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1. Inleiding

De intiatiefuemer, Gedeputeerde Staten van de provicie Gronigen, is voornemens in het kader van de
Streekplanuitwerkig "Blauwe Sta" een nieuw merengebied met woon-, natuur- en recreatieficties te
realiseren. De Streekplanuitwerkig wordt door de provicie in samenwerkig met de gemeeten
Reiderland, Scheemda en Winchoten opgesteld. Deze steekplanuitwerkig vormt de basis voor het
door de betrokken gemeenten op te stellen (intergemeentelijk) bestemgsplan.

Het voornemen betreft het realiseren van nieuwe woon-, werk- en recreatiemilieus en verbeteren van de
kvaliteit van het bestade stedelijke gebied. Omdat het voornemen bestat uit diverse met elkr
samenhangende activiteiten is gekozen voor de opstelling van een integraa MER. Gedeputeerde Staten
van de provicie Gronigen treden in deze procedure als bevoegd geza op.

Bij bnefvan 1 mei 1997 (bnefd.d. 1 mei 1997 nr. 97/06269c, RM is de Commssie voor de milieu-
effectrapportge (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het milieueffectpport.
De m.e.r.-procedure ging van sta met de kennsgevig van de stotitie in de Statscourat van 2 mei

1997 en in de regionale huis-aa-huis bladen i. .

Gedurende de inpraarmjn zijn diverse inpraeacties en adviezen binengekomen 2. .

Bij bnef van 16 september 1997, ontvangen op 18 september 1997, kenmerk U650-97fls\vOleh\877-
42, heeft de Commssie voor de m.e.r. overeenkomstig arel 7.14 van de Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten der provicie Gronigen ha advies aageboden ine de nchtlijnen MER-
Streekplanuitwerkig "Blauwe Sta" Gronigen 3.

Deze nchtlijnen zijn opgesteld door Geeputeerde Staten op basis va de staotitie, het advies voor

nchtlijnen van de commssie voor de m.e.r. en ingekomen inspraeaeties.

Het doel van deze nchtlijnen is om aa te geven welke inormatie het MER moet bevatten om het
mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de besluitvormg mee te wegen.

I Zie bijlage 1.

2 In bijlage 3 is een overzcht van inspraeacties opgenomen. De volledge teksten zijn te viden in bijlage 4.
3 Zie bijlage 2.
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2. Probleemstellng, doel en besluitvorming

Arikel 7.10,lid I, onder a van de Wm:
Een MER bevat te m.: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd. "

Arel 7.l0,lid 1, onder c van de Wm:

Ee MER bevat te mi: "een aanduiding van de besluiten bij de vorbereiding waarvan het milieuMejJectrapport wordt gemaakt, en een
overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, die betrekkng hebben op de vorgenomen activiteit en de beschreven al.
ternatieven. ..

2.1 Probleemstellng

In de probleemtelling moet worden beschreven voor welke (bestde enlof toekomstige) knelpunte

het voornemen een oplossing moet bieden. De aaeidig en de ontwelingen die tot het intiatief

hebben geleid moeten worden beschreven.

De startotitie gaat ervan uit dat met de realisenng van de "Blauwe Stad" de leefbaaheid van het
plangebied in Oldambt wordt vergroot. Er wordt aagegeven dat in het projectgebied een scala aa
problemen optreden welke elkr verstrken. Deze problemen tezaen worden omschreven als het onder

dr komen sta van de leefbaaheid van het platteland. Teneinde te kuen toetsen of de voorgenomen
aetiviteit een duurzae oplossing zal bieden voor de gesignaleerde problemen, dient het begnp
leefbaaheid nader te worden uitgewerkt en geoperationaliseerd. In het MER dient tevens te worden
aagegeven in welke mate het voornemen een oplossing biedt voor de leefbaarheidsproblemen van
Oldabt.

2.2 Doel

Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke omschnjvig va het doel (of de doelen) worden
afgeleid. Daabij moeten ook de doelen ten aaen van milieubeschermg en -verbetenng worden
aagegeven. Doelen moeten zodang worden beschreven, dat ze kuen dienen voor de afakenig van

te beschnjven alternatieven.

Van belang is voora aa te geven welke hoofddoelen zijn en welke nevendoelen. Voor de hoofddoelen

dient de relatie te worden aagegeven met de operationalisatie van het begnp leefbaaheid in de
probleemselling. Voor de nevendoelen dient duidelijk te worden welk beleid of genomen besluiten
hiervoor de aaeidig zijn (bijvoorbeeld ontwelen Eêologische Hoofdstructuur, bos, recreatie) en

welk ambitienveau de intiatiefuemer wenst te hanteren (duurzaeid, natuurdoeltyen en
waterhuishoudig) .

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvormg moet aagegeven
worden welke ruimte de gestlde doelen en fucties laten voor het ontwelen van alterntieven die

gustig zijn voor het milieu.

Er dient een duidelijke pnontenng van doelen te worden aagegeven.

2.3 Besluitvormng

Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de vaststelling van de steekplanuitwerkig "Blauwe std".
Op dat niveau van ruimtelijke plang is het van belang de bandbreedte van gewense ruimtelijke

ontwelingen te bepalen. Dit gebeurt over het algemeen in termen van fuctes van een gebied, waabij

2



wordt aagegeven welke ontwelingen noodzelijk/gewenst worden gevonden en die men wil
stuleren en welke ontwelingen men wil uitsluiten. Een beschnjvig van de voorgeschiedenis en
reeds genomen besluiten over het voornemen is hierbij van belang. Dientengevolge dient in het MER
duidelijk te worden aagegeven dat dit project onderdeel is van het totale ontwelingsplan "Voor een
leefbaa Oldabt". Hierbij is het van belang helder en inchtelijk te maken welke keuzen en afegingen
tot nu in dat proces aa de orde zijn geweest. Met name za het in dit verband van belang zijn een

beschnjvig te geven van het proces van fuctietoekenng(en) die aa de orde zijn (geweest). Uit de
beschnjvig van deze voorgeschiedenis dient duidelijk na voren' te komen welke afeging van
alternatieven reeds heeft plaatsgevonden en welke arguentenlmotivenng darbij een rol hebben
gespeeld. Aagegeven dient te worden op welke wijze het intiatief aaluit bij C.q. volgt uit het
njksbeleid en het proviciaa beleid.

Aangegeven moet worden of er in (de omgevig van) het stdiegebied gebieden liggen, die op grond van
milieuaspecten een speciale sttus in het beleid hebben of knjgen (bijvoorbeeld:
milieubeschermgsgebieden of door gaswig). Daarnaat dienen eventuele randvoorwden en

uitgangspunten te worden vermeld (ruimtelijke beperkigen, tegengaa verdroging en dergelijke). Hierbij
dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp- )planen en wettn, waa deze zijn of

worden vastgelegd. Naat de in de startotitie genoemde nota's is het van belang om aadacht te
besteden aa:

. EHS-visie Hungaland 4;

. Nota toenstisch Gronigen op weg naar 2000;

rapport 'De otter weer op pad'.
De consequenties van bovenstad voor de ontweling van alternatieven moet eveneens worden

aagegeven.

De procedure voor en het tijdpad van de vaststelling van de steekplanuitwerkig "Blauwe std" dient te
worden. aagegeven, alsmede de adviesorganen en intaties welke dabij formeel of inormeel zijn

betrokken. Tevens dienen de besluiten te worden aagegeven die in een later stum nog moeten worden
genomen om de voorgenomen aetiviteit te realiseren (vastlegging in bestmmgsplanen, peilbesluiten,
beheermtregelen etc.).

Vanwege de impact van de ingreep op het gebied is het van belang om aa te geven op welke wijze de
verschillende publieke en pnvate veratwoordelijkheden van gemeenten, provicie, de Stichting Blauwe
Sta (of haar rechtsopvolger), projectontwelaars zullen worden georganseerd gedurende aaeg-,
inchting- en de beheerfe van het projeet. Dit is ook van belang waeer het projeet niet in zijn gehele
omvang wordt gereaiseerd. .

3. Voorgenomen activiteit en alternatieven

Arel 7.10. lid 1, onderb van de Wm:
Een MER bevat te mi: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wije waarop zij zal worden uitgevoerd. alsmede van
de alternatieven daarvr, die redelijkerwjs in beschouwing dienen te worden genomen. ..

Arikel 7.10, lid 3 van de Wm:
'Tot de ingevolge het eerste lid. onder b. te beschrijven alternatieven behoort in ieder geval het alternatief waarbij de nadelige gevolgen
voor het mileu worden vorkomen. dan wel. vor zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaldng van de beste bestaande mogelijkheden
ter bescherming van het milieu. zoveel mogelijk worden beperkt."

4 Zie inraatie van de Milieufederatie Gronigen en de Stichting Het Groniger Ladschap.
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3.l Algemeen

De voorgenomen actviteiten en de alterntieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen
hebben voor het milieu. In de strtotitie is in algemene zin de probleemelling en het doel (leefbaaheid
Oldambt) verwoord, zijn de voorgenomen activiteiten vermeld en is ¡ie beoogde resultate in een
kartbeeld geschet. Om in het integrale MER en de streekplanuitwerkig de relatie tussen doel(en) en
activiteiten en de milieueffeeten overzichtelijk te presenteren dient er een beperkt aatal alternatieven te
worden geconstrueerd.

Om te komen tot een goe afegigskader dienen alternatieven te worden ontweld op basis van
verschillen in fuctetoeelingen in de deelgebieden (zonenngen) alsmede visies op de ontweling van
fucties. Bij de fuctietkenng moet een onderscheid worden gemaa tussen hoofd- en nevenfctes.

Ook kuen aa deelgebieden verschillende fucties worden toegekend. Hierbij is het va belang dat
fuctes elkr kuen versterken of uitsluiten. Daarom is het noodelijk naat een fuctietoedeling

tevens een visie te geven op de karaenstieken van de verschillende fucties. Hiertoe is het nuttig
onderscheid te maken in:

fuetietoekenngen (bestemgen); op meer schalnveaus te defnëren;

toekomsge ruimtelijke (topograsche) verschijnigsvormen

(water, bebouwig, bos, moera, natuur) ';
activiteiten en voorzienigen.

Met name de zonenng van de diverse fucties die aa het gebied worden togekend ka aaeidig geven
tot het onderscheiden van alternatieven. De algemene probleem- en doelstelling dient te worden vertd
naar visies/fucties voor/van het gebied. Van belang bij de formulenng en de onderbouwig van de
doelen van het project is ook dat milieudoelen (zoals duurzaeid, natuurdoeltyen en
waterhuishoudig) hienn doorklinen. Vervolgens kuen de landschappelijke verschijnigsvormen

(landschapsecologische expressie) en activiteiten/voorzenigen worden bepaad.

Om voor de besluitvormg zivolle, reële vananten en alterntieven te ontwelen is het nuttig in het
MER verschillende invullingen van het gebied met (zonenngen van) ruimtegebruikvormen (fucties) in
beeld te brengen. Met nae vananten met betrekkg tot het watergebruik kuen leiden tot aaenlijke

verschillen in gebruik en inchting van het gebied. Te denken valt hierbij aa verschillende fucties van
het meer in de waterhuishoudig van het Oldabt (met peilfluctuatie kan 'gebiedeigen' water worden
opgeslagen dat ka worden gebruik in de watervoorzienig van omngende landbouwgebieden, zot er
mider gebiedsvreed (IJsselmeer)water naar het Oldabt hoeft te worden aagevoerd).

De voorgenomen activiteit en de alterntieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen
hebben voor het milieu. Het ka zivol zijn om deze beschrjvig te baseren op deelactiviteiten. Daabij
dient eveneens aadacht te worden besteed aa neven- en vervolgactiviteiten. Ook bij het zoeken na al-

terntieven ka het zivol zijn uit te gaa van een anyse van de voorgenomen activiteit in

deelactiviteiten. Verder verdient het aabeveling om onderscheid te maen tussen activiteiten die
plaatsviden in de reaisatiefase (inchtinglaaeg) en in de gebruikfase (gebruik en beheer). De keuze

van de alterntieven moet worden gemotiveerd evenals de selectie van het voorkeursalterntief. In het
MER zijn voora de milieuarguenten voor deze keuze van belang. Voor onderlinge vergelijkig moeten
de milieueffecten van de alterntieven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detalnveau worden
beschreven. De alterntieven moeten onderscheidend zijn.

5 Zie ook inraeactie van de Milieufederatie Gronigen en Stichtig Het Grniger Ladschap.
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De alterntieven zullen gencht zijn op het bereiken va de onder paragra 2.2 beschreven doelen. De
volgende alternatieven dienen te worden beschreven:
. de voorgenomen activiteit;
. het nulalterntief (huidige situatie en autonome ontweling);
. het meest miieuvrendelijke alternatief.

3.2 Voorgenomen activiteit

In de strtotitie wordt aagegeven dat ruimte moet worden gereserveerd voor de volgende elementen:

. aanleg van een meer met een omvang van circa 800 hecte; waterpeilen NAP -1.35 meter

(westlijk deel) respeetievelijk NAP + 0.45 meter (oostelijk deel);
. woningbouw: mal 1.800 wonigen voor de eerste 10 jaa;
. bedrijfterrein: reservenng loctie voor "groen bedjfsterrein" met een goee aasluitig op de A7;

reservering ruimte voor:

. campings;

. dagrecreatieve voorzienigen (waronder strad en surfoorzienigen);

. aaeg jachthvenlaaegfciliteiten;

. hotelaccommodatie;
. natuur: invulling EHS omvat 350 ha (inclusief natuurbos). Invulling natuur in ovenge delen van het

gebied w.o. verbindigszones, natuurlijke oevers.
. bos: ruimte voor bosaaeg tot een omvang van maxaa 300 hecte;
. aanleg ontsluiting 6:

op- en aftten (lokal niveau);

hoofd- en woonwegen;
geluidswa langs A 7;
water: vaaerbindigen via Nieuwe Kaaa (Hondshastrmeer - Damter diepcircuit) en via
nieuwe ontsluitig na Winchoterdiep (Oost-Groniger vaacircuit) of Termunterzijldiep _
Winchoterdiep - Blauwe Stad.

In het MER za duidelijk gem moeten worden:
. welke elementen bij de inchting van het gebied gelden als 'hde' radvoorwden, dat wil zeggen

die elementen die niet gewijzigd kuen worden; wat is de precieze begrenzing en het benodigde
oppervlake per element;

. welke elementen als (variabele) bouwstnen kuen worden gebruik bij het opstellen van
alternatieven;

. welke relaties best tussen de verschillende onderdelen; welke onderdelen hebben een verstrkende

invloed op elk en welke onderdelen conficteren?

Uit de anyse van het program van eisen aa de had va deze vren moet duidelijk gemaa
worden wat de bandbreedte is voor de verschillende elementen. Hierbij gaat het niet alleen om de
activiteiten die de intiatiefuerner zich heeft voorgenomen maar eveneens om intiatieven uit 'de markt'
die als gevolg van de veraderende omgevigsfactoren worden aagetrokken.

Per element dient te worden ingegaa op de volgende zaen:

1. Basisstructuur en bouwstenen:
. locatie, oppervlake en eigenschappen van het te realiseren element;

benutting huidige stctuurkenmerken (hoogteverschillen, bestade bebouwig, instctuur,

6 Zie ook inaaeactie van Directorat-Gnerl Rijkstertat, diectie Noord-Nederland.
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ruimtelijke karakenstieken) en aasluiting bij aawezige fucties in de omgevig (inastructuur,
woon-, landbouw-, recreatie- en natuurfcties) 7;

. bijdrage van ieder element aa het verwezenlijken van de doelen.

Specifiek per element
. aanleg meer;

benodigde omvang van het meer in relatie tot recreatie- en natuurdoel (onderbouwig van de
fuctie en omvang van het meer);

gesloten grondbalans (inicht in kwiteit en afzetmogelijkheid van ophoogzad), toekomsg
reliëf;
in te stellen mile en maale waterpeilen;
ingrepen in waterhuishoudig (grond- en oppervlakewater) gewenst hoeveelheid

gebiedsvreemd of gebiedseigenwater, tye waterbodems, en dergelijke;
verwchte kvaliteit oppervlakwater, volgens welk waterkwliteitsmodel berekend, in verband

met verwachte nutnëntenbalans;
aaeg van dijken (hoogten, veiligheidsmarges mede rekenig houdend met de voorziene

bodemdaling);
. recreatie:

overzicht van te verwachten bezoekersaatalen: wa komen de recreaten vanda en met
welke vervoersmiddelen (auto, fiets, openbaa vervoer en boot);
benodgde omvang en welke soorten activiteiten in relatie tot aaeg meer (diepten,
waterkwliteit, aavullende voorzienigen), natuurdoel en leefbaaheidsdoelstelling;

welke voorzienigen zijn nodig (capings, jachthven, hotel, recreatiewonigen);
welke milieuvoorzenigen zijn hierbij nodig, nolenng, geluidsbeschermg;
verwhte mobilteit(vervoermddelenkeuze) en waa vadaa?

. woningbouw:
onderbouwig van de voorgenomen bouw van maaa1800 wonigen voor de eerste 10 jaar
met woonbehoeftecijfers vanuit de streek zelf en met woonbehoeftecijfers van de aavullende
groepen, opgesplitst per wooncategone (voora een overzicht van de woonbehoefte voor
wonigen aa het water is nuttig);
categoneën en dichtheden (benodigd voor ficiële drgvlak van het voornemen);

tye wonigen (tijdelijk of perment bewoond);
ruimte voor aavullende bouwbehoefte.

. bedrijventerrein

onderbouwig van de behoefte aa een 'groen' bednjventerrein;

. tye bedjvigheid (welke categoneën);

. werkgelegenheid.

natuur
omvang en natuurdoeltyen;

. (on)mogelijkheden voor verwevig met andere ruimtegebruikvormen;

. aaluiting van natuur op en benutting van de ecologische potenties in het gebied.

. bos

- omvang bos aa te leggen door intiatiefuemer;
- ruimte voor bosaaeg door particuliere grondgebruikers;
- welke bostyen en boomsoorten.

7 Zie ook inspraaeactie van Nederlands Aadolie Matschappij en Mistere van Ladbouw, natuurbeheer en

vissej
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2. Wijze van afgraven en aanleggen
Varianten met betrekkg tot de uitvoenngsaspecten:
. wijze van afgraven

methode van baggeren of afgraven;
grondverzt (energie brandstof en emissies);
grondbalan en -tranport;
omvang, hoogte en duur van gronddepots;
waterhuishoudig; ,
geluidhder;
verkeersbelasing.

. wijze van aaeggen
methoden;
toepassing van milieuvrendelijke/duurzae bouwthneken;
penode van realisenng;
geluidhder;
verkeersbelasting.

3. Fasering

Gezien de grote ingreep in het gebied is het van belang aa te geven welke de faenng (ook in de
tijd) is van de realisatie van de verschillende elementen van het plan. Vanwege de contiuïteit en de
publiek-pnvate fiancienng van verschillende elementen van het totalplan is het van belang aa te

geven hoe de reaisatie van de verschillende elementen afanelijk is of samenangt met die van

andere elementen. Als voorbeeld kan dienen de relatie tussen het realiseren van wonigen en de
elementen van het plan. Zijn er afgeronde onderdelen te onderscheiden?

4. Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen

Bij elk alternatief moet worden aagegeven welke preventieve, mitigerende en compenserende
maatregelen worden getroffen. De mogelijkheden kuen worden aagegeven om door middel van de
aaeg van het meer compensatie te bieden voor 'natte natuur' die elders verloren gaat als gevolg van
effecten van bodemdaling door gaswig en de rol die het meer ka spelen in relatie tot de
verdrogingsbestnjdig va de omliggende natuurgebieden '.

3.2.1 Nulalternatief

Een gedegen beschrvig van het nulalterntief is van belang teneinde de miieugevolgen en de
duurzeid van de voorgenomen ingrepen op wade te kuen schatten. De milieugevolgen van het
nulalterntief dienen tevens als referentie bij de vergelijkig van alterntieven op milieugevolgen.

Een beschnjvig van de autonome ontweling van het milieu in het stdiegebied is van belang. Een
voortettg van de huidige ontweling met braiggg ka vanuit natuurontweling bijvoorbeeld

een interessante optie zijn. Daaaat ontsta misschien ook mogelijkheden voor (natuur)recreatie in
combinatie met nieuwe landbouweconomische perspectieven buiten.het plangebied in Oldabt.

3.2.2 Meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest milieuvrendelijke alternatief (mm) moet:
. realistsch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aa de doelstellingen van de intiatiefuemer, alsmede

8 Zie ook inspraeatie van Dirctorat-Geoeraal Rijkswatertat, directie Noord-Nederland.

7



binen zijn of har competentie liggen;

uitgaa van de beste bestade mogelijkheden ter beschermg enlof verbetenng van het milieu.

In pnncipe dient bij het ontwelen van het mm een 'actieve' aapak te worden gevolgd. Hiermee

wordt bedoeld, dat toepassing van de beste bestade mogelijkheden .voor milieubeschermg en -
verbetenng bij de ontweling van dit alterntief als uitgangspunt wordt genomen. Indien er echter

arguenten zijn op grond waaan deze aapak niet mogelijk is, ka ook gekozen worden voor de
'passieve' aapak waarbij na analyse van de milieueffectn van alternatieven of vananten het alterntief
met de mit naelige milieueffecten tot mm wordt benoemd. In het mma zullen de milieudoelen

(duurzaeid, natuurdoeltyen en waterhuishoudig) van het voornemen optii tot zijn recht
moeten komen.

Behalve het scheppen van condities voor de realisenng van de voorgenomen ingrepen van de
intiatiefuemer ligt het ook binen de competentie van de intiatiefuemer te bepalen in welke mate en
waa supplementare particuliere intiatieven kuen worden gehonoreerd. Deze kuen het economische
aspect van de leefbaarheid gutig beïnvloeden, ma hebben wellcht negatieve milieugevolgen. In het
mma zal derhalve rekenig moeten worden gehouden met de mate waa ruInte wordt geboden aa

dergelijke supplementaire ontwelingen.

4. Bestaande mileutoestand en mileugevolgen

Arikel 7.10, lid 1, onder d va de Wm:
Ee MER bevat te mi: "een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu. vor zover de vorgenomen activiteit of de beschre-
ven alternatieven daarvor gevlgen kunnen hebben, alsmede van de te verwchten ontwkkeling van dat milieu. indien de activiteit noch de
altematie1en worden ondernomen. "

Arikel 7.10, lid 1, onder e va de Wm:
Een MER bevat te mi: "een beschrijving van de gevolgen vor het mileu. die de voorgenomen activiteit. onderscheidenlijk de alterna-
tieven kunnen hebben. alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevlgen zijn bepaald en beschreven. H

De bestde tostd van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontweling van het
milieu dienen zodag te worden beschreven dat door vergelijkig de gevolgen van de alterntieven en
vananten beschreven kuen worden. Daabij wordt onder de autonome ontwelig verst: de

toekomstige ontweling va het milieu (bijvoorbeeld de bodemdaling als gevolg van gaswig en de
veradenngen in het agrarisch gebruik), zonder dat dé voorgenomen activiteit of ee van de al-
ternatieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschnjvig moe het MER uitgaa van ontwelingen van de
huidige aetiviteiten in het stdiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe activiteiten. Hierbij
ka worden gedcht aa inovaties in de landbouw met regionaal-economisch positieve effecten in
combintie met verbredig van de agransche plattelandseconomie en de realisenng van beleid van Rijk,
Provicie en Gemeenten (eventueel met Europese fiancienng) ten aaien van toenstische inovatie,

natuurbeleid, bosbouwbeleid, milieubeleid en waterhuishoudigsbeleid. Het studiegebied moet op ka
worden aagegeven en omvat de locatie en ha omgevig, voor zover da effecten van de

voorgenomen activiteit kuen gaa optreden. Per milieuaspeet (lucht, bodem, water, envoort) ka de
omvang van het stdiegebied verschillen. Tevens moet op ka een overzicht.worden gegeven van de in
het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten.

Bij de beschnjvig van de milieugevolgen dienen de volgende algemene nchtlijnen in acht te worden

genomen:
. Bij de beschnjvig van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de ernst worden bepaad in

termen van aard, omvang, reikjdte, mitigeerbaarheid en compenseerbaarheid.
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. Per milieugevolg moet worden beschreven ofhet ornkeerbaar is.

. Naa negatieve effecten moe ook aa positieve effecten aadacht worden besteed (bijvoorbeeld
vergroting van de retentie van gebiedseigen water, tegengaa van verdroging, mider eutrofiënng,
verbetenng van de landschappelijke kvaliteit, de ontweling van de EHS, nieuwe natuur:
netlanden en trekvogels).

. Expliciet dient te worden ingegaa op cumulatie van effecten. Bijvoorbeeld de cumulatie va

verschillende vormen van recreatief gebruik en de effectn daan op het reaiseren van bepaalde
natuurdoeltyen.
Behalve direete effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven zoals de intensivenng van
verkeer- en vervoersstromen op regionaal en boven-regionaa niveau en de invloed darvan op
energiegebruik.

. Bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een betrouwbaaheidsanlyse

worden uitgevoerd of een 'worst case scenano' worden gebruik.
. Onzekerheden en onnuwkeungheden in de voorspellingsmethoden en in gebruik gegevens moeten

worden vermeld.
De maner waaop milieugevolgen zijn bepaald dient inchtelijk en controleerbaa te zijn door het
opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete verwjzing naa. geraadpleegd

achtergrondmtenaal.
. Vooral aadacht moet besteed worden aa die effecten die per alternatief of vanant verschillen of die

welke de gestelde normen (bijna) overschnjden.
Bij de beschnjvig dienen de gevolgen van de aaegfase en de gebruikfase te worden betrokken.

. Minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd.

. De samenhg tussen milieugevolgen moet worden beschreven.

Het is de bedoeling dat in het MER de geschieid van het gebied wordt vasgesteld voor de beoogde
fucties. Dit dient te gebeuren met behulp van een anyse van de milieuinormtie over de bestade
toestad en een voorspelling van de milieugevolgen voor de onderdelen beschreven in onderstade
paragraen. De mate van detail moet worden afgestemd op de gewenste fuctietoekenng in het gebied.

4.1 Bodem

Ten behoeve va het creëren van een meer zullen hoeveelheden bodemmtenaa worden afgegrven,
vervoerd en gestort. Voor een beoordeling van de milieueffecten van deze actviteiten zal het MER
hiervan een helder overzcht moeten presenteren. DaabW za aadacht moen worden best aa de
volgende aspecn (onder andere via weergave op kaen en profielen);
. geschieid va bodem voor diverse aetiviteiten zoals wonigbouw, recreatie en

natuurontweling;
. de veradenngen in maaiveldligging en de ruimtelijke diensies van afgravigen en stortingen va

grond;
. de veradenngen in samenstelling van de grond op de verschillende locaties (zad, klei, veen);

veradenngen in de doorlatendheid van de ondergrond voor water op de verschillende locaties;
. veradenngen in de beschermg van de ondergrond tegen verviling door ofwel het verwjderen van

de bovengrond ofwel het storten van grond elders;
de kwliteit van de grond in relatie tot de steef- en interventiewaaden van de Wet

bodembeschermg;
. uitsplitsing va volumen grond welke wordt afgegraven, getrporteerd, verwerkt en gestort

(grondbalan);
. eventuele sedentatie van (vervild) slib op de bodem van het toekomstige meer.
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4.2 Water

4.2.1 Waterkwantiteit

Beschnjf de effecten op:
. stromigsnchtingen, peilbeheer en verbindigen van het oppervlakewater;

. de nchting van regionale en lokale grondwaterstomigen;

. de begrenzg van inltratie- en kvelgebieden en van de aawezige grondwatersystemen;

. de hoeveelheden inltratie van oppervlakewater ofkvel van grondwater (orde van grootte);

de grondwatertrappen en de te verwachten stijging of daling van de grondwaterspiegel in het
projectgebied en daaromheen (gemiddeld en in witer en zomer);
bestde of geplande waterwgen en waterlozingen;
bestde en toekomstige fucties in en rond het projectgebied als gevolg van wijzigingen in
waterstaden en -stromigen (landbouw, waterwg, recreatie, natuur en dergelijke)

4.2.2 Waterkwaliteit

Beschnjf de effecten op:
. te verwachten toekomstige kvaliteit van het oppervlakewater (macro-ionen, nutnënten,

microverontreingingen) in de verschillende deelgebieden en de bruikbaarheid van het water voor de
verschillende seetoren (recreatie, natuur, dnaterwg en dergelijke), beschnjf het verloop van
de kwliteit gedurende het jaar;
factoren welke sturend zullen zijn voor de waterkvaliteit (nutnëntenbalan) in het meer (lokale
bronnen van verviling, kwliteit aavoerwater, interne eutrofiënng, slib, beheer);

. effecten op de kvaliteit van het grondwater in de verschillende deelgebieden enlof

grondwatersystemen, met nae in relatie tot natuur en dnaterwg;
. hoe wordt de waterkvaliteit door de bodem beÜlvloed, wat zijn de verwchte planondichtheden in

relatie tot doorzcht;
. de verwchte waterplantengroei en vispopulatie in relatie tot de gewenste fucties.

4.3 Natuur

Beschnjf:
. verdwijnen en ontsta van natuurgebieden en flora én fauna door de bestemmgsveradenng of

indirec als gevolg van een mogelijke verandenng in het grondwater en benutten en veraderen va
de bodem en grond- en oppervlakewatersysteem;
beÜlvloedig van de (landschaps-)ecologische relaties met het omngende gebied en de positieve en
negatieve gevolgen hiervan;

. (positieve en negatieve) effeeten voor de natuur door de aaeg van het meer, de ecologische

hoofdstructuur en het bos.

4.4 Landschap

Ten behoeve van de beoordeling van de landschappelijke kvaliteiten van de alternatieven en de
cultuurhistonsche effeeten 9 ervan moeten de volgende effecten worden beschreven:

9 Zie inspraeatie van de Rijksdienst voor Monumentenorg die voor het gebied saen met de Rijksdient voor

Oudheidkdig Bodemonderzoek een cnltuurlùstorische verkeng heeft gemaakt.
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de mate waann met de ruimtelijke confguratie van de planelementen wordt ingespeeld op de
aawezige landschapsstructuur;
de mate waann de visueel-ruimtelijke karaenstiek van het landschap op het niveau van het
plangebied en studiegebied wordt veranderd, waarbij de herkenbaarheid van de landschappelijke
hoofdstructuur va het stdiegebied een belangnjk cntenum is;
veradenng in hoeveelheid en kvaliteit van landschapselementen;
verlies, behoud of verserkig van cultuurlústonsch, aadwetchappelijke, archeologisch enlof
visueel-ruimtelijk waardevolle elementen en patronen.

4.5 Woon- en leefìlieu

Verkeer en geluid
Voor elk alternatief of vanant dient te worden aagegeven:
. verkeers- en geluidsbelasting bestade capaciteit weg intrctuur en benodigde nieuwe

intructuur;
. geluidsbelasting van afgraven en aaleggen op omwonenden, indien relevant dienen geluidcontouren

worden aagegeven.

Volksgezondheid
Zijn er effecten te verwchten op de volkgezondheid in verband met mogelijke blauwwerontweling
en botulisme in het gebied?

4.6 Duurzaaeidsaspecten

De ontwelde alterntieven (en vananten) dienen te worden vergeleken wat betreft:
. energie

hoeveelheid benodgde energie (als gevolg van grootschaige gr- en transporterkzeden) in

de inchtigsfase en in de exploitatiefase (verpompen van water; inormtie dient afgezet te worden

tegen bijvoorbeeld jaarlijks huishoudelijk energie gebruik va Winschoten;
. grondstoffen

alternatieven en vananten dienen vergeleken te worden op:
voldoen aa wensen voor een grondbalans;
mogelijkheden voor nuttig (her )gebruik van ontgraven grond;
mogelijkheden voor hadhaven bestde bebouwig;
mogelijkheden voor beperkig matenaalgebruik;

. water
het overheidsstreven is te komen tot een reductie in het grondwatergebruik en het voorkomen van
verviling van oppervlakewater;

5. Vergelijking van alternatieven

Arikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm:
Een MER beva te mie: Heen vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschrevn te verwachten ontwikkling van het mileu met de be-
schreven gevolgen vor het milieu van de voorgenomen activiteit. alsmede met de beschreven gevolgen vor het milieu van elk der in be-
schouwing genomen alternatievn. "

11



De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alterntieven moeten onderling én met de
referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijkig is incht te geven in de mate wa, da wel
de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen actviteit en de
alternatieven versclullen. Vergelijkig moet bij voorkeur op grond van kvtitatieve inormtie
plaatsviden. Bij de vergelijkig moeten de doelstellingen en de grens- i:n streefwaaden van het mi-

lieubeleid worden betrokken.

Hoewel dit geen verplicht deel van liet MER uitmaa dient er een iÌdicatie te worden geven van de
kosten van de versclullende alternatieven.

6. Leemten in informatie

Arikel 7.10. lid I, onde gva de Wm:
Een MER beat te mi: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschnjvingen (dw.z. van de bede nulieutod
en autonome ontwikeling daan res. va de milieueffec) ten gevlge van het onthreJn VQn de benodigde gegevens. "

Het MER moet aageven over welke milieuaspecten geen inormatie ka worden opgenomen vanwege
gebrek aa gegevens. Deze inventasatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten, die
(vermoedelijk) in verdere besluitvormg een belangnjke rol spelen. Op die maer ka worden
beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aa milieuinormtie.

Beschreven moet worden:

welke onzekerheden zijn blijven besta en wat luervan de reden is;
. in hoeverre op korte termjn zou kuen worden voorzien in de leemten in inormtie;

. hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit;

. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.

7. Evaluatieprogramma

Arikel 7.39 van de Wm:
"Het bevoegd gezag dat een bes/uit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvn een mileu-effectrapport is gemaakt. onderzoekt de gevol-
gen van de betrokken activiteit voor het mileu. wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen. "

Gedeputeerde Staten moeten bij het besluit aageven op welke wijze en op welke termjn een
evaluatieonderzoek vemcht zal worden om de voorspelde effecten met de dadwerkelijk optredende
effecten te kuen vergelijken en zo nodig aavullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient
aabeveling dat in het MER reeds een aaet tot een prograa voor dit onderzoek wordt geven, omdat

er een sterke koppeling bestat tussen onzekerheden in de gebruike voorspellingsmethoden, de gecon-

stateerde leemten in kenns en het te vemchten evaluatieonderzoek.

8. Vorm en presentatie

Bijzondere aadacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alterntieven. De
onderlinge vergelijkig dient bij voorkeur te worden gepresenterd met behulp van tabellen, figuren en
karten. Voor de presentatie wordt aabevolen om:

het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgegevens (die conclusies,
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voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de hoofdteks zelf te vermelden, maar in een bijlage
op te nemen;

. een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruike afkortingen en een literatuurlijst bij het MER op
te nemen;

. bij gebruik van karten recent kaarttenaal te gebruiken, topografische namen goe leesbaa weer

te geven en een duidelijke legenda erbij te voegen.

9. Samenvattng van het MER

Arikel 7.10, lid 1. onder h van de Wm:
Een MER bevat te mi: "een samenvam'ng die aan een algemeen publiek voldoende jnzicht geeft voor de beoordeling van het mileu~ef-
fee/rapport en van de daarin beschreven gevlgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven. "

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en
het verdient darom bijzondere aadacht. Het moe als zelfstdig document leesbaa zijn en een goede

afspiegeling zijn van de inoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkse zaen zijn weergegeven,
zoals:
. de hoofdpunten voor de besluitvormg;

. de voorgenomen activiteit en de alternatieven;

. de belangnjkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen aetiviteit en de

alterntieven;
. de vergelijkig van de alterntieven en de arguenten voor de selectie van het mma en het

voorkeursalternatief;
. belangnjke Leemten in kenns.
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BIJLGE 1

Kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant nr. 84 d.d. 2 mei 1997
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BIJLGE 2

Briefvan de Commissie voor mileu-efTec:trapportge d.d. 16 september 1997 waann zij
haar advies aanbiedt

'Í-re~i.~:~:.

commissie voor de milieu-effectrapportage

CORR.NA.

13 53:'- I1T Aa Geeputeee State
der prde Gronien
Mieurg en Toecht
Postbus 630
9700 AP GRONIGEN

ING. 2 3 SEP 1997

.
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- / 31 72-
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U65-97\ Ta \ vD\eh \877.
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- wc nctloe MER StrlaU1i- "B~ Sta" Gr

dor.
(03) 23 76 26

Un
16 setebe 1997

Met boveenoemde brief stelde u de Commssie voor de mieuefecpprte (m.e.r.l in de
gelegeid ee adves vor richtljnen uit te breen vor ee ineuefecpport (MR) ten
beoe va de beuitvrm ov de strlanuitwki "Blauw Stad" Groni.
Oçeieeomsti arel 7.14 va de Wet ineubeee (Wm) bied ik u hierij het advies va de
Commie aa

De Commissie hoopt met ha ades ee constrctieve bijdre te lev aa de totstadko-

mi va de richtljnen vor het MER ZIJ za gaae veemen hoe u gebru maa va haaaali.

iuì~
Ir. M.M.U. va Dis
voorztter va de werkgoep m.e.r.
Strkplauitwki
"Blauwe Stad" Gronien



BIJLGE 3

Hoofdpunten van bet advies van de Commissie voor de mileu-effectrapportge voor
richtlijnen MER Streekplan uitwerking "Blauwe Stad" Groningen

HOOFDPUN VAN BE ADVI

Geeputeee Staten va de prvtcie Gronien hebben het vornemen In het
kader va de StrkplanuitwerkI "Blauwe Stad" een iúeuw merngebied met

won-, natuur- en retiefuctes te reare.
De staotitie gaat er uit dat met de rese va de "Blauw Stad" de
leeheid va het plaebied In Oldabt wordt vergot. Teneide te ku-
nen toets of de vorgomen acttelt ee duure oplosin za bieden
voor de gesigeee problemen, cUent het begrp leefbeid te worden uit-
gewkt en geoperationa.

De Commie advse de alene probleem- en doestell te veen na
viies/fuctes vor/va het gebied. Van bela bij de formuler en onder-
bouw va de doen va het prjec is ook dat mieudoeen (z duur-
zaeid. natuur-doety en waterhuihoudi hier1 doorklen Verl-
gen kuen de ladscappejke vejnisvrmen en actete/vor-
zienen worden bed.

Om te komen tot ee goe afgiskader adv de Comme altetie-
ve en vate afte baenen en te motiven op basis va fuctetoelen
In de deeebieden (zoner. Bij de fuctetoen moe ee ondereid
worden ge tuss hoofd- en nevenfctes.
Hierij is tev va be om vat te stelen waee fucties e1 kuen
veteren of uitsluiten. Daam is het noozakeijk aa te ge aa wee
(niteljke en mieu) vorwen de veende onderdelen moete vol-
doe, uitgaade va de vora gemotivede fucte.

Voor de In de stotitie genoede onderelen va het vornemen za in het
MER duideljk gema moeten worden
. welke elementen bij de inchtt va het gebied gelden als bade'

radvrwen, dat wi zeen cUe elemente cUe iúet gewjZd kuen
worden: wa is de be en de benode oppe pe element:

. welke elemten als (vae) bouwtenen kuen worden gebnú bij het
selecen en afenen va altertieven en vate:

. wee reaties beta tuss de ondereiden onderelen. wee onder-
delen hebben een verterkende Invloe op el en wee onderelen zijn

confctered?

Naa de men va de Commisse is ee geegen belv va het
nulterntief va belan teneide de mieugevoIgen en de duureid va
de vorgenomen inpe op wae te kuen scatten. _
Daat acht de Commie het va bela dat aadacht betee wordt aa
de fas va de inp zowe in tijd als In de zi dat iúet de gehele omva
va het projec wordt gereerd.
ln relatie hiermee is het ook va bel aa te geven op wee wt de ver-
scende publieke en prtvate veratwrdelijkheden zuen worden georgan-
sed.



BIJLGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

.

nr. datum persoon of instantie plaats

1. 970527 Waterschap Dollardzijlvest Wedde
2. 970602 Nederlandse Aardolie Maatschappij Hoogezand
3. 970603 Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Leeuwarden
4. 970602 Stichting het Groninger Landschap Gronigen
5. 970528 Milieufederatie Groningen Gronigen
6. 970609 Misterie van Landbouw, natuurbeheer en Gronigen

visserij
7. 970703 Riiksdienst voor de monumentenzorIl Zeist



BIJLGE 5

Inspraakreacties en adviezen
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Oo.cr
Striotie MER, Blauwe Stad

Bebmd do

L.W. Schi!tmplg
Do
565212

Gechte heer/mevrouw,

Onlangs ontvngen wij van u de "Startotie MER, streekplanuiterking Blauwe St".

Hierbij delen wij u mee, dal deze startotie ons geen aanleiding geeft tot het maken van
opmerkngen.

Hooachtend,

Het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardijlvest:

De seretaris-ireceur, De voorziter,

pJ ~
J /

mr. V.M. Vennix H.AA. Lange



Nederlandse Aardolie Maatschappij BY.
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Business Unit Groning
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De Vosholen 66
Postbus 25
9600 AA HOOGEZND
Telefoon: (0598) 365000
Telefax: (0598) 364166

Gedeputeerde Staten van Groningen
p/a Dienst Ruimte en Mileu

. /õNsi- R1S- AFD:

Postbus 630
ING. 0 3 JUN 1997
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Uw ret. Onze ref.: GUM Doorkiesnr. : (0598) 364008 Sappemeer, 2 juni 1997

Streekplanuiterking "Blauw Stad" - startnotie MER

Geacht College,

Met belangstellng hebben wij kennis genomen van het voornemen van uw College om in het kader
van de Streekplanuitei1ng "Blauwe Stad" een nieuw merengebied met woon-, natuur- en
recreatiefuneties te realiseren.

Het gebied waarin de Blauwe Stad is geprojecteerd, valt binnen de grenzen van de aan onze
maatschappij verleende Aardgas- en Aardolieconcessie "Groningen".

Uit de ter inzage gelegde stukken met bijbehorende kaart blijkt, dat onze gaswinnings- en
gasbehandelingsinstallatie Midwolda, gelegen aan de Rijslaan, ten dele betrokken raakt bij, dan wel
direet aangrenzend, komt te liggen aan toekomstig te ontwkkelen watergebieden.

De gaswinningslocatie Midwolda behoort tot het Groningen-gasveld, dit veld vervult een

strategische rol in de nationale energievoorziening. Het is van belang dat bij de toekomstige
ontwkkelingsplannen met betrekking tot bovenvernoemd gasveld, een goede afstemming
plaatsvindt, waarbij de integriteit van de gaswnnings- en gasbehandelingssinstallaties gewaarborgd
blijft.

Wij mogen u verzoeken bovenstaande opmerkingen te willen betrekken bij het opstellen van de
richtljnen van het mileu-effeetrapport en de verdere Streekplanuiterking.

Hoogachtend,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

~5nBr;;
Business Unit Groningen

-

Nederlandse Aardolie MaatschapPij 8.v ingeschreven in he Iiandelsregisier van de Kamer van Kophandel en FabrieKen voor Drenthe onder numme' 04008869
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Uw kenmerk

Geachte dames en heren,

Door mij is de startnotitie Streekplanuitwerking Blauwe Stad ontvangen.
Over de inhoud van de daaromtrent op te stellen richtlijnen wil ik
graag het volgende opmerken.

Verkeer en vervoer
Er ontbreekt een herkenbare verkeers- en vervoersparagraaf met duide-
lijke streefbeelden voor het verkeer en vervoer in de startnotitie . In
de richtlijnen dient hier aandacht aan te worden besteed. Een streef-
beeld zou bijvoorbeeld kunen zijn het beperken van het gemotoriseerde
verkeer in het plangebied door middel van het opvangen van dit verkeer
aan de randen van het recreatiegebied.
Verder dient er aandacht te zijn voor de mobiliteitsvraag van de
toekomstige bewoners en op welke wijze deze kan worden omgebogen naar
het openbaar vervoer.

Waterhuishouding
In de richtlijnen dient aandacht te ziJn voor de navolgende aspecten:

de rol die het aan te leggen meer kan hebben voor de boezem als
bergingsgebied (inclusief eventuele noodberging) en de relatie met
het peilbeheer ;
de mogelijkheden om door middel van de aanleg van het meer compensa-
tie te bieden voor 'natte natuur' die elders verloren gaat als
gevolg van effecten van bodemdaling door gaswinning i

Postdres pos 2301. 890 JH Leeuwarden

Bezoekadres . Middelzeehuys'. Zuidrsngel 3. Leeuwarden

Telefoon 05.2344344

Telefax 058.2344123

Berd(baar op 400 meter links vanaf Station N S en Busstation
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de rol die het meer kan spelen in relatie tot de verdrogingsbe-
strijding van de omliggende natuurgebieden.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur,
namens ~e,
de s ior beleidsmedewerker Regionale Ontwikkeling,

2
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betreft: Reactie op de staotitie MER Streekplanuitrikig "Blauwe Stad".

Geaht College,

Inzt van onz Stichting is een Blauwe Stad rnet een meerwaade voor elk der fucties; te
weten natuur en landschap, wonen, werken en recreëren.
Wij zien hierin een uitdaging.

Met de door u gekozen benaderig van een integrae Mer zijn we het da ook van hare eens.
De inoud van de stotitie za ons inens een weliswaa globale, maa wel duidelijke

aaduiding van aad en omvang en plaats van de activiteiten moeten geven.
De notitie "De Blauwe Sta, van idee naa werkelijkheid" geeft dat onvoldoende.

Kaaen spreken elkaa bijvoorbeld tegen en belangrjke elementen als bosaaplant en de
vaaerbinding rnet het Damsterdiepcircuit ontbreken.
De bij de staotitie gevoegde ka is te onduidelijk.
De plaats en per plaats de aad en omvang van de activiteiten is te vaag weergegeven en met
het EHS beleid stat de notitie op gespanen voet.
De plaats van recreatievoorzenigen en bebouwing, wegen, bosaaplant en landbouw bepalen
sterk de natuuraaden en natuurontwelingsmogelijkheden.
Zaken als bijvoorbeeld ontweling van intensieve veehouderij, vestiging van bednjven,
verkeer en vervoer zijn niet meegenomen.

Bij de beschrjving van het zgn. nulalternatief vinden we, met u, dat ten aaen van de EHS
moet worden uitgegaa van de provinciale EHS nota, waan stat dat in het gebied een
natuurontwikkelingsgebied (Midwolderbos,Meerland e.o.) en een kerngebied (o.a. Tjame)
moet worden gerealiseerd. Via deze gebieden moet voorts een natte ecologische
verbindingszone ontstaa naa Nieuwe Kanaairermunterzjldiep in het westen en
Hoofdkanaallollardpolders in het oosten.
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In 1993 verscheen in het kader van nadere uitwerking van het EHS beleid het interne rapport
"Hungaland, natuurisie op het Schiereiland van Winschoten" opgesteld door Rijk en

Provincie, met medewerkig van Statsbosbeheer en Stichting Het Groninger Landschap. Het
rapport diende als bouwsteen voor het Regionaa Ontwelingsplan (RUOP) voor het
Oldabt. Er zou geen afnderlijk gebiedsperspectief/gebiedsvisie worden opgesteld. Het

RUOP trdt hiervoor in de plaats.
Wij zijn daom van menig, dat dit rapport tezaen met de provinciale EHS nota de basis
moet vonnen voor het zgn. Nulalternatief.

De indeling in twee peilgebieden met mogelijkheden voor aasluiting op twee respectievelijke
bozems is vanuit een EHS-stroomgebieå benaerig gunstig. Wel za de scheiding tussen
beide boezems in ecologisch opzicht geen harde mogen worden. Door (natuur)technische
maatregelen moet hien worden voorzen.
Natuurlijke seizonsfluctuties van het waterpil zijn gutig voor natuurontwkkeling.
Aandaht moet worden geschonken aa het zuveren van gebiedsvreemd water b.v. via
natuurlijke helofyenflter en defosfaterigsintalaties.

Deze aspecten (natuurlijke seizensdynamek, passeerbaaheid bozem scheiding voor
aqautisch leven, zuveren gebiedsvreemd water) verdienen onsinsziens nadelijk aadacht

bij de uitwerkig en beoordeling van alternatieven.

In de staotitie wordt voor het oostelijk peil NAP - 1.35 genoemd in het Blauwe sta-plan
NAP + 1.0.

In de alternatieven za aadacht moeten moeten besteed aa de landschappelijk/aadkudige
kareristiek van het gebied, waaop het ontwerp wordt gebaseerd en het thema is voor het

landschap en een robuuste basis voor de ecologische ontwkkeling.
Bijvoorbeeld; Maa door het lage midden van het gebied een doorlopende natte as met o.a.
open water en geen bebouwig, met het karer van een voonnalige natte vervening.
Ontwkkel vanuit de hogere delen en vanuit een zône langs de snelweg begraad bos. Plant het
bos niet meteen dicht, maa ontwkkel het door middel van begrazng, aasluitend aa het
landgoed de Ennemaborg. Er zullen dan natuurlijke grdiënten ontstaa in een aatrekkelijk

parkachtig landschap.
Maa vanuit de huidige bebouwingslinten een soort ontginnngsstrctuur met afnemende
huizendichtheid. Huizen gebouwd met de streekeigen donkerrode Groninger baksteen. Bos en
bebouwig raelen dan uit in het moeras en open water.

Natuur en recreatie verdrgen elkaa mits door de inrchting een natuurlijke zonering van
intensief naa extensief ontstat. De MER zal aa dit aspect nadruelijk aadacht moeten
besteden.

Natuur heeft een zekere ontwkkelingstijd nodig. De Mer zal aadacht moeten besteden aa
afstemming van onderlinge fasering van natuurontwieling en stede bouwkundige
werkzeden.
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Ook za de MER aadacht moeten besteden aa de mobiliteit in het gebied.
Rust in het bestade natuurgebied wordt vergroot door het saneren van wegen. Op bestaade
wegen za de ontwkkeling van de Blauwe Stad meer aabod van verkeer veroorzen en dus
meer onrt in bestde natuurgebieden. Nieuwe (vaa)wegen zullen de onrst vergroten.

Op basis van het bovenstade lijken ons meer alternatieven dan het nulalternatief en het
meest mileuvrendelijke alternatief gewenst.

Grg zijn we bereid onz reactie nader toe te lichten,

cc:

Stichting Het Groninger Londschap: dicht bij de natuur, dicht bij de mensen.
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Geacht College,

De Milieufedrae Groningen, KNV-adeling Veend e.o., Stichting Otterstation Nederland, de
lVN-afdeling Oldabt en de IVN-afdeling Bellngwede hebben met interese kenns genomen van
de staotitie voor het Milieu Efect Raport (ME) voo de "Blauwe Sta".
Wij leveren gr aavullingen voo de richtlijnen voor de op te stllen ME Naa on mening biedt
het projec de Blauwe Sta kan om de kwaliteit van de natuur en het milieu te verogen. Daaoo
zullen de planen zorgvuldig afgewogen en uitgevoerd moeten worden. Het ME ka daoor
belangnjke inzchten aaeveren.
De staottie bevat na onz mening in gr lijnen de relevante onderdelen. Met nae bij
"alterntieven" is verduidelijking gewenst. Hieronder lopen wij de onderdelen van de staotitie

langs.

1) Relevante beleidsstukken.

Voor dit gebied is re een visie op de uitwerking van de Eclogische Hoofdstrctuur uitgekomen:

de EHS-visie Huningaland (Min. van LNV, provo Groningen, SBB, SGL,I99). Deze visie bevat de
wensen voor de natuur in dit gebied en is daee van gro.belang. Daom dient deze nota
genoemd te worden bij de lijst van relevante beleidsnota's (4. I, blz. 7)
Er wordt gewerkt aa bijstellng van de provinciale nota Toeristisch Groningen op weg na 200 het
beleid tegen nieuwe rereatiebungalows en permanente bewoning van vaktiehuin wordt

aagesherpt Het lijkt ons verstadig om in de ME te anticiperen op deze aascherpng van het
beleid.
Daaat is door het Otrstaon en de Milieufederae in 1991 het rapport "De otr weer op pa"
ottiwegenka Oot-Groningen uitgebracht Hoewel dit geen offcieel beleidsocument is bevat het
aabevelingen waaee rekening gehouden moet worden.

2) Milieu-effecten.

Een aata mileu-effecten die volgens ons van belang zijn, ontbreken in de behrjving:
- opkomst intensieve veehouderij (varkens). Geurnde de laatste maaden vindt er rond het gebied
van de Blauwe Sta een hausse plaats in aavragen voor nieuwe varkensstalen. De fors uitbreiding
van de varkenshouderij za grte (negatieve) invloe hebben op het leefkirnaat bijv. door
stakhinder, vermesting, meer mâispercelen, watervervuiling en drukker landbouwverkeer. In de

staotitie wordt benadru da de Blauwe Sta het leefiirnaat wil verbeteren. De ontwikkeling van
de Blauwe Stad ka niet los gezen worden van de opkomst van intensieve veehouderij in de naate
omgeving: de stander houdt niet op bij de grenzn van de Blauwe Sta.

Buoekadres: Preadiniuningel 59, zijingang Museumst2at
De Hilieufederatie Groningen onderseunt samen met het Natuurmuseum, de Consulent Natuur- en Milieueducatie en de Milieudienst het Natuur- en Milieu Centrum



aam moeten de effecten van de opkomst van de intensieve veehouderij in de omgeving worden
:trkkn bij het opstellen van het ME
.vaterkiteit: het is van centre invloe op de natuur met welke kwaliteit water het nieuwe meer

J worden gevuld. Indien dit za gebeuren met aagevoerd gebiedsvremd water, za dit een
veIlerende invloe op de vegetatie hebben. Dam dient het alterntief, gébiedseigen watr,
rieuze aaht te krjgen. Verder is de mate van peill1uctutie van groot belang voor de natuur.
fisselende peilen volgens natuurlijke regime ('S winters hoog, 's zomers laag) leveren veel

¡nek. hetgeen goe is voo veel planten en dieren (bijvoobeld: vita riet, slikrden voor
eltlopers). Natuurijke succiesia moeten mogelijk worden gema.
e westelijke helft van het tokomstige meer za een ander peil krjgen da de ootelijke (+ 1.30 en
145 NAP). Dit relatef fors peil vershil za grte kunstwerken vragen(kaden. gemalen en sluizen).

agegaa dient te worden of nat dez voor natuur- en landshap schalijke infractuur ook
)Or de naur potieve elementen kun worden ontleend aa dit peilvershiL. Te denken valt aa
:n waterloop met strmend water. Strmend wat da ook tijdens vortprioden open blijft betekent
)Or de natuur ee verrjking.

invloe rectie op natuur in de Blauwe Stad wordn natuur, woongenot en ree geaht om
lien op te gaa Dit dol ka alleen worden gereiserd als de onderlinge bemvloeng helder in

~ld wordt gebraht. Welke sort natuur wordt er verwacht, hoveel verstorng ka die hebben en

elke aren aa rustgebied zijn nodig? Deze vragen kunnen in het ME worden betwoord.
fasring: een natuurgebied ontwkkelt zich minder snel da een nieuwe woonwijk. Voordt
jvoorbld een nieuw bo de juiste hoogte heft bereikt zijn vele jaren gepaserd. De vershillende
iderdelen van het plan hebb dus uitenlopende snelheden van reiserbeid. Een verkeerde

Jlgorde ka de ontwkkeling van de natuur blokkeren. De fasring van de nieuwe natuur,
ifraetur, huizenbouw en recree moeten zorgvuldig op elka worden afgestemd. De ME ka
jdren aa dez afstemming door aa te geven welke fasring optimaa is..
mobilteit: het plan 'richt zich op mensn die vanuit andere plaatsn hier komen reren en op
iensen die voor hun werkng freuent naa andere gebieden rijden. Het ligt dus voor de hand dat
~t plan een ste verhoging van de automobilteit (met bijbehorende milieuschade) za verorzen.

I Ontwikkeling alterntieven

i pa. 5.12, p.lO, worden slechts de alternatieven genoemd die stada in een MER aawezig
Jren te zijn: het nulalterntief en het meest milieuvrendelijk alterntief. Het is echter onduidelijk wat
~ inhudelijke alterntieven van het plan zelf zulen worden. De stanotitie laat in het midden hoe de
nderdelen receatie, natur en woningbouw zich tot elka gaa verhouden. De richtlijnen dienen
Jlgens ons in vershillende alterntieven hiervoo meer spefieke aawijzingen te geven.
en bais voor het ontwkkelen van alterntieven is het wateit: één vanant met gebiedseigen

'atr, een andere met gebiedvremd watr.
taaat ka een onersheidend criterium de intensteit van de reeae zijn. Het ene alterntief ka
eel ruimte bevatn voor rutige naurgebiedn (bijvoobeld 75 % van de oeverlengte

ntogaelijk voor reeaten), in een anr scnao ka meer ruimte aa receatie worden
eboen.
Ie spreiding van de woningbouw za erg bepaend zijn voor de hoeveelheid rust die de natuur gegund
'ordi Voo dit thema kun alterntieven helderheid bieden. Zo ka een alterntief worden
itgewerk met geclusterde woningbouw en robuuste natuurgebieden (met voldoende "diepte")
:genover een alterntief waaij woningbouw en natuur meer met elka vermengd worden.
,ndere te vanëren onderdelen kunnen zijn: geheel of gedeeltelijk duurz bouwen, inzt openba
ervoer plus fiets tegenover maxmale automobilteit.

'Ie hopen dat u onze suggesties betrekt bij het opstellen van de richtlijnen.

Hoogachtend, namens het betuur van de

Milieufederatie Groningen, KN -afdeling
Veenda e.o., Stichting Otrstaion
Nederland, IVN-afdeling Oldabt en IVN-
ct ng Imgwedde,

. .e. van Klinken

medewerker natuur en landschap
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natuurbehelandbouw,
en visserij

uw brief van
1 me 1997

uw kenmerk
97/06269a. RMT

ons kenmerk
971 195 LKIEC

datum
9 juni 1997

onderwerp
5taotitie M.e.r. streekplanuitwerkng Blauwe stad

doorkiesnummer
599234

bijlagen

Naar aanleiding van de startnotitie M.e.r. Streekplanuitwerking Blauwe stad maak
ik graag van de gelegenheid gebruik opmerkingen te maken, mede ten behoeve
van het op te stellen richtljnenadvies.

Ten aanzien van de verwachte milieu-effecten worden door u de belangrijkste
aspeen genoemd in mileu-effekten ( 5. blz 9). In aanvullng daarop zou ik graag
het volgende onder uw aandacht wilen brengen.
De voorgenomen aetivijeit betreft een grootschalige wijziging van de landbouw-
funktie in het gebied in de funkties natuur, recreatie en wonen.
Het lijkt mij wenselijk om de mileu-effecten ten gevolge van de huidige landbouw-
funktie op de nieuwe funkties zo goed mogelijk te onderzoeken.
Daarbij denk ik met name aan de effecten van mogelijke innchtingsscenario's,
zoals de keuze voor het op grote of minder grote schaal verwijderen en verwerken
van de bouwvoor op de mileukwaliteij van de toekomstige bodems en de verschil-
lende gevolgen daarvan op de waterkaliteit.
Dij is vooral van belang voor de beschrijving van de meest milieuvriendelijke
innchtings- en uiterkingsvananten.
Verder lijkt het goed om duidelijk aan te geven wat wordt bedoeld met "landbouw -
effecten voor agranërs (integraal)".
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97/5827
behandeld door

Dhr. dr. A. de Vries,

onderwerp
MER "Blauwe Stad"

bijlage
1

datuii 3 JU LJ 1997

Geachte heer Sieben,

Pas vrij laa werd ik in kennis gesteld van het feit da een MER-procedure is gestar
voor de Streekplanuitwerking "Blauwe Stad". Bij deze vra ik uw aadaht voor de
uitwerking van de cultuurhistorische paragraa. Indertijd heeft mijn dienst in
samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een
Cultuurhistorische Verkennng gemaa met oog op de ontwikkelingen in het
Oldabt, in het bijzonder met betrekkng tot de "Blauwe Stad". Bij deze breng ik,
mede namens de R.a.B., onze Verkennng (nogmaas) onder uw aadaht als een
van de toetsingscriteria in het kadr van de MER.

Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aa een zorgvuldige inpassing van

cultuurhistorische waaden in de Streekplan uitwerkig en de verdere

planontwikkeling.

Een kopie van deze brief stuur ik aa de Commissie voor de Milieu-
Effectrapportage.

De Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
namens deze,
het Hoofd van de Regio Groningen, Friesland en Drenthe,
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