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1. INLEIDING 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben het voornemen in het 
kader van de Streekplanuitwerking 'Blauwe Stad' een nieuw merengebied met 
woon-, natuur- en recreatiefuncties te realiseren. 
Bij briefvan 30 januari 19981

] heeft de provincie Groningen de Commissie voor 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 23 janu
ari 1998 ter inzage gelegd2

]. 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3] 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd 
Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

). Voor zover relevant in het kader van het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen5

). 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER6

), zoals vastgesteld in oktober 1997; 
• op eventuele onjuistheden7

); 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8). 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieube
lang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de uitwerking van het 
streekplan. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele 
tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige te
kortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 
In het onderhavige geval heeft de Commissie tijdens de toetsingsfase vragen ge
steld over het MER. Naar aanleiding van die vragen heeft de provincie 
Groningen het rapport: 'Quick scan' ontwikkeling waterkwaliteit in het meren
gebied van de Blauwe Stad laten opstellen. Dit rapport zal met de ter visie leg
ging van de Streekplanuitwerking 'Blauwe Stad' openbaar worden gemaakt. De 

Zle bljlage 1. 

2 Zle bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelIing van de werkgroep en andere projectgegevens. 

4 Wm. artikel 7.26. lid 2. 

5 Voor een overzicht van de reactles zie bijlage 4. 

6 Wm, artlkel 7.23, lid 2. 

7 Wm. artlkel 7.23. lid 2. 

8 Wm, artikel 7.10. 
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2. 

2.1 

2.2 

Commissie heeft in haar advies geen rekening gehouden met inspraakreacties 
op dit laatste rapport. 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de uitgevoerde 'Quick scan' 9) 
de essentiele infonnatie aanwezig is voor de besluitvorming over het ontwerp
streekplanuitwerking 'Blauwe Stad'. 

De provincie Groningen is geslaagd in haar opzet om een integraal Milieueffect 
rapport op te stel1en. Het MER is toegankelijk en pragmatisch van aanpak. De 
beschrijving van de milieugevolgen is voor het niveau van een streekplanuitwer
king voldoende, behoudens de beschrijving van de effecten op de toekomstige 
waterkwaliteit (zie ook paragraaf 2.2). 

Tijdens de periode van toetsing van het MER heeft de Commissie enkele vragen 
gesteld over de behandeling in het MER van de volgende onderwerpen: de nade
re lokalisering van de verschillende functies, de grondbalans en de te verwach
ten waterkwaliteit. In de volgende paragrafen zal hier nader op worden inge
gaan. waarbij vooral de informatie over de toekomstige waterkwaliteit de nodige 
aandacht krijgt. 

Waterkwaliteit 

Het functioneren van de Blauwe stad valt of staat met het garanderen van goede 
waterkwaliteit. Ook in het concept-ontwerp streekplanuitwerking wordt schoon 
zwem- en vaarwater van groot belang geacht voor het welslagen van de functie
verandering van landbouw naar toerismejrecreatie en natuurlOJ. Door een goede 
waterkwaliteit ontstaat er een aantrekkelijke woon- , werk- en recreatieomge
ving hetgeen van belang is voor het bereiken van de doelstelling voor het gebied: 
de vergroting van de leefbaarheid. 
De Commissie was van oordeel dat in het MER de informatie over de toekomsti
ge waterkwaliteit onvoldoende was. De provincie deelde dit oordeel en kondigde 
een gedetailleerd onderzoek aan. De resultaten zullen in het verdere planproces 
worden ingezet. De Commissie achtte het noodzakelijk en mogelijk, dat voordat 
het ontwerp-streekplanuitwerking wordt vastgesteld, al informatie zou komen 
op de toekomstige waterkwaliteit. Op aanraden van de Commissie en ter voor
koming van vertraging in de besluitvormingsprocedure is toen besloten om een 
'Quick scan' ontwikkeling in het merengebied van de Blauwe Stad uit te voeren. 

9 'Quick scan' ontwikkeling waterkwaliteit in het merengebied van de Blauwe Stad, OranJewoud, 17 april 1998. 

10 Zie ook de inspraakreacties op het MER. Nota reactles en commentaar op het concept-ontwerp streekplanuitwer
king 'Blauwe Stad', mel 1998 en lnspraakreactles nr. 1,27, (zie bijlage 4), 
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3. 

In de uitgevoerde 'quick scan' is de informatie over de toekomstige waterkwali
teit weI aanwezig. Voor drie varianten (nulvariant, afplaggen en defosfateren) is 
een indicatie gegeven van de te verwachten ontwikkeling van de eutrofH~ring en 
het chlorotylgehalte van de aan te leggen meren in het gebied van de Blauwe 
Stad. In het rapport ontbreekt echter nog een kwalitatieve beoordeling van de 
te verwachten waterkwaliteit (goed, matig, slecht) zoals die weI voor de overige 
milieu-effecten in het MER is gegevenll]. Door de wijze van presenteren van de 
resultaten in de vorm van te verwachten concentraties chlorofYl-a en ortho-fos
faat, zonder nadere kwalificatie, is het voor niet-deskundigen moeilijk om zich 
hier een oordeel over te vormen. 
Naar de mening van de Commissie blijkt uit de berekende concentraties dat 
zich potentieel een groot probleem voordoet voor de toekomstige waterkwaliteit. 
De kans op het behalen van de beoogde functie zwemwater is in de 
doorgerekende varianten gering . 

• De Commissie onderstreept samen met de provincie Groningen het belang van een 
meer gedetailleerd onderzoek naar de toekomstige waterkwaliteit. Daarbij dient behalve 
naar eutrofiering (blauwwierontwikkeling) ook naar zware metalen en organische micro
verontreinigingen te worden gekeken. Van belang is dat de uitkomsten worden gecon
fronteerd met de algemene doelsteliing van het project ten aanzien van het vergroten 
van de leefbaarheid, alsmede de haalbaarheid van het project voor de (private) finan
ciering. 

AANDACHTSPUNTENBIJ(VERDERE)BESLUITVO~NG 

De opmerkingen in het verdere advies zijn niet van invloed op het hierboven ge
geven oordeel. De Commissie hoopt hiermee wel een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de verdere besluitvorming. De opmerkingen betreffen: 

Lokatie functies 
In de richtlijnen is aangegeven dat in het MER alternatieven en functies af te 
bakenen en gemotiveerd dienen te worden op basis van functietoedelingen in 
de deelgebieden (zoneringen). De Commissie constateert dat in het MER de 
functies wonen, bedrijvigheid, recreatie, natuur en verkeer /vervoer zodanig glo
baal zijn gelokaliseerd dat geen inzicht is gegeven in de milieugevolgen van ver
schillende zoneringen 12]. Via het werken met scenario's of ruimtelijke modellen 
had de bandbreedte aan ontwikkelingsmogelijkbeden en functies kunnen wor
den verkend en de milieugevolgen met elkaar vergeleken kunnen worden. 
De provincie heeft in een toelichtlng aangegeven dat de gevraagde concretisering 
pas kan plaatsvinden bij het opstellen van de uitwerkingsplannen van de be
stemmingsplannen. Tevens he eft zij aangegeven dat vanuit strategisch belang 
een concrete functie invulling tot ongewenste speculatie op de grondmarkt zal 

11 Zie de tekst en de tabellen op pagina 512 en 516 in de samenvatting en pagina 126 tot en met 129. 

12 Zle inspraakreactie nr. 27. 31, 32, en de nota reacties en commentaar concept-ontwerp streekplanuitwerking 
'Blauwe Stad', bijlage 4. 
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leiden. Dit heeft een prijsopdrijvende effect en kan de realisering van het plan 
emstig in gevaar brengen. 

• De Commissie heeft begrip voor deze redenering en gaat er van uit dat de provincie 
erop toe ziet dat bij de uitwerkingen van de bestemmingsplannen rekening wordt gehou
den met de kwaliteit van woon- en leefmilieu van de omwonenden, vanuit het besef dat 
functies elkaar kunnen versterken en uitsluiten en dat de uiteindelijke functietoedeling 
wordt gebaseerd op een visie op het functioneren van het gebied als geheel. 

Geluid 
In het MER is niet aangegeven aan wat voor aantallen recreatievoorzieningen 
wordt gedacht (ligplaatsen, kampeerplaatsen, huisjes) en waar de bezoekers 
vandaan zullen komen. Grootschalige recreatievoorzieningen kunnen veel auto
verplaatsingen veroorzaken. Door de nieuwe bedrijvenvestiging en woningen in 
het gebied ontstaat aanzienlijk meer autoverkeer (o.a. 10.000 autoritten in 
woon-werkverkeer). De belevingskwaliteit van het woongebied en van de recrea
tie (geluid van autoverkeer zander beschermende voorzieningen draagt ver over 
het water) kan in het geding zijn door de geluidsproductie van het autoverkeer. 

• In de verdere uitwerking dient rekening gehouden worden met de geluidbelasting van 
de toename van het autoverkeer. Gezocht moet worden naar mogelijkheden ter be
perking van het autoverkeer naar en in het gebied. 

• Mede gezien de zorgelijke vooruitzichten van de waterkwaliteit is het van groot belang 
dat bij de aanleg van recreatievoorzieningen goede milieu-maatregelen worden getroffen 
(riolering, sanitair, vuilwatervoorziening voor de recreatievaart et cetera, olieopvang). 

Grondbalans 
Uitgangspunt bij het project van de Blauwe Stad was dat de vrijgekomen grond 
door het realiseren van kades en incidentele ophogingen kan worden verwerkt 
in het gebied zeif. De vraag van de Commissie was hoe dit gerealiseerd ging wor
den. De provincie is van mening dat nader onderzoek nog moet aantonen hoe 
groot de exacte hoeveelheid te verwijderen grand is. De uitkomsten van het on
derzoek naar de toekomstige waterkwaliteit waarbij de samenstelling van de bo
dem (al dan niet afplaggen) een belangrijke factor is, zullen van invloed zijn op 
de hoeveelheid afte graven grand. Op het moment dat meer informatie beschik
baar is zal ook de financU:le haalbaarheid worden beoordee1d. 

• De Commissie beveelt aan om bij het beoordelen van de realiseerbaarheid van het 
project de consequenties van het afplaggen van de bodem op de totale grondbalans 
mee te wegen. 
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4. AANBEVELINGEN VOOR VERBETERINGEN IN TOEKOMSTIGE MERtEN 

M.e.r. voor ruimtelijke plannen op een hoger schaal niveau heeft de functie om 
relevante inilieu-infonnatle in de besluitvorming mee te laten wegen. De mate 
van benodigde detail van deze infonnatle kan per project verschillen. Soms is 
het niet haalbaar om alle infortnatle tot het gewenste detailniveau uit te werken. 
Voor de Blauwe Stad gold dat vooral voor de informatle over de toekomstige Wfl.

terkwaliteit. Wanneer echter dUidelijk is dat deze informatie onontbeerlijk is 
voor de besluitvorming dan kan een korte, meer gIobale, analyse een 'quick 
scan' van de bandbreedte van de problematiek hiervoor een oplossing zijn. Bij 
het verdere traject is dan dUidelijk op welke punten de te onderzoeken onder
werpen afgebakend moeten worden. 

-5-
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 januari 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 
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3500 Gf-[ Utrecht 

Nr. : 98/047 U 
Datum : 30 januari 1998 
Behandeld door : A. Lijklema 
Telefoonnummer: 0597-471011 
Bij\agen : 14 
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Onderwerp : Toezending Milieu-effectrapport (MER) - Blauwe Stad. 

Bijgaand doen wij u in zesvoud toekomen het op 27 januari 1998 door het 
College van Gedeputeerde Staten vastgestelde Milieu-effectrapport (MER) 
ten behoeve van de Streekplanuitwerking Blauwe Stad. 

Oit MER dient ter onderbouwing van bepaa\de keuzes die in de 
streekplanuitwerking "Blauwe Stad" zijn gemaakt . Met inachtneming van 
de door Gedeputeerde Staten vastgestelde richtlijnen is dit MER 
opgesteJd .. 

Tevens is in zesvoud ter kennisneming bijgevoegd de concept-ontwerp 
Streekplanuitwerking en in enkelvoud de concept-ontwerp Gebiedsvisie en 
het voorlopig-ontwerp bestemmingsplan. 
Het plan voor de Blauwe Stad zal het gebied van het Schiereiland van 
Winschoten ingrijpend veranderen. Wat nu nog landbouwgebied is, wordt 
straks een merengebied met ruime mogelijkheden voor recreatief gebruik 
en aantrekkelijke woonmogelijkheden. 
Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking tussen de provincie 
Groningen, de drie betrokken gemeenten t.W. Winschoten, Scheemda en 
Reiderland en de Waterschappen Eemszijlvest en Oollardzijlvest tot 
standgekomen. 

Oit heeft geresulteerd in een: 
a, concept-on twerp streekplanuitwerking met het daarbij behorende 

Milieu-effectrapport (MER), respectievelijk vastgesteld op 
9 december 1997 en 27 januari 1998 door het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen; 

.-') bK 
-') b If 

I ~ 

lJ( 





b. een concept-ontwerp gebiedsvisie (Schiereiland van Winschoten), 
vastgesteld op 16 december 1997, door het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen; 

c, een voorlopig-ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld op 
9 december 1997 door de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de drie bovengenoemde gemeenten .. 

Deze drie plannen en het MER zullen tezamen gedurende 4 weken t.w. van 
3 februari tim 2 maart 1998 ler inzage liggen tijdens kantooruren op: 
- het Provinciehuis, Bibliotheek, Martinikerkhof 12 te Groningen; 
- het gemeentehuis van Winschoten, lohan Modastraat 6 te Winschoten; -
- het gemeentehuis van Scheemda Brugstraat 2 te Scheemda; 
- het gemeentehuis van Reiderland, Rozenstraat 2 te Beerta; 
- het Waterschap Eemszijlvest, Westersingel 66 te Appingedam; 
- het Waterschap Dollardzijlvest, Hoofdweg 2 te Wedde. 

Schriftelijke reactie(s) kunnen vanaf 3 februari tim 2 maart 1998 
worden gericht v.w.b.: 
- de streekplanuitwerking aan het College van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Groningen, pIa Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630, 
9700 AP Groningen; 
het MER aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen, pIa Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630, 
9700 AP Groningen; 
de gebiedsvisie eveneens aan het College van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Groningen, pIa Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630, 
9700 AP Groningen; 
het bestemmingsplan naar de betrelTende gemeente waar uw rcactie 
betrekking op heeft. 
Dit kunnen zijn: 
>4< het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Winschoten, Postbus 175, 9670 AD Winschoten; 
• het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Scheemda, Postbus 17, 9679 ZG Scheemda; 
• het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Reiderland, Postbus 3, 9686 ZG Beerta. 

INSPRAAKA VONDEN: 
De inspraakavonden zullen worden gehouden op de hieronder vermelde 
data en zijn voor een ieder toegankefijk. Tijdens deze avonden zal men zo 
vofledig mogelijk worden ge'informeerd over de stand van zaken, de 
verdere procedure en de inhoud van de drie plannen en het MER. Ook zal 
men op deze avonden in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen 
aan de betreffende bestuurders, alsmede opmerkingen te maken over het 
MER. 

6-2-1998 

9-2-1998 

20.00 uur gemeente Scheemda wordt gehouden in de 
Schakel, Hoofdweg 170 te Midwolda; 

20.30 uur gemeente Reiderland wordt gehouden in de 
iemek6rr, Torenstraat 16 te Beerta; 

Bijiage 1, bIz. ii 





10-2- 1998 20.00 uur gemcenle Winscholcn wordt gchouden in de 
Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 4 1 Ie Winscholen; 

17-2- 1998 20.00 uur gcmeenle Seheernda wordl geho~dcn in de Twce 
Oldambten, Klinkcrstraat 1 Ie OOS1wold; 

18-2-1998 20.00 uur gemeente Reiderland in de Pyramide. 
Dorpshuisweg 6 Ie Finslerwo!de. 

Hel vorenstaandc is gepubJiceerd in het Streckblad van woensdag, 
21 januari 1998 en in de Nederlandse Staatscourant van vrijdrag, 
23 januari 1998. 

Graag zien wij uw toelsingsadvies zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
6 april 1998 tegemoel. 

Hoogachlcnd, 
namens 
het college van Gedepuleerde Staten van de provincie Groningen 

an Burgemeester enWethouders VI\Il de gemeenten 
n, cheemda en Reiderland. 

Bijlage I, blz. iii 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 15 d.d. 23 januari 1998 

aa····-· -'~ , '~ 

provinclc groningcn 

~ GEMEENTE 
~ REIDERlAND 

Blauwe Stad 

,* Gemeente 
\~} Scheemda 

Rfl Gemeente 
\!) Winschoten 

In hrec ~reekplan 19'Jol i~ vdstt-;ek-gd dill Gedepurccrde Slaten ~d zijn om o.m~ hct ddinitic...-e plan \'001 ~n ~Blilu\V(' StMf- in her Oldambl 
uillc wcrken 
In november en december 1997 hcbben Pro"iocia~ Slaten van Grooingen en ~ RAden v.an de- f:C'fTll'Cnlen Wlnschol('n, Schcemd.i en 
Reiderliillld bc1;loll!11 101 uilvOCfing van di\ plan. 
He{ pI.1n voor de BI.luwe Slad loll h~ gcbied viln he!. Schiereilimd v;m Winschoten IIlSrijpend vcrim(h~fl'll . W.,t nu nos landbouwgebied is, 
word( slraks cen mcrensebiro mel ruime mocelijkhcden \'OOl' IKrealief gcbruik en Ufltrcl:kclijkc woonmocdijkhedcn_ 
Om dil Ie re.1liseren is ('I l'Cn nauwe samcnwcrkins lussen de provincie GrOflingm, ~ hiervoor t:<'nncnulc (Ir~ ~rokken se~nl£'n en de 
WalCfKh;!pPffi Ecmszijl\l('<i! ('fl Dollard,jjl\l'l!i.llot 5landscl<omen 

Oil heefL flC'fcsullecrd in: 
a. ~ conapl-ontWf'rp strecl;pb.nuil_rking md ~t Ibarbii bcehor~ Milieu-elJwr.llpport (MER) (I'rovincie GronincCfl); 
b. ftn COflcept-oneWNp cebiedsvisic (Schiereiland v.an WinschocM) (Provioot" Gron~): 
c. ~ vooriopig-onhv-e'rpi>eslcmmingsrl,1n (~dric: boVfllg~ ~~Im). 

Deze drie planncn en he! MER worden ~diikliidi~ MnScbodcn en zullen lezameo scdurcnde '" wck('fll .w. v<ln) (clJru.:Jri 11m 2 n"La~r1 1996 
ler inuge li~cn liid<!ns k.lnloorulen Oil: 

• hct Pmvinciehuis. OihliOlhccl<, Mar1inikerkhol12 Ie GroninJ!,Cfl~ 
• h<!I gemccnlenuis van WinS<.hOlffi. lohan Moda~trikll 6 te Win5Choten_ 
- he! J!,("IllCCnIChuls Voln Schecmda. Bluj;S"aal 2 Ie Sc:hcemda~ 
- he!. ~t.'flle('nlenuis van ReidNland. Rozenstra.l1 2 Ie Bcerta, 
- hel WaleOO1.,p El'fTlSliilW!~I. Weslelsinscl 6b Ie APflin~am. 
- hel Wal("1'rlap DoII.lldziil~. Hooldweg 2 Ie Werldc. 

Conc~l-onlwerp slr('(!kplanuilwcrking. concepl-onlwcrp gebiedsvisie (Sch~reiland ".an Winscholen) en hel yoorlopig.-onl
YIflJI bestcmmingspl ... n: 
Op die moment bc-I.·indcn zkh ric planll('n in ric 'YOOIDercidins,(ase. De (ormele procedUles zullen n,' v.as[sldlinC vOin de> onlwerp.planllefl v.an 
~art ga .. n. 
Uw Khrirtelijke (eactics zullen worden behandelrl ~ de ~~~C'tI ,vt~ l,ia,uUen worden bi; he!. opsIellen v.an 

~:;I=;;;e~ ~~~a=-~n:.no:=;~~~~,:::-,:~~~cSt~~~:,~~e:a~i!:irl:~:~ 7,," ........ 
vutsteUing eveneeos leI inzagc \VOlden gelegd 

Milieu~ffecb"apport (MER): 
tiel MER dierlt Icr onderbouwlng van ~paalde keuzes die in de streekplanuitw~id"G ·Blauwe S,ad' zijn gerTlilak[. Me[ inacht-neming v.ln de 
doo.~~cnckSUIC" v~loI~ _kJt" ~ j, dh "'tlR~ 

~::;'_:hI~=~~~~~~:~~i::~Iv;:~:=.n::~M:~II:'~~~h:~~S:~~~ 
~C:I~rth~';'t~!~=~;~~~a:::"'~~~~:~:~1J~OftrhetMERkunnenUit-
,1urtl:lft(f bw~",I"1j: ~'" 01) MI n~ wcldoM WI" hd u!>POrt UII'lI dt!t """f(lcllJ!(c ('11m ~nwcJ op onluislheden In hel 
,--,. 
De pet5OO(Iltlkc gegcvens van ciiegencn die opmerkil16C'" hebben logediend WOfdert. ind~ d.l.arom wordt wrzocnl, n+et bdo;el"ldgcmukl. Een 
~06: hiertoe dienl schrifleliik onder vermeldiog van bedoelde £q;eY'ertS tegeUjl:ertijd met de opmerkingcn I .. .a.v. heI MER Ie worden jnse
diend bij GedepuleerUe SlalCfl. 

WAAR MOET !.!. ~ INSPRAAKREACTIE NAAR TOESTURENf 
UwKhriRelijke readies kunl u V.lfU( 3 (duuari tim 2 mu1119'J8 richlen v.w.b.: 
• de st.rftltplanui(~ing .'la0 he! CoUege van Gedeputeerde Stalen van de pruvincie Groni~, pia Oten~ Ruirrne en Mili~. POSIoos 630, 9700 

AP Groningen; 
_ ~ MER <Ian he[ College \lao Gcdcputce-n:le Staten van de provincie Groningen. pia [);ensl Rui~ en MiliaJ.l'osIbus &)0. 9700 AP Croningen; 
_ de cebiedsvkie ~.an het CoIl~ van Gedeput~ StOllen ... .an de provincie Groninscn. pia Dienst Ruimle en Milieu, PostM 6)0. 9700 

AP Groninsen; 
_ he1 bHtemmiOfilSflLan Noll de MCrcffcmk gcmemte w;u.r uw reKCie ~rdlking op heefI. 

Dit kunnen zijn: 
'" he! College van BUIK~l"f ro \V(oliloudl'fs van de ~'flle Winsc:hoten. PosIbus 175,9670 AD Winschuteo; 
• he! Colleb'(' ... an Duq;cmecsler en \'*'.houderi \'an de ~c~. Postbus 11, %79 ZG S<.-hel'fndil; 
'" hct Collcp,e van BUISC'fTM-.~ICT cn ""~Ihouckri ,· .. n de gcmeente Rciderland. Post~ 3. 968b ZG Bcer13, 

INSPRAAKAVQNO£N: 
De inspr.lakaYOOdcn lulleo WOfd<>n ~ehoudcn op de hierondcr venl'leide da .... Tijdcorn. dele avonden lUll u za voIk.'clig mor.:dijk worden r.;ei'n(01'
met'I'd over de Sland vOin zaken. de \1.'fclere Pfoccdure en dc iohoud van de drie plaonco. Ook .ral u op de,.C a~ m de ge>\et::,enheid worden 
~eld ...... agen Ie §Ielkn aan de bclrl'f"enrie ~luurden~ 

6.2-1996 20.00 uur gl'f1lCCflle $(:~ ..o.rdl ~ lr)dc' 'ktui;c'l. t~~ I~O td Mlch..oItb; 
9-2-1998 20.JOuur t:('(l'H.'en[e~ ... lttl'ld"~I~lt6lAde~.rc)fl!"Pu'.' l "i.c(kocotl 

10-2-1996 20.00 UUI ,::en'le('n[e ,~hutffi "' Oi~ ~ k!r 6t K~ MI. DAI. :56\tcIIIUon "" ~ WInK~n; 
17.2.19'18 20.00 uur r.ernc('fI[e $('hc~r .. ;b ...... ordt~ Hid(: T"",",~ I(\W,Mi' ..... i I k'~; 
16-2-1~6 20.(I0uur J:('Illl~nl("ll~l>r1t.i l"rkl"";JIf1kJ,r.. Oo!pr.ht..ll\Y.q(.lkf~ 

Dere iMpfa.lk.avondcH lijn VO<K t"f'n il'fk"f IlX'J:i1nkelijk ('fl de pl.1nnen kunnm Of} d<il n'lOlll("fl1 ook WOI'ck"Il in~(,lie>n 

W.aar Imnl u tercchl m('t uw vtag('n~ 
I. Bii hl!l I'roj('Cti}(J(('ilU BI.llM·e Sliid. Oil hUl('<I(J is ,::~Iigd a.tn de Wilhdminsi~ 1 Ie Winsd-104Cfl. U kunl lI,loll lerechl voor Idefoflischc 

in(onnalie 10597-4710101. Ook I~ cr dke \·rtjd.l,::mickbJ:('Cf1 sprrekuur, waalVOOl' U ,,,h ~ ('V("n \o'6hrriie> [ijO ITlCK'I .l .. nmddcn. 

tI~ U kunl CV('11l"f'fl'> uw \'IJRen sl ... lIcn ,lao de p.()\'incie Groninf:l"l1 OYer: 
_ de streckpl .. nuiIWNkinR. de lx"f'l I van Ra\'C'rl$leljn. U50·Hh4185; 
• h~ MER , de hN!r H ROOn(s. O:;O-J 1(.40':10; 
_ de seLiedwi~ie. de hccr l \',111 etef Vcldc, 050·31648\5. 

III , Vra~en o\'Cr hel ~lefl1min~Sfllill1 k~ml u uok ~lcllen a~n: 
• Dc !;CT11l"C'nll' Winsc.hnlen. ell' IIl'Cr It Voln dcf Werif, 0597·"'8111'; 
_ De J;<'11lC1.'flle Schcemd.l. ;:r.fd. \'ROM. 05'J7·SQS200; 
_ De ~nl(' Ih·ide,l .. nd. nlt.'l·rtlll\\, C Ot"'·I. 0597·))1255. 

tWi r:ol~ V.ln Co<'cit'lltrl''1"111c St.ll"1l 
\'''0 de [H'ovind(' r."l1\ml~t·1l 

Dc-r:oIll"\-:C'S\' .. nH\I~~("I1 
Wt'lhll\Xk"f<' \',111 cIo.·I:t'fT'I'('rm,'n Wi~ ~dW'i'i\...t.l "11 t.:"i(w"fl.lnd 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Provincie Groningen, dienst Ruimte en Milieu 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Besluit: Vaststelling uitwerking van het streekplan "Blauwe Stad". 

Categorie Besluit m.e.r.: C15.3 

Activiteit: Het aanleggen van een meer van ongeveer 800 hectare. Het voornemen betreft tevens 
het realiseren van nieuwe woon-, werk- en recreatiemilieus en het verbeteren van het bestaande 
stedelijke gebied. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 mei 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 16 september 1997 
richtlijnen vastgesteld: oktober 1997 
kennisgeving MER: 23 januari 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 7 mei 1998 

Bijzonderheden: Tijdens de toetsingsfase heeft de provincie Groningen extra informatie ver
schaft over de toekomstige waterkwaliteit, zie het rapport "Quick scan ontwikkeling waterkwa
liteit in het merengebied van de Blauwe Stad". Naar aanleiding van dit rapport stelt de Com
missie dat zich potentieel een groot probleem voordoet voor de toekomstige waterkwaliteit. 
De Commissie concludeert dat in het MER en de uitgevoerde 'Quick scan' de essentii~le infor
matie aanwezig is voor de besluitvorming over het ontwerp Streekplan uitwerking 'Blauwe Stad'. 
Samen met de provincie constateert de Commissie dat nader onderzoek naar de toekomstige wa
terkwaliteit zeer belangrijk is voor het welslagen van het plan. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. M.M.V. van Dis (voorzitter) 
ing. J.A.G.W. Draogers 
ing. D. Hamhuis 
dr. J.T. Meulemans 
dr. P.P. Schot 

Secretaris van de werkgroep: drs. V.C.F. Tersteeg. 





BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie piaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 980227 Waters chap Dollardzijlvest Wedde 980312 

2. 980224 P.F.W.W. WiUermans Beerta 980312 

P.F.W.W. Wittermans Beerta 980312 

3. 980130 DGW&T, Vastgoedbeheer en Meppel 980312 
ingenieursdiensten 

4. 980228 Vereniging Dorpsbelangen Nieuwe- Nieuweschans 980312 
schans 

5. 980226 E.W. Muntinga Beerta 980312 

6. 980226 J.J.A. van Erp Midwolda 980312 

7. 980206 Lijnloeders Scheemda 980312 

Lijnloeders Scheemda 980312 

8. 980206 H. Dijksterhuis Midwolda 980312 

9. 980223 H.E. Kremer Finsterwolde 980312 

10. 980226 J. Qualm Beerta 980312 

11. 980206 Postma Midwolda 980312 

12. 980298 Rentmeesterskantoor Overwater B.V. Strijen 980312 

13. 980298 Rentmeesterskantoor Overwater B.V. Strijen 980312 

14. 980227 N.C. Rentier Midwolda 980312 

15. 980225 D.K. Menstnga Oostwold 980312 

16. 980302 Fam. J. Symons Midwolda 980312 

17. 980223 O. Reindersma Finsterwolda 980312 

18. 980228 J.A. Ente Stadskanaal 980312 

19. 980217 SGBA, Stichting voor Gemeenschap- Zuidbroek 980312 
pelijk Beheer en Administratie 

20. 980126 Post Pallets Finsterwolde 980312 

21. 980225 H.J.M. Steentjes Oostwold 980312 

22. 980226 J.J.A. van Erp Midwolda 980312 



nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

23. 980225 H.F. Keizer Oostwold 980312 

980225 H.F. Keizer Oostwold 980312 

24. 980226 Vierboom B.V. Finsterwolde 980312 

25. 980227 Cumela Nederland Maarssen 980312 

26. 980225 Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen 980312 
B.V. 

27. 980227 Milieufederatie Groningen Groningen 980312 

28. 980227 Gasunie Groningen 980312 

29. 980226 J.D. Meijer Beerta 980312 

30. 980227 Overwater Rentmeesterskantoor B.V. Strijen 980312 

980227 Overwater Rentmeesterskantoor B.V. Strijen 980312 

31. Staatsbosbeheer 980312 

32. 980302 NLTO, Noordelijke Land- en Tuin- Assen 980327 
bouw Organisatie 

33. 980306 Kamer van Koophandel Groningen 980327 

34. 980130 Verslag hoorzitting te Winschoten 980312 

Bijlage 4, bIz. ii 


