentrum. 

De voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 

State wijst het verzoek tot scnorsing af. 

Bezwaarschrift van de bewonersvereniging, tegen de verlening 

Van een bouwvergunning door de gemeente aan NS, wordt 

ongegrond verklaard. (De bewonersvereniging gaat niet 

in beroep). 

26-11-1978 Het bestemmingsplan wordt niet vastgesteld (stelt de gemeente 

een bestemmingsplan niet vast binnen 6 maanden na de tervisie 

legging, dan ~oet de gemeente de aanvragen, voor die datum 

binnengekomen, afhandelen). 

29-11-1978 De gemeente neemt een nieuw voorbereidingsbesluit (V 2). 

29-1-1979 De aanvraag voor e e n bouwvergunning door de PTT, voor 

21-3-1979 

9-4-1979 

19-4-1979 

16-5-1979 

28-5-1979 

13-6-1979 

20-6-1979 

de bouw van een voorlopig postverdeelcentrum, wordt 

door de gemeente gehonoreerd. 

De bewonersvereniging Veemarktkwartier dient sen bezwaar- ' 

schrift in, in het kader van de Wet AROB, tegen de afg~fte 

van een bouwvergunning voor een voorlopig postverdeel

centrum, door de gereeente aan de PTT. 

Verder vraagt de bewonersvereciging een schorsing van de 

bouwvergunning, totdat de gemeente een uitspraak doet. 

Raad van State schorst de bouwvergunning. 

De geme e nte verdaagt het tijdstip van beslissing over het 

bezwaarschrift met ingang van 22-4-1979. 

De gemeente doet uitspraak:-1 de gemeente erkent dat zij 

onzorgvuldig heeft gehandeld, door onjuiste toepassing van 

art. 14 van de Woningwet. 

-2 het besluit van 29-1-1979 

wordt vernietigd. 

-3 de aangevraagde bouwvergunning 

wordt verleend, onder voorwaarden en nadere eisen. 

De PTT verzoekt opheffing van de schorsing bij de 

Raad van State. 

De bewonersvereniging Ve emarktkwartier gaat in beroep bij de 

Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, tegen de 

beslissng van de geme s nte. 

Raad van State kent het verzoek tot opheffing van schorsing 

van de bouwvergunning, voor een voorlopig postverdeelcentrum 

toe. 

, 
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Konklusies. 

De gemeente heeft een ongelukkige rol gespeeld in deze kwestie; 

- bij de aanvraag van een bouwvergunning door N.S., betreffende een 

perronoverkapping: door hat ontwerp-bestemmin gsplan niet tijdi g ter 

inzage te leggen, ontstond er een tijdsspanne waa rbinnen de bescherm

ende werking van het voorbereidingsbesluit niet gold. Hierdoor werd 

de aangevraagde bouwvergunning slechts aan de bouwverordening getoetst 

behoefde te worden en verleend werd. 

- bij de aanvraag van een bouwvergunning door P .T.T., betreffende een 

voorlopig postverdeelcentrum: doordat de ge~eente de termijn over

schreed waarbinnen het ontwerp-bestemmingsplan had moeten wodren 

vastgesteld en te la a t een nieuw voorbereidingsbesluit (2) vaststelde, 

kon de aanvraag van P .T.T. niet aangehouden wo rden. 

Je aanvraag werd dan ook s lechts aan de bouwverordeni~g get oetst 

en verl ee nd. 

- onjuiste toepassing van a rt. 17 ~ .R.O.; het gaa t niet om een voor

ziening in een tijdelijke behoef te. Hier is sprake van een tijdelijke 

voorziening in een permanente behoefte. 

Het gevolg: het verlenen van beide vergunning en zijn stappen in de 

richting van de reali sa tie V8n een definitief EKP aan de Parallelwe6 • 

De bouw van een tijd~lijke voorziening o~ deze plaata legt 00% a1 min 

of meer de plaats van een def initief 2~P vast: reeds gedane investeringen 

rioleringsaansluitingen, bouwrijp maken, ook de rest van het terre i n. 

He t zijn ook stappen in de richting van een definitieve bestemming van 

het terrein aan de Parallelweg, voordat de bestemmingsp lanprocedure is 

afgelopen. Het gevolg is dat de diskussie rlie in het kader van de b.p.

procedure gevoerd moet worden met aIle belanghebbende partijen, vervalst 

is, en dit in het voordeel werkt van N.S./P.T.T. 

De Staatsbedrijven, N.S. EN P.T.T., hebben bij hun aanvragen voor bouw

vergunningen gunstige tijdsstippen gekozen. Een snelle en doeltreffende 

afhandeling van de aanvragen was verzekerd. 

N.S. en P.T.T. zijn achteloos geweest; ze moeten weten dat ze niet 

voorbij kunnen gaan aan andere dan eigen belangen. 



Hoofdstuk 2 

De in70ering van de EKPn. 

De invoering van het EKP-systeem moet gezien worden als een onderdeel 

van een reorganisatie 'aij de P.T.To met het doel een 'aetere efficiency 

te 'aereiken. Deze reorganisatie betreft de 4 'aij de P.T.T. te oncierscheici

en onderdelen nl. het verzamelen, sorteren, vervoeren en 'aestellen. De 

laatste heeft al een ver'aetering ondergaan. 

Het plan is afgestemd o~ de ~ostcode. 

Als kriterium voor een E.K.FQ-v6stiging wordt de 100.000 stuks per ne6 

norm gehanteerd. ( Echter geen a'asoluu t hi terium getuige leet niet door

gaan var; een vestiging in ; indr.oven.) 

De vak bonden zijn in principe akkoord gegaa n ~et een nieuwe expe ditie-

struktuur. Toen Vfas er echter s pr ak e van 13-17 E.Y.P.-en. 

Techni e s g ezien zouden 6 E.K.P.-en a l voldoende zi jn . ?chter bij ko~end9 

overwe ging en hebben"tot ee n groter aantal [ eleid. 20 is by. in het voor-

lichtingsboekje aan he t personeel sprake ge~~est van 11 ~KPn. 

Haarlem is toe gevoe gd om Amsterdam te ontlasten en de kwetsb aarheid van 

het systeem te verminderen. 

; ndere overwegingen di e ee n rol hebben gesp eeld h' , 
v 1 1 - " 

de olannen voer ner-

strukturering va n de Post zi~n: 

a. dienstve r lenend aspektj kwaliteitseisen en prijseisen (o.a. vandaag op 

de bus, morgen besteld) 

b. vervoers- en verkeersaspekt; koppeling met het beleid van N.S., dat 

scheiding van reizigers- e~ goederenvervoer 

vocrst",at. 

c. sociaal en maatschappelijk aspekt; verbetering arbeidsmethoden: meeste 

"zware" banen vallen weg door mechanisatie 

tussentransport, gecont~ineriseerd vervoer e.d.; 

automatiese sorteerapparatuur neemt monotone 

sorteerarbeid OVera 

',':erkgelegenheid: 

totale netto groei van het aantal arbeidsplaats

en doordat de verwachte netto autonome groei 

groter is dan het verlies van arbeidsplaatsen 

ten gevolge van de doelmatigheidsmaatregelen: 

4 a 500 arbeidsplaatsen per jaar (o.a. door 

uitbreiding 2fgiftepunten; 
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beleid heeft tot doel tarief (kosten) beheer-

si!:.g; positief effekt op werkgelegenheid tij 

bestaande bedrijven die veel post verzenden of 

hun bedrijf uitoefenen m.b.v. de Post (uitgevers, 

postorderbedr. e.d.); 

streven naar mechanisering van betekenis voor 

nederlaRdse industrie met als perspektief export 

van ned. produkten en "know how". 

d. financieel-ekonomies aspekt; expeditie-konsentratie levert niet aIleen 

besparingen in arbeidskosten, maar er is ook 

sprake van een l ~ger investeringsnivo. De vesti

g ing van 12 EKPn betekent nl. dat het investerings 

nivo voor gebouwen en terreinen met ruim 60 rnilj. 

gulden wordt verlaagd (nivo 1977) ten opzichte van 

de inves teringe n die bij ongewijzigde struktuur 

nodig geweest zo ude n zijn tot circa 1990. ~e 

herstrukturering betekent weI een versnelde 

bow:'ikti vi tei t. 

P~rsoneelslasten: kostenverlaging door verminde

rin~ ~et 240 t a ken. 

In de l angdur i ge studis n?"T C:'3 rr:eest e; ewenste configuratie van de EKPn-

struktuur zijn voornoemde aspekten betrokken. Een optimalisering is ge

vonden in 12 EKPn. Zoals gezegd louter tec~~ies gezien zin 6 EKPn opti

~aal, maar ter vermindering van risico's (lange afstanden met teveel 

vsrtragingskansen) is g ekozen voor 12 EKPn o 

Eovenstaande gegevens en argumenten komen uit het "Kamerstuk 140 8:)0 Gil 

nr. 4 en 5. Opgenomen als bijlage 1, is een kopie van het besluit van de 

staatssecretaris van Verkeer en 'ivaterstaat tot verdere ui tvoering van 

het plan voor de 12 EKPn. 

Enige onmerkingan. 

Zonder nu direkt hat struktuurplan van de P.T.T., als plan voor de reorga

nisatie van de postdienst op lange termijn te verwerpen, ;I:illen we tech 

enkele vraagtekens zetten bij enkele aspekten ervan. 

Ondoorzichtig is op welke manier de keuze op grond van bovenstaande over

wegingen precies tot stand gekomen is. Met andere woorden, hoe zwaar hebben 
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de tove ngeno e~de aspekten meegespeeld bij de beslissing. 

2i eraan gek o~ p eld de vr nag , waa rom van 6 (t ec hni ~ s optimaal!) ne ar 12 EK Pn. 

3ij het verkeers- en vervoersaspekt is de v er keersprctlematiek t.g.v. 

een EKP-vestiging in haar di rekte omgeving niet belicht. 

Overschatting van het eff~kt op de werkgelegenheid van bestaande (toel everen-

.~ ) ~e ' r ij ven. ~o rd~ oak niet hard gemaak:. 

Eo e gro at is het verlies aan arbeidsplaetsen doer de r eo r ganisatie (bv. 

door ve rsnelde bOU~3ktiviteit)? 

Al deze vragen en onduidelijkheden g~.en de ondoorzichtighe id en on-

zorgvuldi ghe id aan waar mee de bes lissingen tot stand zijn gekonen. 

Ook nu nog wordt doo r de P.T.T en N.S. ~einjg openheid betracht we t betreft 

b c slui t v or~ing en qfweging van de alt e rnat ieven. 

~~ d ~ ~l and is o p~edee l d in 200 b es te l gebi~de n, zgn . voor sorteergeti eden . 

=:ez e z i,j:1. groct geno eg ou er een 2.utopark op na te houden. El ke ZKF-re gio 

C~V2 t e~n a s :1. tul voorsor teergeb iede n. ~et pos tv ervo er b ~ nn e n ee~ EKP-rezi o 

g 2sc hi edt vo or~ a~e lijk ~e t ei BeD rostauto 's. 2et ve r voer t ussen de diverse 

2~Fn ;e s chi cdt pe r rE~ ~ . ~ c P . T .~. t ea f t b i~ d a t l aats te ge koz en voo r Bcn 

z ~ n . s t e r nx ploitatie. Di t beteken t konkree t dat Utrecht tat sterp~nt is 

ge word en in he t s poor"/arvae:::". (zie kaartj e) 

~ I -:-.:. ::~"" • ::- ~ - .- - .. ::.~ ~~ ~, ~ t 

• '=:- = nl ~E ~ - ~ ~:~~ ? ~ -1 - r ) 
-. - ,::I ~ 

--- ~:c:r:' t ::. ::' uit v ':; I'b 5.ndin CJ 

1< 2a rt j ~ ui t : ,.~a n g 2 t s ke nd , ~R r s G n e :: l sk ra,: t P.T.T., j 'Jli 2. 979 , :r';1. 12, nr . 27:u 



Van de verst-gelegen EKPn vertrekken posttreinen naar Utrecht, die onder

weg bij andere EKPn wag ons opnemen of post bijladen. In Utrecht wordt dan 

de post ui t g ewisseld. :~ierna vertrpkken weer treinen va.nui t Utrecht n aBr 

aIle richting en. Deze zetten onderweg den weer wAgons uit of lassen goederen. 

In schema: 

regionaal transport - verwerking (~KP) - interlokaal transport - overslag 

( Utr echt) - interlokaal transport - ver~erking (~KP) - rcgionaal trans

port - verwerking - bestellingen. 

Het railvervoer geschiedt met posttreinen, ~elke dezelfde snelheid kunnen 

bereiken als de reizigerstreinen. 

In het ster~et zijn naa st de 12 EKPn nog e~k2:e andere plaatsen opge nomen 

nl. Deve nter, ~de/ Wageningen en Eindhoven. Deze plaatsen krijgen (hebben) 

ee n s pecia: e postve rzame lfunkt ie. 

Cok zi ~n in he t sternet enke le randstadvertindinge n (tussen Haarlpm, Den 

Haa g , Rot terdam , Amsterdam) o pg enomen evanals z gn. kortsluitvert indingen 

(tu~t e n Utrecht om) n1. ;.ms terdam- Amersfoort ( post naa r het no ol'd er:.), Rot -

t eriErT. - Zu":' de r'. Qd s l ands, Den 30sch-A::. ... ~ : r~em, l>.rnherr-Zwolle. 

~r vi~dt 5 maal pe r etmaa l e en uitwisseling plaats van pos t. Een r i t va n 

e e n pcs ttrei n no emt men een ~~ : ~ 6 ". Een etmaal telt dus 5 slagen. 

De eerste t wee slege n pe r dag zijn voor~amelijk bestemd voer het verwerken 

v ~~ d e zg~ . o a ssa-pest. Daa ro rd , r vall en de ma ssa le postvers r reiding en 

v~n tv. gr ate d~ukke ri· e n en di e v a n de r adio/t.v.-tl ade n e .d. 

De eerste slag arriv8ert venuit de verschillende richting en om ongeveer 

12 uur in Utrectto In totaal worden daarmee ruim iCOO containers post ver

voerd. De tweede slag arriveert rond 17.00 uur in Utrecht (totaal 1400 ccn

tainers). Deze tweesla g en werden in 1977 al volledig met containHrs uitge-

In de a vond worden twee slagen uitgevoerd (s ed ert 1978). De derde slag, die, 

evenals de vierde, vr.'. post uit het zakenleven en van particulier~n, die 

pas laat op de dag ter beschikking is, vervoert, vond in 1978 tUssen 20.)0 u. 

en 22.00 u. plaats (=uitwisseling in Utrecht). Ze oovet ongeveer 1800 con

tainers. De vierde slag (1978): uitwisse1ing tussen 22.;0 u. en 24.00 u. en 

omvat thans ongeveer 1600 containers. 

De vijfde slag, het nachtnet, is ook a1 in het sternet opgenomen. Het gaat 

hierbij om 400 containerso 
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~e t EKP in Den Eo sch. 

In zijn 8.l g emeenheid wijkt de funktie van het EKP in Den Eo s eh niet a f 

van dat van de in a ndere steden gelegen EKPn. AIleen in het g eval va n ver

storing v a n h et railverk e e~ afhankelijk v a n de d a n ontst a ne situatie, 

moetJen Eoseh de f unktie v a n Ut recht g e heel of ge de el t elijk overnemen. 

Een slag best aa t veor het EKP in Den Eo s eh uit de aankomst en het vertrek 

van 3 treine n, h etg een betekent 6 tre inbe weg i ngen; een trein uit Sittard + 

e en t r ein uit Ro o sendaal, d ie in De n Posch g e ko pp eld word e n en a ls J~n 

·.'2r 'ie r gaan na?r Ut recht (ve r sehil c.ar.komst en vertrek 20-30 min.), en 

82 - tr ?i n u it ~t ~ e c ~ t, die in Den 20seh wordt g e splitst (ri c ht ing Sitt a rd/ 

r i c h ti ng Roo s e n daal ) . 

Tus sen de aan k omst v an d e treinen uit Sitt a r d en Roo s e nd a a l e n de a an komst 

V8.n de t~ein uit Ut r e c h t richting Sit tar d /Ro c sendaal van dezel f de s l ag 

li gg en o~~eveer 2 u ur. 

In het ~KP t e ~e n Eose h moe t de post ve rwe r k t wo r den van de 23 vocrsorteer-

g e bi e d en ( 15 v oorso rt e ere ent ra ) , die h e t dis t ri k t te lt. I n tot aa l bet r e : t 

he t hie r d e po s t van 2 1 1 e rk ende woc n pl a atsen . ( z~e t i j l a g e 2 ) 

~e ~oor so r t e erg e bi e d en w2 a r i n rne e r dan 40 ~ 50 b e s tello _e n voo rko~en , ~ o r d -

e n in pa r te n opg edeeld , z g n . de elvoo r sorteergeb ie de n. In ee n voo rs or tee r g e

bied ku nnen 2 of me er de elvo ors ort ee r g ebieden vo orkome n. In h e t EK P word t 

de post per deelvoors orteerg e b ied uit g eselekteerd en verzonde n. 

De post die niet bestemd is ve o r het eig en voorsorteerg e bied ( b i j d e t wee

li n gbri evenbussen "everige best emmingen") g aa t zond pr da t d e ze \':o r d t o pg e 

zet en gestempe l d door naar het e x pe diti eknoo ppunt. Vand a ar wordt ze n aar 

pos t distrikt (EKP) geselekteerd en verzonden . 

~a t het v e rvoer per a s be t re f t ( pos t v erv o e r ui t de reg io naar het EKP) 

zijn in het EKP- g ebie d ge kombineerd: Vught en Boxtel, Veghel en Ude n, 

Helmond en Deurne. Er zijn 15 centra. Dit betekent dat er dus 12 PTT- wa g ens 

vanuit de reg io naar Den Bo s c h ri j d e n. Deze kunnen naar tonnage verschillen: 

0,25, 1, 2, 4, 7 ton. 

De po st wordt in zak ken g edaan welk e in c ont ai ners de wagens in worden g e

reden, be halve bij de 0,25 en 1 tonners, waar geen containers in kunnen. 

Een volle container bevat gemiddeld 13 zakk en of 70 pakketten. 

De post uit het eigen voorsorteerg ebied wordt 4 keer gelicht en met in 

totaal ongeveer 20 auto's (per dag) naar het EKP vervoerd, waar ze op bestel-
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lopen wordt gezet. Twee maal per dag garul bestellers er op uit. ( vertrek: 

8 .3 0-9. 00 u . en 12.00-13.30 u.). 

Buslic!lting en bestelling ges chied t alleen met 0,25 en 1 tonners. 

Het EKP krijgt ook een direkte diensverlenende funktie; het ligt n.l o 

in de planning er ook een postkantcor in te vesti geno 

Verd er zullen er ook de postbussen, in toteal 600, worden ondergebracht. 

Dit aanta l zal in d e toekornst worden uitgebreid tot 1000. 

Steekproeven hebben uitgewezen dat dageli j ks 75% van de postbusklanten 

komen. 4JS~ van aIle postbushouders komen tussen 8.00 en 10.00 uur. De 

resterende 57% kom t verspreid over de dag of eenmaal Der me e ~de re dag en. 

Van de we rknemer s komen circa 95~ uit : en ?osch en 5% uit de om g e ving 

van De n Eos ch (t.zot o ook uit Eindhove n e n Tilbur g ). 

Ee t gaa t hierbi j am in tota~l 281 volle en 209 gedeelteli j ke d ag take n. 
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Hoofdstuk 3 

Inventarisatie va n mogelijke lokaties v~~r vestiring V2n het EKP. 

In di t hoofdstuk wordt een inventaris2.tie gegeven van mogelijke lokaties 

voor vestiging van het EKP te ~en Bosch. 

Deze lokaties zijn niet willekeurig gekozen; bij de meeste be t reft het 

open gebieden langs de spoorlijn. Van sommige Ifas s prake in de stukken 

die ons ter hand werden gesteld. 

De volgende gebieden hebben we onderscheiden: 

ge bied 1 : p;Iaaspoort (oosteli j k van de spoorlijn De n Do sch- Ut recnt) 

gebied 2: ~a a3poort (tussen Rijksweg 26 en de spoorlijn Den 305ch-Utrecht) 

ge bi ed 3: Hamb~ken ( we st~lijk van Hambaken) 

gebied 4 : 

g ebied 5 : 

ge bied 6: 

ge bi.<'>d 7: 

Veemarktweg (tegenover Koudijs) 

Parallel weg ( Veemarkt~~qrtier) 

pol rl e.:- d e 1,:ay 

D'? K,q per 

a) o ~ ~d~ vl akt e , b) llE~lng , c) t~idi€e funkt i e , d ) ra~de n, e) ontsluitinge n~ 

f) bestemrning en g) oV'3rige bijzonderheden. 

Ge hi ed 1: Ma .'3.s po art I 

Het ge bied heeft een op pervlak~e van! )0 ha. Het gebied is g elegen ten 

oo s ~en van de spoorlijn Den E'Jsch-utrecht, in het beste:r~ingsplan Maaspoo~to 

Het g eni ed 'Nord t in he t zuiden begrensd door de linker iI1a3.soeverweg, ter-

wijl de noord- en oastranden open agrariese gebieden zijn. 

~et gebied heeft nu een agrariese funktie; de bestemming (vast g elegd in 

het besternmingsplan in hoofdzaken j>~aaspoort) is: "doeleinden yoor handel 

en bedrijf". Hierbij zij op te merken da t het zuidelijke g edeelte eerder 

zal wo~den opgeleverd. 

Van het gebied is on8 . 90% in bezit van de gemeente. 

De ontsluiting van het gebied kan plaats vinden via de Hambakenweg op het 

snelwegennet en naar het centrum. 

Als bijzonderheid valt op te merken dat het niyo van de spoorlijn enkele 

meters hoger is dan het niyo van het gebied zelf. 
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~e oppervlakte ~a~ het gebied bedraagt circa 16 ha. en de afmetingen zijn 

globa~l gOx1750 meter. 

Het ge bi~d ligt ten westen van de spoorlijn Den Bosch-Utrecht, en ten oosten 

van de Rijksweg 26 (Den S03ch-Eedel). De zuidgrens wordt gevormd door de 

link er~aa soeverweg. Het gebied heeft een ag~ariese funktie. He t gebied 

wo ~d t mome nteel in kaart gebracht, dear bestaand kaartmateriaal en plannen 

st erk verouderd zijn. 

Haarscnijnlijk particulier eigendom. 

De ontslui tinE; van het g ebied kan plaats vinden via de Rijksw·eg 26 op het 

s nel 'li eg en e t en naar het centrLL'7l. 

' Is bi jzond8rhei d v~lt op te rnerken dat het gebied ankele meters l ager li g t 

~e ~ fme ti n[ en 7a~ he t gebi ed zi j n g lobaal )OOx600 me ter, zcdat de oppervl akt~ 

ci~ca 19 ha. bedraag ~. 

De l i gg i ng van h e t gebied is z~i de li ~k va n de linker Maasoeverwe g, en 

noo r deli jk v~n de RW 26, ~estelijk van de Hambakenwe g (en dus van d e woon-

Ee t ornli gge ~d e 8 e ~i c d (Uit g8z onderd de oostrand) is agrarie s . ~et ce bi ed 

hee ft ze lf ook een agrariese funktie. 

Ee t ge bied va.l t onder he t "Plan Noord" en heeft a.ls besteT,Ining: k e.ntoren en 

dienstverlening, eventueel te veranderen in "lichte industrie". 

Het gebied ligt lager dan de randen.Er ligt een water in en·parallel aan 

de gambakenweg loopt er een kleine hoo Gs panningsleiding. 

Het gebied wordt ontsloten door de Hambakenweg. 

Gebied 4: Veemarktweg 

~e oppervlakte bedraag t circa 1,5 ha. ( 8fmetingen: 75x200 m.). 

Het gebied ligt ten oasten van d e hoofdlijn Den Bosch-Utrecht/~ijmegen en 

ten noorden van het stationsgebouw. De huidige funktie is spoorwegemplace

ment. 

De noordrand wordt gevormd door de Veemarktweg, met daarachter de rivier 

de Dieze, . de oostrand is oak de Veemerkt weg, met daarachter een fabriek 

(Koudijs), wear een goederenspoor naar toe loopt. 

In het zuid-oosten ligt een ten dele verkrotte woonwijk. Dit gebied zal 

zijn vlOonfunktie blijven behouden. 
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Op het gebied, da t eigendom is van N.S., staat een 1 ods van Yan Gend&Loos 

( dochter Ve n de ~:.S.) en een tenzinestation (o p de kop van ~e ? osc~dijk = 

stra at). 

Ontsluiting is mogelijk via spoor (rangeerspoor is reeds aanwezig en aan

gesloten op de hoofdlijn) en via de as VeemarktweE en Eoschdijkstraat. 

Het gebied valt onder het beste:rJI!ing splan It Zand. 

Gebied 5: Fa raJJel weg 

De oppervlakte van het gebied bedraagt circa J ha. 

Het gebied ligt aan het spoorwegemp lacement ten westen van de ho ofdliSn 

~n t e n n c orden van het stationsgebouw. 

De no ordra nd wordt g evormd do or de Veemarktweg en de rivip~ ~s Jieze. ~e 

west r and wordt gevor~d door de parallelweg met daarachter de ~o o nh~~rt 

Veema r k tkwa r t ier (blijft woonfunktie) en indust~te (Gr~ s2o ). 

~ e oost~2nd is een re~ceerterrein, Daar onde rme e r een d i s ~st\Caning s taat. 

7 e r de r ligt e r aan de west kant een g oede renperron en een ti~deli ~ ~ ~YF -~e-

cou ;; • 

He t gab ied is te antsluiten via de Parallelweg en de V 2 emarkt ~~~ , ~n lR ~e2 j: 

ontsloten via spoor. 

~e ho o f dspoorli j n ligt iets h ag e r d a n het ge bied i.v.~. ~ P t~~~ ove~ ~~ 

.., . cl ez e . 

~e ~ se bied is 8 elege n in h e t b este ~ming splan '..j.. r> ~ ," ..... - - ~ ' ..... 

Gebied 6: Polder d e May 

De a fneting en van het gabied dat in aa'.".merking kc:r:;~ zijn ongeveer 400 bij 

500 ~eter , zodat de oppervlakte 20 ha. bedraag t. 

Het g ebied lig t ten zuiden van de g emeente~rens Den ~osc~/V~ght e~ be -

hoort tot de ge8eente Vught. 

De rand en van het gebied zijn: 

ten noorden een dijk met daarop de voormalige spoorlijn naar ~aalwijk, 

ten oosten een dijk met daarachter een afwateringskanaal (~en 30sch

Drong elen) en daarachter de spoorlijn Den Bosch-Findhoven/Tilburg, 

zo ook de zuid-oostelijke rand, terwijl de resterende randen door open 

agraries g ebied (polder)worden gevormd. 

Het gebied zelf he eft een agrariese funktie. In het struktuurplan van he t 

Gewest Den 30sch (1976) heeft het gedeeltelijk een bestern~ing "bedrijvighe id" 

("centrum gebonden dienstverlenende bedrijvigheid") en een bestemming "wo

nen". In het struktuurplan voor Midden en Oost Brabant is het een 

bouwlokatie. Het bestemmingsplan is er niet op aangepast. 

Het gebied is ontsloten via de Gementweg en de Maysteeg naar Den Bosch-west 

en Vught. 
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Geb1ed 7: de Kaner 

Ret g ebied heeft een driehoekige vorm en een oppe~vlakte van eng . 7 ha. 

Bet g ebied ligt ten neorden van de rivier de Dieze en ten westen van de 

spoorlijn. 

He t gebied wordt ten zuid-westen begrensd doo r de 

o.a. de 9rabanthallen en het spoorwegemplacement. 

,.," ~ leze met daarachter 

Ten noorden ligt de Zandzui gerstraat met daarachter een industriegebied, ter-

wijl ten oosten de spoorlijn Den Bosch- Utrecht leopt. 

:~et gebied heeft een funktie als bedrijv~nterrein , en is ten dele verh ' rd. 

Er is een g roothandel (d e laper) g evestig d . 

Be t he eft de bes te rn.':Ji ng i!1d ;lstriege oied eerste f a se (direi<t '_1 t ge eft2ar). 

net geb ied li gt enkele met ers lager dan de spoorli j n; ontsloten via de 

Zandz ui g ers traat. 



Hoofdstuk &. 

Kri teria 

In deze paragraaf ',lOrden enige kri teria behandeld welke na naUi .... over leg 

zijn gekozen ten behoeve van een afweging van de verschi llende situ

eringsmogelijkheden voor het ~KP te Den EOSGh. 

Eerst zullen de kri teria kort genoemd '!lorden. Daarna voIgt een nadere 

ui tl .... erking van de genoemde kri teria. 

De volgorde is onbelangrijk d.w.z. is onafhankelijk van hat gewicht van 

de afzond.erlijke kri teria. 

~rit e ri'3.: 

~ o ~ nervlak te van het ~ehie d 

door de gewenste omvang van het ge bomr en bijbehorende terreinen (par

keer, opslag, aan- en afvoer). 

~evens ~oet er r ek ening gehouden we r de n ~et e8 n bepaalde af stand tot 

event~ee l hind e r ondervindende cor ingende f unktie s, het ge en be tekent 

da t bv. e en st rook grcnd als bufferzene a ls extra r~imte- cl aim V&n 

invloed is op de totale oppervlakte va n het b enodi e de gebied . 

Verder moet er rekening gehouden worden met eVe toekomstige uit

hreiding van het komp lex. 

V00r de omvang van het kom plex is in eerste instantie m~nimaal 

10.000 m
2 

nodi g (P.T.T. in info-bInd omtrent EKP-pIan)o 

Dij hun ontwerp voar het EKP san de Pa rallelweg is de PoT.T. ~itge-

gaan va n een strook van 100 (70) tij 170 m, met een oppervlakte van 

14.450 m
2 

waarvan 70% bebouw~ (10.~15 m
2

). 

Omtrent a fstand tot omringend e funkties kan het volgende opg e

merkt worden. 

Deze afs tand hangt sterk af van de in het geding zijnde funkties 

(woonfunktie eist grotere afstand). 

re milieueffekten (de hinder; geluids-, stankoverlast, visuele hinder 

eod.) voor het EKP zijn onvoldoende bekend om daarop een uitspraak 
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omtrent de grootte van de bufferzone te baseren. 

S e F.T.~. vin~ t d e afstand tot de b e b ouwing aan de Parallelweg zo-

als d i e in haa r ont we rp is aangehouden van ongeveer 40 m vo!doende. 

Het is eetter wenselijk dat evenals dat v~~r o.a. de vestiging 

van het EKP in Eaarlem is gebe~rd, er een (o~afhankelijke) ~ilieu

effektre~ortage word t uitgevoerd voer het EKP, opdat de konsekwenties 

ten a anzien van de grootte V2n de bufferzone op grond v a n d e hincer

wet ge ~i ng duideli j k word en. Noodzakelijk daarbij is cat ook gekeken 

wordt naar de situatie, zoals die in de n a bije toekomst kan worden 

ver'''';acht en de efft-)kten die dan worden veroorzaakt. 

Een u i t t r e i d ing zou verwa cht k ~ln8 n word en op gro nd v a n: 

- t oe nemende konse~tratie van tet post gB beuren 

- ~i~trc i din~ aan ta l tak en + d~ e ns t verle nend 

+ ver groti ng poetdistrikt 

+ t oe n a rn e aantal klant en , a f gif tepunten 

+ t oe name sant al po s tstukke n 

I n e n r e c e nt v r aagge sprek ~ et ~e nse~ van de P.T.T. werd )-4 h a . 

a ls rn i n i~w~ Ee h~ nt e erd. ~e ze cppervl a kte zou voldo e nde zi j n om 

o ak in do toeko~s t aIl e ek tivit eiten d ie met he ~ EKP - gebeur en 

( i n c ~. 

ad b. ~oge li ~ke a a nsluiting op d e spoorlijn. 

~ez i en d e g ekozen vervoersstru%tuur is een lokatie aan een s pocrli j n 

n ood z a k c J.ijk. 

Bij lokatie ni e t d ire k t aan een b estaa nde spoorlijn moet een aft a k

king a a n g elegd wer d en. Het g een gevolgen heeft voer de realisatie 

van het EKP zo wel in ekonomies opzicht als met betrekking tot de 

re2.li sa ti e ti j d. 

De verbinding Den Bosch-Utrecht en Den Bosch-Sittard/Roosendaal 

maakt een lokatie ten noorden van de spoorwegs plitsing in Vught 

noodzakelijk. 

De zgn. kortsluitverbinding Arnhem-Den Bosch is in dit verband van 

minder belang daar het hier een verbinding betreft Haarvan aIleen in 

een noodsituatie gebruik wordt gemaakt. 

ad c. Bestaande bebouwing. 

Hiermee wordt het bestaande en/ of mogelijk toekomstig gebruik van de 

mogelijke lokatie bedoeld. 
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:, f~,':::i. nkeli ,jk V"in d ~ bes taar:.de of de to ekomsti ge 'ce~tel'!trning ( in 'ce-

stemming splan vastge le ~d ), za1 de realis eri ng va n een EKP a 1 dan 

niet gemak ke1ijk verlo oen • 

. ':ijkt de be stemming ~a.n de lokatie 0;.[ van de bester!uning onder welke 

het 2~P val t (nl. be~rijfs doel s inden; industrie), d~n za l r salisering 

~ceilijk verlopen. 

In dit geval kan als ~~nstig aange~erkt worden de situ2tie waarin 

be ide bestemming en (va n EKP en gebi ed) samenvalJen. 

~inder gunst ig als de testemming nog niet vastligt. 

Ongunsti g als de beste mrr. ingen afwijken. 

a d d. Funk ties va n de rEnde n 

1an bpl a ng hi e rbij is de bp st em~ing resp. h et g e br ulK va n he t a a n 

de mogelijke lokatie grenzende gebiedQ 

Se te ond cr scheic.en f ur:;<:ties he':J b:: n vt'Ts<: r:i ll ende kenn:er :<e n. Funkt i e :: 

lfil" E: ~drage!1" elk ~.a !" 8 f " bele~r;:ere~" o f "s tcren" elke:.cr. 
", 9. , •• 

rtlerolJ 

sp el en de e i se r die vanuit de ~unkt ies te stell en zijn sen gr ate rol. 

~e lan;ri~k is verder de afstand die ar t us s en d e in het ged i ng zi j~-

de f: lnktie s bestc,o. t. 

? ij ~~e ·,' e s ti c ing v;::n :-,e t :: ;(P i s er sprake vEc n e e n hinder-;.:: t pli c f'.t i ge 

i ~~ustriev e t i ging =et een sterk v e rkee r-v e ~oor zakend ef ~ekt. f it 

betekent det afgezie n va n de vervoers planologiese protlemen, het 

bedrijf cilieu2f~ekten te aft in de ruimste zin van het woord o 

Een indi k~ ti e welke deze zijn geeft bv. het Milieu-Effekt Rapport 

da t vo or de haarlemse situatie opgesteld is. 

In Den Bosch zijn slechts enkele summiere geluidsmetingen verricht . 

Geluidsrnetingen geven de ge luidssterkte op verschillende afstanden 

van de bron weer. Ze kunnen, gekoppeld aan de richtlijnen van de 

overheid t en aanzien van grenswaardes van geluid, een goede indi

katie geven voor de grootte van de bufferzone of voor andere geluids

overdracht-verminderende mogelijkheden. 

Het Ministprie van Volksgezondheid en hlilieuhygi~ne hanteert dien

aangaande als norm voor nabij stations gelegen woonbestemrringen, 

afstand~1500 ro, in nieuwe situaties Chetgeen een EKP-vestiging be

tekent) een etmaalwearde van 65 dBCa); dagwaarde (07 .00-19.00 u.) 

65 dB(a), avondwaarde (19.00-23.00 u.) 60 dB (a), na chtwaarde (23.00-

07.00 u.) 55 dBCa). De waarden voor woonbestemmingen op ~en afstand 

grater dan 1500 meter van een station liggen 5 dBCa) lager. 

We wijzen hierbij weer op de wenselijkheid tot het (doen) verrichten 

van een Milieueffektrapportage. 
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In di t geval zijn ook de normen van belang \~-elke zijn opgesteld 

ten aanzien van g eluidsoverlast vanwege verkeer, zoals v as tge leg d 

in de Wet Geluidhinder. 

De omvang van de zgn. geluidszones langs de wegen, waarbinnen de 

normen gelden, hangt af v~~ het aantal rijstroken van de betreffende 

"eg en de si tuering van de ,reg (Hel of niet in stedelijk g ebied) 

(art. 74). Verder wordt er nog een onderscheid gemaakt naar bestaande 

en nieuwe situaties. Het voert te ver aIle normen in de verschil

lende situaties weer te geven. He volstaan hier met een voorbeeld. 

Voor de zone lang's de Parallelweg is de norm 55 dB( a). In bijzondere 

gevallen kan deze door de Linister opgetrokken vlOrden tot 70 dB( a). 

Dez e ciji'ers 6'e lden voor zones (in stedelijk gebied) ";aar {lOningen 

aanlofez ig zijn, t er vrijl oak de Heg aalr.fezig is, al dan n iet in rekon

struktie. Zijn de 'rfOningen aarnrezig, ter,oJijl de ;·reg in 8.anleg is, 

dan ge ldt als [wog-ste norm ( in bijzonc.ere gevallen ) 60 dB ( a ) voor 

de onderlagen vall de ;·roningen. 

:-:e Ttlijzen hierbij weer op de wens e lijk.r.eid tot het (doen) verrich t en 

va.n een onafhankelijke j.,ilieueffektrapportage. 

ad ~ . On t sluiting per 8.3. 

Zo a l s u it ver schill ende publikati2s bli~~t i s c~ t EKF se n stark 

"verkeersveroorzakend" bedrijf; de aan- 2 n a1:'voer v::u:. de poststuk.ken 

vanuit en naar het "achterland" geschiecit [',at auto's. 

Over het aantal v08rtuigen dat per da.g r.e t :SK? als oestemmins heef t, 

zijn onderling verschillende cijfers bekend. 

De cijfers zoals wij die weergeven zijn vnl. gebaseerd op nadere in

f ormatie, die we via een ges:9rek met mensen van de F.'I' .T. op 6-12 j.l. 

l:ebben gekregen. Een groot deel van de toen verkregen ini'ormatie is 

reeds in hoofdstuk 2 biz. 11 en 12 tre ergegeven. 

lTaast het postverkeer zijn ook mede door het ,\'TOon-vTerk-verkeer en 

het vervoer van publiek (O .a. postbushouders) verkeerspieken te 

verwachten. Met name van 8.00-10.00 uur is er van een grote verkeers

druk te verwachten; v~~r 1990 mag men, v~~r dat tijdstip, uitgaan 

van plm. 1500 v Gykeersbewegingen. Daarbij moet ook nog rekenino ge

houden worden met een piek binnen dat tijdsbestek. Voor 10.00-17.00 

uur zal dit cijfer pIm. 1400 bedragen; 17.00-24.00 uur: 1000. 

Bovenstaande gegevensbetekenen dat er, '''il er sprake zijn van een 

snelle afwikkeling van verkeer, een goede ontsluiting en derhalve 

dito bereikbaarheid geboden moet worden. 
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ad f. Funktione1e re1aties. 

Hieronder verstaan r.~-e de relaties, die het 2KF met andere bedrijven, 

omgeving, publiek (kla..'1 ten) heeft. 

Hier za1 gekeken worden in ~oeverre deze re1aties a1 dan niet ge

frustreerd kunnen worden door de lokat ie van het EKF. 

De in dit verband te onderscheiden relaties zijn: 

F.T.T.-N.S.; Ptt is opdrachtgever aan lT S ~'lat betreft de vervoers

struktuur. De vervoersstruktuur is voor een groo t gedeelte gebaseerd 

op vervoer per rail. Derhalve is FTT afhankelijk van HS, aangezien 

deze wat betreft het vervoer per rail een ~ono polie-positie inneemt. 

Hoe precies de relatie Hat betreft bedrijfsvoering ligt is onduide

lijk. Eet is setter niet te verwaehten dat deze een voor de lokatie 

van het EKP d'Ni.ngende eis (anderszins dan in ad b. gei'orrrrule er<i) 

inhoudt. 

~{at betreft Hoon-1..;erk verkeer ( re latie EKF-i·.erknemers) mogen He er 

van ui tgaan dat een groat deal (volgens ope;ave 95~; ) der i-ierkr.emers 

ui t Den Bosch komt. :1aTI ze versp::-eid over de stad zi tten is n iet 

bekend. Derhal ve is het moe ilijk over een Hoon-lierk-afs :ar:d r. . • b . t. 

de alternatieve lokaties te s~reken . In di t geval is ~et beier 

over bereikba2rheid (reist i jd) van bevolkingskonsentrat ies vanuit de 

si tuerir.<'..,'smot-;c li jkb.eden te spreken en claar bij de aLreging rekenir.g 

mee te houden. 

Ditzelfde geldt voor de relatie FTT-publiek (klanien). 

Onder relatie met de omgeving wordt in dit verbano.. verstaan het 

effekt ,,{at een EKF-vestiging op omgeving, zO 'del ruimtelijk als 

sociaal, direkt en op langere termijn heeft. 

In de rr.eeste gevallen zal de relatie rr.et andere bedrijven (a..'1dere 

dan lIS ) dienstverlenend van karakter zijn. 

ad g. Financiele kriteria 

Hierbij is gekeken naar de extra investeringen die de FTT, relatief 

ten opzichte van de alternatieven, zou moeten plegen. Dit is glo-

baal gedaan. Al te speeifiek financieel-ekonomiese afweging (bedrijfs

ekonomiese) vereist andere disciplines en derhalve andersgericht on

derzoek. Bovendien vertroebelt het, zeker in dit verb~d de diskussie. 

Hat betreft extra investeringen: deze moeten gerelateerd .rorden aan 

de kosten van het totale EKF-projekt. In di t verbano.. kan ,{Ord.en geTrle

zen op een verlaging van het investeringsnivo t.g.v. expeditiekon

sentratie van 60 miljoen gulden (prijspeil 1977). 
In dit verband is het ook raadzaam te kijken naar de mogelij~~eid om 

Kosten van extra investeringen (bv. Hat betreft infr'astruktuur) ge

kombineerd te dragen (andere bedrijven, instellingen, overheid). 
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H0'ofdstuk 5 

Afweging de r lokaties 

In dit hoefdstuk zal de afwe ging van de alternatieve lokaties plaats

vinden a an de hand van de in he t vori ge haofdstuk teschreven kriteria. 

De gebie de n zullen pe~ kriterium bek ek en worden; cit om de gebieden beter 

te kunnen vergelijken. 

Ten aanzien van de grootte van het gebied (oppervlakte, afmetingen) 

worden de ge bieden 1, ) , 6 9~ 7 al s ruin vold o~nde beoor deeld . 

'Jo~ doende ',verd e!1 beoardeeld de ;;;ebie den 2 en So 

Ge bi e d 2 heeft we I de o pp ervlakt~, maar de afme ti ng en zi"n onf unstig ; 

het is smal , gezi en oo k de hOGs ligsing van ~e r a nd e n . 

Ge':::> i el 5 hee f t in eerst e instant i e 'Ne l de gewe n s te grcott~ , maar l ilet 

nauwe li ~~s eni ge uit brei ding toe en biedt een (te) kl eine bufferzone. 

G e hi e~ 4 h~ eft e en onvoldoende oppervl a kte en li jk t enkel in ko~binatie 

~e t gebied 5 of met een uitbr e i ding voldoende groot te zijn. 

r:oge lijldle id tot aaI.slui ting 0"9 de s-coorli,in. 

Tn princ i pe i s de mo gelij1<lleid 'o i j a l le al t er natieven a amiezig aange sloten 

E h + b" d -'- 1 .f'+ kk' ( , .. ) 1 d d' c . ve r l J e me esce za. een a ... c.2 lng r a nge er_lJn aang e eg lenen 

te ~Nord e!1 ... 

Konklusie: 

Ge bied 1; aansluiting moge li jk , echter bestaa~~e lijn li g t hoger. 

Gebiede n 2,3,6 en 7 iden dito. 

De gebieden 4 en 5 zi~n g 'Jed aan te sluiten; geen uitbreiding nodi g . Er kan 

van bestaande lijnen gEbruik gernaakt worden. 

Eestaande bebouwing. 

Ten aanzien van dit kriterium kan ar gesproken worden van gunstige, minder 

gunstige en ongunstige situaties. 

Gebied 1; gunstig doordat besternmingen overeenkomen. 

Gebied 2; minc.er gunstig, deordat gebruik 2fwijkt en bestem.lling onzeker 

is. 

Gebied 3; mind er gunstig, bestemming binnen bestemmingsplan "Plan Noord" 

weI aan te passeno 

Gebied 4; gunstig doordat gebruik overeenkomt. 

ere bied 5; 
" " " " 

Gebied 6; ongunstig daar gebruik afwijkt en de toekomstige bestemming (zie 

beschrijving gebied) moeilijk haalbaar is en bovendien afwijkt. 

, ( 



Gebied 7; minder gunstig; bestemming komt weI overeen. 'Onzekerheid 

wordt 6evormd door de bestaande bebouwing (wijkt af van bestem:ning!), die 

plea ts zou moeten ~~ken voar het EKP. 

Funkties van de rand en. 

Cabied 1 biedt wat dat betreft gunstige voorwaarden: komplex zou deel 

uitmaken va n een bedrijventerrein m.a.w. omgeven zijn io or tedrijvigheid. 

Ge en , ~ge li j ke hind er ondervindende funkties in direkte omg eving. 

Gebied 2 is oolt g'..:tnstig 'tTat 1'unkties van de randen betreft; randen 

worden gevormd door infrastrukture;l e werken. 

Gebied 3 is gunsti/!; aan d1"ie zijden door "ongevoelige" funkties omsloten. 

De vi er de zijd e bestaa t '.'le I uit een woonfunktie, maar de e.fstand i s 

r ~ d _lijk gr oo t. Hamba k en~eg heeft ook een breed profiel. 

en l i g t pal aan te t ~ ebi e d . 

Gc bi ed 5 ; 8n~u~~ti5 ; ~o onfunktie aan Parallel~eg tlijft ~chandhaafd . ~ fstan d 

te ceri n; ; eveneens g evaar voor de verkeersveiligheid. 

Gc bi ed 7; f un s ti~ : er is hier spr ake van een ~roct industrieter~ein o 

Cebie d 2 en 3: zie onder geb ied 1. 

Ge ~ied Ll en 5. Hisr is snrake van een or,o'':1,AI'.sti ge si tua tie dao.r bes t aande 

in::?'3.struktuur onvoldoende is. 30vendien is de liCging in c en tr1..un Ol'l-

gunsti g wat betreft bereikbaa r he id voor vrachtver kee r van buiten De n 30sch 

deal" slechte inL nstrukturele :::1 tuatie in het c en trumo 

Voor ge bied 7 is de situat ie iets ~~n s ti ge r. 

Gebied 6; ontsluiting via Vlijrnense weg, veoral v~~r aansluiting op 
, 'k t . . 

r~J swegenne lS mOglZ2~mo 

Funktionele relaties o 

:Coor hun centrale lige;ing kunnen de.gebieden 4,5 en 7 w.b. dit kriteriwTI 

gunstig genoemd word e n o Sch:F.-r vo or gebied 5 kan een 'TE: st i Ging van het 

EKP op een dum:' een bedreiging va" de wooYlfunktie ir.houden ,) daRr deze dan 

niet meer versterkt kan worden en de woonbu~rt dan volledig omsloten is 

door industrie (bedrijvigheid). 

De situatie voor de gebieden 1,2,3 en 6 is minder gunstig. Het dienst

verlenend aspekt komt daar minder naar voren. 

Voor gebied 1 wordt eel"'. toekomstige situatie gunstiger beoordeeld; vesti

ging van met PTT en NS verbonden bedrijvigheid (gezien beste~~ing) en 

eventueel zelfs vestiging van een NS-station T1laaspoort. 
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Fina nciele krit eria. 

V~ ~ r de ge bi ~Ce n 4 en 5 geldt d2.t de ze in eiger:c.o!IJ 

en bij beide geen aanlegkosten ge m22 kt behoever te worden. 

Ce gebieden zijn wat dat betreft gunstig. 

Ongunstig is de situatie voor de g e bie den 2,),6 en 7 W2ar ~ e 8 n aftakking 

va n he t spoor a a nwezig is en er ho ge ean:e gkos ten gemaakt dienen ~e 

wo r den om een aansluiting op he~ bestsande net te bewe rkstelli ge~. 

Voa r gebi ed 2 zcu de aanl eg aIle en ve or ~et EKP v~n nut zijn, gezien de 

ligging van het gebied. 

~e situatie ~c or gabi ed 1 wordt gU~E tiger dan voorgaande beoordeel~, hoe-

we I in somrn~ ge opz i chte n de situati e i dentiek is. 

Een EKP-vesti ging kan stimu:erend werker en andere bedri jvigheid , ~e de 

c.-:: c r c. r; te :.eraeeren mo ,eli ji.:t-.E:'d tot a2.r.sl ui tiIlg op te t s poo r' n .: genr,et , 

2.3.!:t :::'ek ken • . :"t e: eb i ed b.eeft ee!1 ':::2stemn:: ing voa r bedrijvigr. r.;j.d en een 

~G B2ji gde we rkt gunsti g . 

~et gebied is prak ti e ~ geh eel in te zit VBn de gemeente . 

p ' ; . . 1 u ge ti ed 6 is e e n korrp l icerende f a ktcr dat het g ~:'c ie d 

~u6h t t ehoor t. re bes t e~ming is ne g o~zeker; onteigening en grondve r~ervi ng 

2 i j get i ed 7 zou een kopstat ion rnoe ten worden aangele gd of een twcede trug 

Ov erzicht r e sult a t en toe tsing: 

KTi t eri a 

Gebi eden a b c d e f g 

I:aaspoort I r'_~ir.1 noge lijk £,'un s tig s",Lr.stig b-ur. s tig [li nde r mindcr 
vola.oende gunstig bl.ill s tig 

Laaspoort II voldoende mogelijk minder cunstig CUn s tig minder ongunstig 
gunstig gunstig 

Hambaken ruim mogelijk minder 2:""')..11.3 t igo c:;r:.stig minder ongunstig 

voldoende gUl1st i g gunst ig 

Veemarktvleg or.- goed gt.tnstig or.- on- gunstig gunstig 
voldoende mogeli jk g-Lmstig gUYlstig 

Parallehleg voldoende goed GUnstig on- on- minder gu.nstig 
mogelijk gunstig gu.nst ig +. guns vJ..g 

Polder de r ay ruim mogelijk minder minder miYlder minder ongunstig 
voldoer..de eunstig gunstig g-JI':stig gunstig 

De Kaper ruim mogelijk minder gunstig minder gunstig ongunstig 
voldoende gunstig gun s tig 

Kriteria: a. oppervlakte v.h. gebied; b. aansluiting op spoorlijn; c. bestaand 

gebru ik/ best emming; d. funkt ies van de randen; e. ontsluiting per as; f. funktio

nele relaties; g . fin anciele kriteria. 
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. ·~&f.d t!I.tuk 6 

Si2me nvatting. 

Op verzoek van bewoners van het Veemarktkwartier in Den Bosch is er 

sen onderzoek gedaan naar de problematiek rond de vesti g ing van een 

xpedi tieknooppunt (EKP) in Der, 2osch. 

De resultaten van dat onderzcek zijn in dit rapport vast g elegd. 

Ze moeten gezien worden als bijdrage voor een evenwichtige belangen

afweging bij de beslissingen omtrent Iokatie van een dergeIijk EKP. 

A llereers~ is een chronolo gies overzicht van de procedures en plan-

'TJrming gegeven . Omtrent ha!1dels'Fijze en pos itie va!", ,;;::7"::eente, "; .~. 81:: 

P.~.~. zi jn 8ansluitend enkele konklusies ge.fo rr:;l~leerd . 

Hoofdstu..~ 2 bestae. t ui t dria delen. 

H~ t ee rste gedeelte gaat over de invoering van het EK?-s~st 8B~ . ~ierin 

werden o.a. de overweging en aang egeven welke een rol het ten ges~eeld 

bi j d e be sluitvorming o~tr e nt invosring van het systeem va~ Fx peditie-

kcnsentratie. In he t tweede gedee lte wordt ing e:aan op de vre a; , hoe 

het EKP-systeem werkt. Het derde gedeelte sluit hierbij a2 ~; tet b~handelt 

de f unkt ie van de g eplande EKF-vesti;ing in Den Bosch. 

1:1 het d e!'d e ho o :fd stuk wo r d en mo g elijke loka ties voor vest::'Ci!"'t: v:;.n ::et 

~KP ge rnventa!'iseerd. Als mo ge lijke lokatie zijn zeven€ebiede~ g ekozen: 

Maaspoort I en II, Hambaken, Veemarktweg, Parallelweg, Folder de J ay en 

De Kaper. Deze gebieden zijn aangegeven op een kaert. 

re g ebieden zijn vervolgens beschreven. In daze beschrijvingen werd 

informatie verwerkt omtrent oppervlakte, ligging, huidige funktie, 

rc.nden , entsluitingen, bestemming en eventuele verdere bijzonderheden. 

Hoofdstuk 4 ha. d~ lt over de kriteria die zijn gekozen t.b.v. een af

wegi!1g van bovengenoemde gebieden als v6stigingsplaats voer het EXP. 

De ze kriteria zijn: a) oppervlakte, b) mogelijkheid tot aansluiting OD 

spoorljjn, c) bestaande bebouwing (gebruik/bestemming), d) funkties van de 

randen, e) ontsluiting per as, f) funktionele relaties en g)financiele 

kriteria. 

Deze kriteria zijn vervolgens verder uitge~erkt en onderbouwd. 

In hoofdstuk 5 voIgt dan de afweging der lokaties aan de hand van de 

in hoofdstuk 4 beschreven kriteria. De gebieden zijn per kriterium 

getoetst. 

Konklusies en aanbevelingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk (6). 
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Konklusies 

Bij de besluitvormin g tot invoerine van de EKPn is Gee n mogelijkheid 

tot inspraak geboden. 

- De gemeente Den Bosch heeft een ongelukkige rol gespeeld. Ze heeft 

leemtes laten ontstaan in de bestemmingsplan-procedure, hetgeen be

tekende dat ze bouwvergunningen moest verlenen aan P.T.T. en N.S. 

Dit zijn stappen in de richting van een definitieve bestemming van 

het terrein aan de Parallelweg, voordat de bes temmin gsplan procedure 

is afgelopen. De belangenafwe~ing d ie in het kader van de b.p.-pro-

cedure gepleegd ~oe t wo rden is niet even~ichtig meer en werkt in het 

voordeel Van N.S. en 'Co f"'I1 i11 
J... • .J.. • .L • 

? T.T. en J .S. geven we iniG ouenheid v~n zake wa t betreft besluit -

vormin ~ en afweging van alternatieven. 

In hoeverre de in hoofdstuk 2 ge noemd e ove rwe ; inren een reI hebbe n 

gespeeld bij de keuze van het SKP-systecm , is ond~ideli~k . 

- Je overwe gineen zijn niet vGlledig ; geen onderbouwin~ VDn a r ~umen ten en 

overwegingen . Cverwegin~en omtr ent effekt en van een =~P-ve st i ~in~ op 

(bv . verkeersproblemen, verkeersveili~heid, 

gelui dsove rlast e.d.) ontbreken. 

- Joor zijn funktie trekt hat EKP veel verkee r 3~n. Je ~evol~en van 

1it verkeer zijn van dien aard dat ze een belangrijke faktor moeten 

vormen in de besluitvorming. 

- 3ij d e afweging van de situeringsmogelijkheden op groni van gefor~u -

leerd8 kriteria komt Maaspoort I als meest geschikte naar voren. Het 

minst geschikt zijn de gebieden 4 en 6, Veema r ktweg en i'older de May . 

:.Iebied 1, ;·!aaspoort I, scoort nereens nee;atief en is ten aanzien Veln 

de meeste kriteria posi ti ef (~uns tig). 

0 e geb ieden 3 en 7 scoren slechts een keer ne ga tief en zijn wat irie 

kriteria betreft gunstig. 

Gebied 5 scoort weI positief, maar door haar negatieve scores wordt 

zij Minder geschikt beschouwd dan de gebieden 1 ,3 en 7. 

Gebied 2 scoort ook maar een keer negatief, maar ook slechts twee 

keer gunstig. 

Gebied 6 is eigenlijk noch negatief ,noch positief. 

Gebied 4 is ongunstig t.a.v. enkele kriteria en scoort over het geneel 

negatief. 



Aan bttv:e lingen.. 

Gezien de aard van de problemen is het noodzakelijk aan te 

dringen op een evenwichtige belangenafweging. 

Dit evenwicht dient langs twee ',;egen te 'dorden gezocht: 

procedureel en inhoudelijk. 

In dit stadium is het niet raadzaam de bestemmingsplan-pro

cedure voor 't Zand op te houden. Echter moet een uitzondering 

gemaakt worden voor het gebied aan de Parallelweg. 

Dit gebied moet nu geen deel uitmaken van het bestemmingsplan 

't Zand. 

Orntrent dit gebied moet opn ieuw overleg gevoerd worden met de 

betrokkenen, opdat een totale afweging van belangen kan plaats 

vinden. Aanzet t en hiertoe zijn in dit rapport te vinden en het 

rapport geeft voor die heroverweging voldoende aanleiding. 

Over de bestemming van het gebied moet gesproken worden in de 

kontekst van een beleidsplan voor het gehele gebied incl. 't 

Veemarktkwartier. Hiertoe moet een overlegsituatie gekreeerd 

worden, die recht doet aan a1 de belanghebbenden. 

novendien moet er informatie gegeven worden, die noodzake:ijk 

is voor een belangenafwegins bij een keuze uit alternatieven 

wat betreft situering van het EKP. 

In dit verb and is het zinvol aan te dringen op een onafhanke

lijke milieueffektrapportage. 
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5. Het gch ccl Viln de tws lllitvuorhereicJ in g van dit project OYCrZ ie f)de kom 
ik tot d ~ yo :;)(,n de ;;3rTt 0flY c:JttiI IQ f)l, r. cllclu:; ies : 

- Bij ric PTT W OI (J t YO Ori l !l: rcnd naar trlG9 " ii jk heden en mc :ilOd~n ge
zocht yoor ecn doelrr1 ;"t ig er Lcc!ri !f sv oer !ny. In d it streven pas t lie t [) !zn :ot 
concentratie vn r) de l~xpc: d i!;0, d,jf ()/ or ig(;II S ondorceel uitm3 ,; (t van CU i 

herstructu:·u i:' gs.procl' s, \'/J:; r van de re alisnrin g il l een <::ant31 )ar& n gf_o! E:c)(On 
bij het postbec! 1 i) f in gang i:; ~F i:ct. Ik ac;hl d it -lO'l:e l voor particul ieren a!s 
voor het bedr ij fslcve n - Vil: "1 hc iilng om dl~ o nt\/; ikkeling van de tiOr ieven bin
nen Janvanrdba,e gl cnz,~ n te hou d ';;I). 

- Over dit plJn heeft t) inn en het PTT-be dr i;! op ruime schaal overleg met 
de vakorgani sa ti E: s [)la Jlsgcvonden, waarb;j (I ':er ete uitgangspunten en d2 
hoofdrichting van het plan overe enstemm ing werd bereikt. 

- Bij het pestbed r ijf zal- olldanks het vermelde voortdurend stre'J en naar 
een zo doelmalin rnoge :i jke bedriJfsvoer ing, oak door middel van organisa
tiewijzigin\)en en toepassi ng van mechaniscile hulpmidde!en - de perso 
neelsbezetting per saldo eell groei t8 zien gever,. 

- In het kader van dit concentr{ltieplan gilat het om cen zeer besd,t:iden 
vermindering van hst aantal arlJeidsplaatsen. De planncn '/al1 de bed i iJfs :ei
ding voorzien uitdrukkeii)k in fasering en tempcrisering van de ui tvoCi ings
activiteiten, juist gericht op de ontwil~keling van ho! personeelsbestand op 
kantoren waar de o:p8dilie:LI'1ctie verdwi)nt. In geen gevalzal voor het per
soneel met volle token c:fvloeiing of gedwongen vcrhuizing aan de orde ko
men. 

- H€: ::'!:.C'''c: ·'cst;;Jen 'len expeditiekn!)opf)'lnten in Twente en Eindhoven 
lOU aan rl2cr,tstreekse extr: investeringen een bed rag van een a al1derhalf 
miljoen gulden per arbeidsplaats vragen. Oil bed rag goat zeer aanz;e~<lijk ui: 
boven de normen welke de overheid hanteert voor hel behouden va,i ar
beidsplaatsen. 

Op grond vCln het vorcnstaande ben ik - evenals de Minister van Sociale 
Zaken - van mening dat het beleicisplan van PTI inzake de expeditieconcen
trJtie of) Go ede grondell is gebaseerd, de diverse aspecten ervan met de no
dige zorgvu!liigheid in hun onderlinge samenhang zijn afgewogcn en zeker 
niet in strijd is met het rcgcringsbeleid ter zake van de i3lgeme:~e en reglo-;a
Ie werkgelcgenheidsproblenlCltiek. 

Ik heb derhalv8 besloten in te stemmen met de verdere 'Jitvoering van het 
beieid inza ke de concentratie van expeditiewerkzaamheden op de eerder ge
noemde twaalf expcditiekn00ppunten. 

De StaatssE:cr(;taris van Verkeer en Waterstaat, 
M. H. M. van Hultel1 

Tw~ede KdnlCr, zitting 1977-1978, 14800 G, n:.4 9 
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Bijlage 2 

Districts-PostkRntoor 's-Hertccenbosch. . 
Afdelinc ~xneditie Briefpost en Expeditie BeRtell~ne Po~tpakketten. 
LijGt VB~ ~~kendA wnnnplA~tsen n~r voor6orteer~ebledt 
hi !"ln~ n [';'l. r~rl it i ~ Ynooppun t v s-Hertogenho.'3ch. 

Tilb1Jrg I 

Berkel-Enschot 
Goirle 
Tilbug 

Tilburg 2 

Riest Eoutakkpr 
Bie~,e"1mortel 

Diessen 
Esbeek 
Haaren 
Hilvarenbeek 
Hooge ~aerde 
Hulsel 
Lage Vicrne 
~ : oerge8tel 
Dost WeRt ~iddelbeer6 

Oisterwijk 
Udenhout 

Tilburg 3 

AJphen 1m 
Baarlo i\as0au 
Castelre 
Donsen 
Jilze 
's-Grave!lf'loer 
Hulten 
MolelCschot 
Riel 
Ryen 
Ulicoten 

Waalwijk 

Drunen 
Elshout 
Kaatsheuvel 
Loon op Za~d' 

De Moer 
SprClng Capelle 
~laalwi jk 
tvnspik 

's-~rertogenbo6ch I 

• s-Jiertogen bosch 

's-Hertogenbosch ? 

Berlicum 
Haarsteeg 
Heusden gem Heusden 
Nieuwi<uyk 
Rosmalen 
Vlijmen 
Vught 

Cromvoirt 
Den Dungen 
Helvoirt 
Sint-V.ichielsgestel 
Vught 

Boxtel 

Boxtel 
E6ch 
Gemonde 
LiefTJpde 

ZALtbommel 

Aalst ~LD 
Alem 
Arnrnerzoden 
Bern 
Brakel 
Bruchem 
Delwijnen 
Gameren 
Hedel 
Hoenzadriel 
Hurwenen 
Kerkdriel 
Kerkwijk 
Nederhemert 
Nieuwaal 
Poederoijen 
RosBum GLD 
Velddriel 
Well GLD 
Zaltbommel 
Zuilichem 



Oss i: 

Beq~he!'1 
Oss 

CSS 2 

Escharen 
Geffen 
Grave 
Haren HB 
Heesch 
Herpen 
I,ith 
Lithoyen 
Hach.aren 
Haren Kessel 
Meger~ 
Nistelrode 
Nuland 
Oyen 
Reck 
Ravenstein 
Schaijk 
Teeffelen 
Velp Nb 
Vinkel 

Uden: 5l;00-54;::>9 ---------_ .... _---

Boekel 
Elsendorp 
Ge[1ert 
Handel 
~ortel 

Odiliapeel 
Uden 
Venhorst 
Volkel 
Zeeland 

Beers NB 
Cuyk 
Gassel 
Haps 
Katwijk NB 
Landharst 
Lane;enboor:l 
Linden 
1v!ill 
Oeffelt 
R;ykevoort 
St A!"atha 
St Hubert 
ViRnen NB 
\'Janroy 
Wilbertoord 

E:-p 
Heeswi jk-Di!lther 
Loosbroek 
Schijudel 
St Oedenrode 
Veehel 
Vorstenbosch 

Veldhoven: 

Bladel 
Casteren 
Duizel 
Eersel 
Hapert 
Hoogeloon 
Knegsel 
Netersel 
Reusel 
Steensel 
Velclhoven 
Vessem 
Wintelre 

Yalkenswaard: 

Bergeyk 
Heeze 
Leende 
I.uykse;e6tel 
I?iethoven 
ValkenswBFlrd 
~;aalre 

Westerhoven 

Eindhoven I 

Eindhoven 

Eindhoven 2 

Geldrop 
Nuenen 

Eindhoven 3 

Best 
Breugel 
Oirschot 
Son 

Helmond I 

Helmond 

Belmond 2 

Aarle-R:lxtel 
Asten 
Beek en Donk 
HeuEden gem Asten 
Lierop 
Lieshout 
~ariahollt 

,/ 
.I 

.7' 

. ' 
, H ~lmond 2 vervolg 

-----------------
Hierlo 
O l~:ne 1 
SO rt. €"l"'€:n 

Deurne 

Bakel 
Deurnc 
Griendsveen 
Helenaveen 
Liessel 
t-leyel 
IHlhef'ze 
Neerkant 
Rips 
Vlierden 

Venray 

Affcrden LB 
Bergell LB 
Beugen 
Bli tterswyck 
Boxmeer 
Broekhuizen LB 
Broekhuizenvorst 
Cf.lstenrAY 

~ ~e;; at Elr <? n 
·Groeningen 
ITeide 
Holthees 
Ledeacker 
Leunen 
Maashees 
Heerlo 
Merselo 
Oi13le 
Oostrum LB 
Oploo 
Overloon 
St Anthonis 
Sambeek' 
Siebengewald 
Smakt 
Stevensbcek 
Swoleen 
Ti~nray 
Venray 
Veulen 
Vierlingsbeek 
Yortum Mullem 
Vreclepeel 
Wanssum 
'f/ell LB 
\lellerlooi 
WeDterbeek 
Ysselsteyn I.B 



to e lichting en aanbeveling 



[. i1 ieueffektrapportage (El. e .r • ) 

Inleiding 

r·ie t di t in de Vc_reniez;de Staten ont ... rik.l(eld s,ysteeEl t::-acI1t E:en 

tevoren ' te beschrijven wat de effekten zullen zijn voor het 

milieu als een bepaald plan (voorgeste1de aktiviteit) '.-rorcit 

uitgevoerd, bijvoor"oeeld de bouw van 8en r3..ffir:aderij of' cie 

aanleg van een fregennet. 

Het M.E.R. is een rapport ciat e8n centrale plaats inneemt in 

de ~.e.r.-procedure: dat is de procedure die 6evolgci moet 

worden bij het opstellen, beoorde1en en gebruiken van · een :· .• E.R. 

He t hele systeem wordt aanc;eduid met rr.i1ieueffektrapportc:.ge 

(r.1 .e.r.). 

Va e 81'1 posi tief adv i e s omtren t de invoering va...Yl m.e.r. door cie 

Organisatie voor Econor.;iese Samem'ferking en Or.hrikkeling Herder. 

ar in . :eder land enkele proefneming en ~et een r.:.e.r. ge d2.an. 

Hc t belangrijkste ui t g angs punt ciaarbij was, ciat tet milieu

effektrappo::,t ( N. E .R.) eer. Openbil2I ' stuk zou moeten zijn, df.t 

aangeeft .. Telke effecten een "voorgestelcie · aktivi tei til heaft op 

he t fysieke milieu. 

Een V&.n d e be1arg l'ijkste ervarir:gen bij cie proefnemineen i s , 

dat D;.e.r. bij d e initiefnemer en cie overige be trok.kenen oen 

be ',rust',ofQrding op gang orengt ciie er toe kan l e iden dat hst 

milieubela...Ylg beter Hordt aige'tlogen, zowel b ij he t lIiaken van de 

plannen en ontwerpen als bij het nemen van besluiten (lit. 1). 

~.:ogelijke milieuknelpunten korr,en 0.1 in beeld v66rciat OV8:' het ui t

voeren van aktivi tei ten bes liss ingen ,·rarden genOr.1en en er ontste,2.t 

rr.e er inzicht in alternati <:: ve mogelijkheden. 

Verder bleek zowel bij de beslissers als bij ~let publiek IT.eer ver

trouwen te ontstaan dat ten aanzien van het ,milieu welover 'dogen 

beslissingen zullen >'forden genomen. '( 1 ) 



De mi1ie1:l.-effektrapportage. 

De we zen1ijke kenmerken van mi l ieu-effektrapportage zijn: 

er ,,,ord t e en duidelijk herkenbaax document (he t t , .E.R.) opge

steld, waaxin a1le belangrijke effekten die een voorgeste1dc 

aktivi tei t op het milieu ka.>'l hebben, worden beschreven. 

d it dokument wordt opgesteld en beoordeeld in een zo vroeg 

mogeli j k st ad ium van de besluitvorming en bescr~ijft ook 

a1 ternatieven en de gevolgen daaxvan voor het milieu. 

iedereen k an zich over d it dokume nt uitspreken v66rdat de over-

heics instantie die over de aktivite iten coet oeslissen, naar 

bes lui t nee mt; i:": ilieubeschermende instant ies moeten ,.;orden ge-

r aadpleegd. 

He t miliell-ef:fektr 2.~:por t . 

In he t li~ . E . R . moeten de eff ekten bes c!'!.I'even lJo rclen op het fy~ i eke 

milieu, omv attende 0 bj ekt en vwter, bode r:l, lucht, Der..s , d ier, plant 

en goederen, de onderlinge r e laties daartussen (ecosystemen , b 'ing

lopen, :-risse lwerkineen) , de esthet i ese , natuur ~l istori ese en cul tucr

h i storiese 'oT2.arden ( na tuur, lands cha.p, ronunent en) alsook d e be t e~ 

k8~is v:~ het milie~ vo ar de see s te li jke vol ksgez ond he i d (leefba&r-

~lE'l id) • 

Daarbij gaat het ook om }Jotentiele effekten ( v'~ i l ighe id ) v~.n OYl£8 -

;'iOne voorvallen. 

D2.arnaast kan ht,; t [.l .E.R . ook aandacht bes teden a2...>'l ruimt ,.=; -, er:er gie -

en grol1cistoffenverbruik, arbeidshyg iene en axbeidsveilig::cii . 

In he t ~ .E.R. costen in principe ook alternatieven, die het gestelde 

doel bereiken en altern2.tieve lokaties behandeld worden. De mat e 

wc.arin dit gebeurt zal s terk afhangen van het stadium ,"aarin zich 

de besluitvorming bovindt. 

In praktijk bekijkt de initiatiefnemer (particulier, bedrijf s leven) 

aileen alternatieve uitvoeringswijzen. 

Algemene eis: nul-alternatief bescr~ijven en de alternatieven, die 

de minst negatieve effekten hebben op de verschillende milieuaspekter... 

De effekten moeten daarbij op een rij -~lord.en ge zet, zod2.t cie beslis

sers ze kunnen af,regen en hun be s lis s ing kunnen motiveren. 

In vooroverleg zal overeenstemmlng bereikt moeten worden omtrent de 

te onderzoeken a1ternatieven. 
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De beslissingsbevoegde instantie z21 bij he t vooroverleg tevens 

ric~ting Lloeten geven aan een afba..l<:ening vs.n de inhoud van dat 

I. E. P' . tot die ond erwerpen die van wezenlijk belang zijn voor de 

besluitvorming en &&n een toes~itsing op onderwerpen die in een 

specifiek geval van bij zonder belang 1'lorden geacht. 

In een H. E.R. voor een bepaald besluit moet Horcien aangegeven 

welke andere beslui ten en eventuele eerdere fl! .E.R. In betrekking 

hebben op dezelfde aktiviteit. 

V. E. R.-urocedure 

Het M. E .R. doorloopt een proceaure -.rac'Xin in elk geval de volgende 

el ementen voorkon.en: v66roverleg , o;:stellen VaY: i".et ::.2.~~., c0113ul

tatie, inspraak, toetsing, bes luit en eventucel beroep. 

Vooroverleg : doel is llet opstel len 'T2...1. richtlijnen voor het op te 

st e llen IV; .E.R. en tot cooI'dinatie VOl.i1 'l'e; b,-,:o;~ui tvo'::iJ.inC2-

procedures vaX1 de betrokken overheidsinst~ties. 

Deelnemers: opsteller j' . • E.R., ceslissincscevoegde instccntie, 

ts konsulteren overneidsinstantie, milieu-or6anisaties 

en/ of v8::-tegemioordigers van de 'cevolkin.:;·. 

Opsteller: in de meeste gevall en z al dit de initiatiefne~er zijn 

(ov :::r he idsinstant ie of particuli e.::). 

Ontvanke lijk.'leidsbeoordeling: besliss in,3"socvo egde over he ids instant ie 

bepaalt of het M.E.R. i:;.2.Il de eisen volcioet. 

Konsultatie: milieu-organisaties en milieu-beschermende overheidsinstantie 

Openbaarheid en inspraak: mini~um-eisen aan: 

tijdige en duidelijke bekendmaking van het .r-: . E .R. en van 

de inspraakprocedures. 

recht op inspraak door eenieder. 

voorlichting over de voorgestelde aktiviteit door publi

katies in de pers, tervisielegging en de mogelijkbeid 

tot verkrijg ing van nadere informatie bij de beslissings

bevoegde instantie ( het M.E.R. plus het verslag ciient 

voor ieder tegen redelijke Kosten besohikbaar te zijn). 

overlegmogelijkheid met overheid en initiatiefnemer 

tijdens tenminste een openbare zitting voordat het besluit 

val t. 
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b. aanlBg, u i tb~ eiding en Hijziging van crote inf1'ast1'uktuTele 

we1'ke n, d ie be langrijke nade lige e :ffe~<:ten 0-:) tle t milie1J 

kur.ne n hebben. 

Te denken aan: auto-, vaar-, spoo1' ':l eg8n, d i j ken, clammen, Druggen 

en tunnels, a.ijkverzvlarir.g en, rivie1'coc~:.t-afsnija.ir.g 8r., vliegvelden, 

h avens , pijpl e i d ingen , r:oo gs pannin[: ~--le~J.incen en a.el'beli>~e. 

c. aanleg , ui tbreiding en Hijzig'ing va.'1 g rote l2.rlQ- en .. raterin

richtings, ..... erken, die belangrijke nadelig e gevolgen kum~ en ~~bben 

o p :net milieu. 

Te denken aan: g rote r u ilverkaveline;- en, bosbou·oTk'v,r~ Q~ge projekten, 

rekre a t ie pro jekten, 'd aterbekkens, inpo lQerinz '~n e.d. 

d. aanleg , u i t breid ing e n Hij z iging vat', stedebou~[kuna.ig e ;ierken, d':' e 

r e inen e.d. 

8. aanl e g , t.;. i t bre id in of 'rTi j zi~; ing v ';.n ',ferken o:p :::e t g e ni8d v=::.~. d e 

·:~inni nt1' V 2....Yl gronds toffen, die 'oela.r. ~:rij:.::: ::' radelic e effekter. op 

l-:e t milieu k U. nnen 0.ebben. 

To d e nken aan grote ontgronding en, boringer., zrondHat eron +, trek-

kingen en der g eli j ke 

f. a anl eg , ui t breiding e n '.fi ,jz i g i ng 'I e.::.: Her k en 09 Le t g-2 oiea. vu: d e 

afvalver ~erking . 

~e de nke n a an : g rot e s tortplaa csen, cc..£:;J e r s torten e n Qc-r;eli j ::.co . 

g . produktie, 0 psl ag , tr an s port en intro :'c.;. ~tie 'I e:.:: g-ro ncis t o :'=sn en 

produ kten, d ie 'oelar:.gri j k e nacielig e effek ten op he t milie l..: kunnen 

he b 'oen. 

Te cienken a an : toxiese e n 'orand'o are / explosi eve stoffen, 'oe s t rij

d ing s middelen, g eneesmiddele, "..rasmiddelen, transT-ortn i dclelen e.d. 

In sommige gevallen zal IT'..e.r. p as aan cie orde kunnen kor::en 'oij de 

vergunning proce dures van de miliem ..... etgeving, maar soms ka.'1 m.e.r. 

al worden toegepast bij de voorbe1'eiding var:. wetgevine (bv. Deltawet). 

Ook het aanwijzen van de stadia in de beslui tvorrr:ing \{aaI'in m.e.r. 

moet plaatsvinden kan pas r..rorden vastgesteld als de lijsten van ::: .e.r.

plichtige aktiviteiten en "yruciale 'oesluiten" daarover worden o!=ge

steld. 
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Opmerk inRe n omt rent m.e.r. 

In onderstaand worden wat opmerkingen mijn ~ rzijds gemaakt 

omtrent m.e.r. zoals voorgesteld in ~let a dvies Ban de re

gering (lit. 1) en aansluitend 0p de diskussie over net 

hoe en wanneer van een m.e.r. zoals die o.a. in he t 

t i j cl s c h r i f t II Ar'::l e ide n ;"l iIi e u II (1 i t. 2) \.,r 0 r d t g e v 0 e rd. 

Opme rkin g en al g emeen. 

- n et m.e.r. kan bijdragen tot een beter en doeltreffender 

milieubeleid. 

- ~r ~ordt een mo ~ elijkheid geschapen waa r bij aI le ~ ~ l i e~ -

hYt'; i eniese gevol f,e n , d i e voar de hes::".l i ';;voY'~,1Ll : - van o e l a n ~ 

zijn in hu n onrterling verband en on syste~a~ i~ se wl J ze 

kun nen wo rden beoordee l d . 

Er komt een g e Int e greerde ~i lieu-i ~fo rmat ie 
. . . . , 
QeSC 1. 1. K2:J.3. ~ ; 

le emtes in inforrw ti e op h e+: geoied 'Ian ;,e t :~ilie~ '.!Dr·i'2'1 

be ter ZiC[-lt baar, '.'I'3,a r door de besluit,:.:l~,e·;ster (o;, e n ooc~ 

'voor de leemtes) kunnen wor den genomen en , l ' .J.... on ·J.erzo e:<S;1K L 1.-

vi t e i t en kunn en "'Io rden ge st i '~lUl c8rd. 

~r ~ord Q n alternat i even ge~resent e erd , wa a r tioo r de keuze -

mo gel ijkhe den zi chtbaa r wor rten . 

Je mi lieu-aspekt en van ~ e voorgestelde aktivit e i t en van 

de alternat ieven daarvoor wo r den bet er bespre ekbaar, zowel 

i n het overleg tussen initi atie fne me r en overheidsinstantie 

als bij de ins? ra ak . 

- me r d i en t gericht te zijn op het terugdrin~en van sc ~ ade 

aan arbeiders, omwonenden en milieu, en O~ tat bepalen van 

nut en noodzaak van het ? roj ek t op die plaats. 

Opmerkingen omtrent proce dure. 

Voo rd at een m.e.r i s opgeste l d mog~~ er geen besluiten word en 

genomen omtrent het geb ie d . 

Het M. E. R. moe t opg8ste l d wo rd en in overleg tu ssen initiat ief-

nemer, overheid en belanghebbenden. Jit om te voorkomen da t 

bepaalde gegevens of altern a tieven niet of onvoldoenrte worden 

opgenomen in een M.S.R. 
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- In de ~rocedure 1ig t een zwaartepunt bij ~et vooroverleg; 

uitgan g spunten voor :d.=.2. ~orden vastge1egd en ver d ere 

procedure v a st z esteld. Dee1name e n ins p r aak van be1 a n gen

g ro epe ringen in een vroe~ stadium r,eeft me er i nhoud aan 

de besluitvorming en kan voorkooen dat er ten gevo1 ge van 

bezwaarschriften tij d sver1ies optreedt e~ e r onverant

wo or de inve s te rin g en wo r de n gep1eegd die d e g ehe1e m.e.r. 

negatief beinv1oeden. 

- Op kosten van de initiatiefnemer moeten be1an ghebhe n de n 

via ee n onafhanke1ijke toetsingskommissie bezwa a r kunnen 

mak en en aanvu11ing kunnen eisen. 

- ~ie p a g ina 3 en 4 . 

Opme r k inc en over i nhoud van m.e.r. aans lui tsnd o~ ci e a1 

g emaakte o nm e rkingen 00 pa ~ ina 3 e n 

T e n aanzien van alt e rnatieven : het qlteruatievenska 1a moe t 

breed zijn en de eff e kten van de alternati e ven moe ten in 

g el ij ke mate on d erzocht wo r de n. Vernlicht alternatief Z0 U 

de nul-vari ~ n t mo ete n zijn. 

- Te n behove van de bet rokken partijen moet ar ee n tijdslimiet 

aan m.e.r. wor de n g e s teld. 

- 2r moet duidelijkheid g ege ven wo r d en omtrent de verantwoorde

lijkheid voor eventue1e niet geme ten gevolgen . 2n daaraan 

v,ekoppeld mogelijkhe~en voor schadeclaims. 
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Aanbeve 1 in,Fen. 
>' 

De konklu~ i es volGe~d Celd t ook voor d e si tuati ~ in ren P02ch 

met betrekkin[; tot het o p te stellen r::i li ec;.-e ffektr ;.).;~: ort, clc~t 

het vooroverleg het z'\U3.art epunt moet vori-,en . 

Da.;.rin zal duide li jlr .. b.e i d ,seboden moeten 'v-or (i.en omtrar.t inho'\;.Q 

en g ei·rich t ( be lar.g) ven !le t i •. . B.R. :Llaarbij zi jn as vO::";ende 

v~. aagstellinge n V2n be lang : 

heeft de ui tko ms t v ar. het milieu-effektrapport a Il een invloeci 

o r ui tvoeringswij ze o f ook or situerin[' ; ret andere ~morcier" 

word t er alleen ove r a ltern atieve uitvo eringswijze gesproken 

of ook over alternatieve lck2ties? 

( De t0 0 lichtir:g bij ~:et be s t er!:'ines plan 't Zand sea f t ~. i "':r:over 

onvolc.oende d1). ideli ~k.."J.eid ( t lz. ILl pU'1 t d, bv . '.rat j s de r .exi

~ale breedte var: de in pc;.nt 3 ge no emde zone?)) 

'rTe.t g ebeurt er als de ovsrlast ook b ij een 20 t,l.cn s tig r.. ogel i jke 

s i tuering op l:et terre in 2_EW d e Parallehreg ts hoog ,;rordt? 

':~ ie cire.ag t de ver en t';·roorciil:g voor even-tuele ni e t ge r.1eten cevo l g en? 

Is er e en bero eps - c.q. be z-;raars chr if tprocedure? 

~G t is om me'2 r cier e rede neYl V9-'1. beJ.c:.ns dat de 'belwnersvereni g ing 

n2.'..n{ cij tet voorovsrl ec voor l'_et op t e s tel l en i __ =.R. ':;etro kke n 

Ho r dt . 111 ho ev e r :re zij hierin al b8tro k}~e n is i s or..d 1..1jdelijk. 

I·.ede a f':1ankelijk v an de :r;osi tie die d e be~-iOnersverenic ing in de 

r., .e.r. inne emt en V211 de o penheid V2n zO'.-re1 gemeente als F. T . T ., 

zal 't Veerr,arktlmartier haar strategie moeten 'o e :r;alen. =_ierbij 

ken g enoerr:d 'dorden elat de diepga.r..g van het I.; .E.E . ee n tr e:,-ll lT;en:t 

ken zijn 'oij de beroeps proceciure t egen ne t besteJJlGinesplan It Zand . 

Hoe de posi tie van. de 'oe,{onersvereniging ook is, zij zal ;.,oeten 

ijveren voor een m. e .r. zoals die globaal op pagina 3 en 4 is be

schreven, zo-:rel qua procedure als qua inhoud. Hierbij zij r..og 

eens genoemd dat"de instemming van alle partijen .... rat 'oetreft pro

cedure" een wezenlijke eis voor een m.e.r. i s . 

Belangrijke ak ti e punten naast het eventueel instappen in het voor

overleg en de gehele 1<l.E.R .-procedure, zijn oneler andere: 

aangeven V2n alternatieven, 

kunnen aangeven van gevolgen bv. via verzamelen van materiaal daar

over en he t inventariseren van klach ten. 

plegen van verkeerstellingen (perso vervoer en goederenvervoer ) 

aan de Parallelweg 

formuleren en onderbouwen van Eisen ten aanzien van de leefbaar-

heid van d e buurt. 
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