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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De provincie Drenthe heeft het voornemen om een landinrichtingsplan op te 
stellen voor het gebied Zuidwolde-Zuid, waarin de boven- en middenloop van 
het Reestdal is gelegen. Ret gebied heeft een omvang van 2620 ha, Vanwege de 
natuurbelangen die in het Reestdal spelen is gekozen voor een herinrichting 
met bijzondere doelstelling. 
De Commissie adviseert om bij het opstellen van het VOP /MER speciale aan
dacht te besteden aan onderstaande punten. 

De alternatieven worden in sterke mate bepaald door hetgeen reeds is vast
gelegd in beleid door onder andere functietoekenning. waterhuishouding en 
milieubeschermingsgebieden. Daarnaast blijkt uit de startnotitie dat de aan
grenzende blokken en de Overijsselse kant van de Reest geen nadelige invloed 
mogen ondergaan door maatregelen in de waterhuishouding binnen het plange
bied. Om deze twee redenen is het van groot belang dat het MER per toegekende 
functie concreet maakt welke maatregelen binnen dit beleidskader mogelijk zijn. 

Aangezien ingrepen in de waterhuishouding bepalend zijn voor de mate waarin 
de natuur- en landbouwdoelstellingen in het gebied gerealiseerd worden, acht 
de Commissie het essentieel dat de beschrijving van het hydrologisch systeem 
nauwkeurig wordt afgestemd op het kunnen inschatten van ontwikkelingskan
sen en conflicten. 

Een van de opdrachten voor het landinrichtingsproject is om aan te geven op 
welke wijze de nog niet begrensde 250 ha relatienotagebied in Paardelan
den/Schrapveen kan worden gerealiseerd. Ret VOP /MER kan hiervoor informa
tie aandragen door een prioriteit aan te geven tussen de vier waterhuishoud
kundige kwadranten in dit gebied. Een dergelijke prioritering moet uitgewerkt 
worden op basis van het criterium "maximale bijdrage aan de ontwikkeling van 
de natuurwaarden in het Reestdal". 
Daarnaast adviseert de Commissie bij de ontwikkeling van alternatieven aan
dacht te besteden aan: 
• de mogelijkheden tot verondiepen/verbreden van de Reestvervangende 

Leiding; 
• het herstellen van historische vloeiweiden in de reservaatsgebieden; 
• het verhogen van recreatieve belevingswaarden. 
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1. INLEIDING 

De Landinrichtingscommissie Zuidwolde-Zuid heeft van de provincie Drenthe 
de opdracht gekregen om een landinrichtingsplan op te stellen voor het gebied 
ZUidwolde-Zuid, waarin de boven- en middenloop van het Reestdal is gelegen. 
Het gebied heeft een omvang van 2620 ha. Vanwege de natuurbelangen die in 
het Reestdal spelen is gekozen voor een herinrichting met bijzondere doelstel
ling. 

Het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Drenthe, heeft per brief van 25 
maart 1998 (bijlage 1) de Commissie voor de m.e.r. verzocht advies uit te bren
gen voor richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER). De startnotitie he eft 
vanaf 23 maart tot 23 april ter inzage gelegen (bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieuef
fectrapportagel De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de rnilieu
effectrapportage en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de richtlijnen voor het 
MER aan te geven. 
De Commissie haakt in haar advies in op de startnotitie, waarin reeds een aan
zet wordt gegeven voor de planvorming. Dit betekent dat de Commissie een aan
tal keuzen, zoals die zijn gepresenteerd in de startnotitie, al op juistheid, com
pleetheid en relevantie voor de besluitvorming heeft getoetst. Dit advies richt 
zich daarom vooral op die onderwerpen en punten die in het MER nog nader 
toegelicht of onderzocht moeten worden en verder op die stappen in het plan
vormingsproces die nog moeten worden uitgewerkt. 

De Commissie adviseert om bij het opstellen van het VOP/MER gebruik te ma
ken van het Beslissingsondersteunend Evaluatiesysteem voor de Landinrichting 
(BEL). Haar ervaring is dat toepassing van deze methode de inzichtelijkheid van 
het MER in hoge mate bevordert. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen. commentaren en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reacties. 

1 Bijlage 3 geeft de samenstelllng van de werkgroep. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.3.1 

BESTAANDE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING VAN HET 

GEBIED 

Algemeen 

De beschrijving van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling in com
binatie met de eisen vanuit reeds vastgesteld beleid (:t.ie §3.1) ~ijIl uUgaugspuuL 
voor de probleemstelling (zie §3.2), waaruit de doelen van de herinrichting wor
den afgeleid (zie §3.3). 

Studiegebied 

Per rnilieuaspect (zie par. 2.3) kan de omvang van het studiegebied verschillen. 
Voor deze Iandinrichting zal de omvang van het studiegebied vrijwel volle dig 
worden bepaaid door de begrenzing van het hydrologische systeem (en sub
sysLemen), voorzover dit systeem wordt bei:nvioed door de geplande maatregelen 
dan weI van belang is voor het bereiken van natuurdoelen. 
De begrenzing van het studiegebied moet gemotiveerd en op kaart worden aan
gegeven. 

Te beschrijven aspecten 

In de startnotitie wordt een eerste aanzet gegeven voor de beschrijving van het 
gebied. Oeze informatie betreft vooral de bestaande situatie. Het MER zal aan
vullend informatie moeten geven over de autonome ontwikkelingen in het ge
bied2

]. Informatie hierover in het MER is nodig om effecten te kunnen kwan
tificeren ten opzichte van een referentiesituatie. 

Bodem en water 

Aangezien ingrepen in de waterhuishouding en bodem bepalend zijn voor de 
mate waarin de natuur- en Iandbouwdoelstellingen in het gebied gerealiseerd 
worden. acht de Comrnissie het essentieel dat de beschrijving van het geohydro
logisch systeem nauwkeurig wordt afgestemd op het kunnen inschatten van 
ontwikkelingskansen voor natuur en landbouw en conflicten daartussen. 
Oit is onder meer van belang voor de nog te begrenzen 250 ha. beheersgebied. 
waarbij op basis van de hydrologie van Paardelanden/Schrapveen mogelijk een 
prioritering tussen de hydrologische kwadranten kan worden aangegeven (zie 
par. 4.1.) 

2 De autonome ontwikkeling is de ontwikkeling van het gebied zonder dat de herinIichting wordt gerealiseerd, maar 
waarbij weI rekening wordt gehouden met eventuele effecten van ingrepen die zijn voorzien op grond van reeds 
vastgesteld beleid. De Cornmissie denkt daarbij o.a. aan de waterhuishoudkundige werken die door de water
schappen (zullen) worden uitgevoerd, geIicht op herstel van het waterhuishoudkundige systeem van het 
Reestdal . 
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De Commissie constateert dat het reeds uitgevoerde geohydrologische onder
zoek3

] een basis kan vormen voor de systeemanalyse. Zij constateert dat het 
voorkomen van draadzeggesoorten wijst op de aanwezigheid van regionaal 
kwelwater van hoge kwaliteit, dat mogelijk het gevolg is van opstuwing van 
water langs een breukvlak in de diepe ondergrond4

]. Deze regionale kwel is van 
een zodanig hoge kwaliteit dat deze maximaal dient te worden vastgehouden in 
het gebied. 

Om het MER zelfstandig leesbaar te laten zijn, moet de essentie van uitgevoerd 
onderzoek in het VOP /MER of een achtergronddocument worden opgenomen, 
voorzien van een gerichte literatuurverwijzing. 

De Commissie adviseert aandacht te besteden aan de volgende aspecten: 

Bodem 
• de bodemopbouw (grondsoorten, profiel, op kaart) van het gebied voor een 

beschrijving van de gevoeligheid voor droogte (per functie) en de gevoeligheid 
voor uitspoeling van nutrienten; 

• de aanwezigheid van GEA objecten. 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwantiteit 
• de ligging (op kaart) van infiltratie en kwe1gebieden, de verdeling van 

grondwatertrappen en de richting van regionale en locale grondwaterstro
mingen, samengevat in een geohydrologische systeembeschrijving; de Com
missie adviseert om daarbij niet zonder meer uit te gaan van het kaartmate
riaal, zoals gegeven bij de Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap maar deze 
kritisch te beoordelen. 5] 

• gehanteerde drooglegging voor de verschillende functies; 
• stromingsrichtingen van afvoer en aanvoer van oppervlaktewater, incl. de 

stroming van de Reest. 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 
• oppervlaktewaterkwaliteit (macro-ionen, nutrienten, microverontreiniging

en); het verloop van de kwaliteit in hetjaar; 

3 Waaronder het "Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Reest, eindrapportage. !wACO, 
Groningen". 

4 Aanwijzingen voor de aanwezigheld van een dergelijk breukvlak kunnen gevonden worden In: 
- A. Sesiiren: Lineament analysis from erts (Landsat) images of the Netherlands. Geol. Mijnb. 55, 1-2 (1976 ), 61-

68; 
- de grove geolOgische kaart, die een sedimentologische grens laat zien (Zagwijn & Staalduinen); 
- E. de Heer & G.K. Brouwer: De landelljke hydrologische systeemanalyse, deelrapport 5: Deelgebied Noord-

Nederland; 
- De region ale stromingsstelsels ten noorden van de Vecht (Ov.) . Rapport TNO Grondwater en Geo- Energie. 

Delft, 1995. Het zoet-zout-scheidingsvlak laat hierin een opbolllng zien ten westen van de Reest. 

5 De rug van Zuidwolde-Nolde, zoals weergegeven op kaart 8 (Samenhangen grondwater) van de Gebiedsvisie NBL 
fungeert mlnder als waterscheiding dan uit het patroon van de isohypsen op kaart 7 kan worden opgemaakt. 
Op kaart 8 is een kwelgebied aangegeven bij Nolde, dat tegelijkertijd gelegen is 6p de waterscheiding en zich op 
de 10 m hoogtelljn bevindt. Het voorkomen van kwel op een dergelijke plaats is om deze redenen niet voor de 
hand liggend. 
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:l.3.:l 

2.3.3 

2.3.4 

• de kwaliteit van het grondwater in de verschillende grondwatersystemen. om 
de invloed te kunnen beschrijven op de daarmee gevoede natte ecosystemen 
in natuur(ontwikkelingslgebieden; 

• de kwaliteit van slib op waterbodem en de effecten op de oppervlaktewater
kwaliteit; 

• mogelijke bronnen van verontreiniging zoals vuilstorten. overstorten. onge
rioleerde lozingen. inlaat van water en diffuse verontreinigingen. 

Natuur 

De startnotitie geeft informatie over het voorkomen van bijzondere vegetatiety
pen in het plangebied en de waarde van het gebied voor broedvogels. dassen. 
reptielen en amfibieen. In aanvulling op deze informatie vraagt de Commissie 
aandacht voor de volgende onderwerpen. 

Voor het gebied is reeds zeer veel informatie bijeengebracht. Hierdoor is het 
naar de indruk van de Commissie. mogelijk om een goede systeembeschrijving 
te geven. waarin het voorkomen van natuur wordt gekoppeld aan de abiotische 
omstandigheden. zoals beschreven onder 2.3.1. 

Daarnaast zal het MER informatie moeten geven over: 
• de functie van het gebied in de ecologische infrastructuur. zoals foerageerge

bied. trekroutes en rustgebieden; 
• de biotoopkwaliteit voor belangrijke geachte soortengroepen. 

Landbouw 

De startnotitie geeft informatie over de hUidige aard en omvang van de bedrij
yen. verkaveling. perceelsgrootte en ontsluiting. Deze informatie kan aangevuld 
worden met: 
• de ontwateringssituatie om de gebruiksmogelijkheden van de landbouwgron

den te kunnen bepalen; daarbij wordt toegelicht waar de in de startnotitie 
vermelde ongewenste invloed zowel op natuurterreinen als vanuit natuurter
reinen bestaat; 

• de autonome ontwikkeling van de landbouw (omvang. intensiteit en bedrijfs
voering) gezien de huidige bedrijfsstructuur en de te nemen maatregelen als 
gevolg van het natuur en milieubeleid; 

• de mate waarin landbouw een rol speelt in natuur en landschapsbeheer en 
de inkomsten hieruit; 

• de mate waarin recreatie op dit moment een bron van inkomsten vormt voor 
de agrarische bedrijven en de mate waarin naar verwachting agrariers gaan 
inspelen op toekomstige mogelijkheden voor inkomsten uit recreatie. 

Landschap en cultuurhistorie 

De startnotitie beschrijft de karakteristieken van de drie voorkomende land
schapstypen, te weten het beekdal(hoevenllandschap. het oude cultuurland
schap en de heide- en veenontginningsgebieden. Deze informatie kan aangevuld 
worden met: 
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2.3.5 

• beeldmateriaal en/of impressies van de verschillende landschapstypen zodat 
de verschillen visueel dUidelijk worden gemaakt; 

• de aanwezigheid van archeologisch waardevol geachte structuren en elemen
ten6J; 

• de autonome ontwikkeling van de landschappelijke hoofdstructuur en het 
landschapbeeld. 

Omdat het landschap nog vele kenmerken bevat, die samenhangen met eigen
aardigheden van het onderliggende hydrologische systeem, ligt het voor de hand 
niet te volstaan met een beschrijving van kenmerken, maar ze een plaats te ge
ven in de uiteindelijke gebiedsbeschrijving. 

Recreatie en infrastructuur 

De startnotitie beschrijft dat het gebied uit oogpunt van recreatie belangrijk is 
voor de eigen inwoners van het gebied, verblijfsrecreanten en de inwoners van 
steden in de nabijheid van het plangebied. De Commissie adviseert aanvullend 
in het MER te beschrijven: 
• het huidige recreatieve gebruik van het gebied en de verwachte autonome 

ontwikkeling aan de hand van concrete informatie over aantallen recrean
ten, herkomst van recreanten en type recreatie (intensief/extensief); 

• de hUidige sterke en zwakke kanten van het gebied voor recreatie, inclusief 
de ontsluiting van het gebied voor recreatief verkeer (wandel- en fietsnetwer
ken en ruiterroutes op kaart) en de invloed op natuurwaarden, inclusief de 
veiligheid van de fietspaden aan de hand van een beschrijving van de zoge
naamde 'black spots'; 

• de in de startnotitie genoemde invloed van de camping op de directe omge
ving. 

6 Het ROB adviseert om een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uit te voeren om beter zicht te krijgen op 
aard, ligging en kwaliteit van het bodemarchief: zie ook Bijlage 4, inspraakreactie nr.l . 
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3. 

3.1 

BELEID EN BESLUITVORMING, PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Beleid en besluitvorming 

De startnotitie geeft informatie over het vigerende beleid voor het plangebied. 
De alternatieven worden in sterke mate bepaald door hetgeen reeds is vastge
legd in beleid door onder andere functietoekenning, waterhuishouding en 
milieubeschenningsgehieden. Daamaast blijkt uit de startnotitie dat de aan
grenzende blokken en de Overijsselse kant van de Reest geen nadelige invloed 
mogen ondergaan door maatregelen in de waterhuishouding binnen het plange
bied. 
am deze twee redenen is het van groot belang dat het MER per deelgebied con
creet maakt welke maatregelen mogelijk zijn. 

Uit informatie van de provincie Drenthe is de Commissie gebleken dat het con
cept Provinciaal Omgevingsplan (POP) als richtinggevend beleidskader moet 
worden beschouwd, aangezien dit plan een integratie inhoudt van voor het 
landinrichtingsplan relevante provinciale beleidsplannen als het Waterhuishou
dings plan, het Provinciaal Milieubeleidsplan en het Streekplan. Bij bestudering 
van het concept POP constateert de Commissie enkele onduidelijkheden die 
relevant zijn voor het landinrichtingsplan, te weten : 
• De startnotitie geeft aan dat aanvullende maatregelen ter verbetering van de 

milieukwaliteit mogelijk zijn in de gebieden die zijn aangemerkt als milieu
beschermingsgebieden (zone N, V en VI van het concept POP). 
Maatregelen om de kweldruk in het Reestdal te vergroten mogen hier de 
landbouwkundige functie beinvloeden. Deze gebieden zijn voor een belang
rijk deel (ca. 3/5) ook aangewezen als natuurontwikkelingsgebied, reservaat 
of beheersgebied in het kader van de Begrenzingenplan. 
Daar waar milieubeschermingsgebied samenvalt met een gebied uit het Be
grenzingenplan kan het effect van een aangepaste waterhuishouding worden 
gecombineerd met een aangepast beheer door een beherende instantie of een 
aangepaste agrarische bedrijfsvoering. 
Het milieubeschermingsgebied omvat over het algemeen echter een bredere 
strook langs de Reest dan opgenomen in het Begrenzingenplan en omvat het 
gebied Paardelanden/Schrapveen. Onduidelijk is of maatregelen ter bevor
dering van de kweldruk hier de landbouw weI of niet mogen beinvloeden. 

• In de gebieden die niet zijn aangeduid als milieubeschermingsgebied en een 
primaire landbouwfunctie hebben, te weten zone I, II, en III van het concept 
POP, is volgens de startnotitie aan de orde dat de landbouwkundige bedrijfs
voering niet negatief beinvloed mag worden door maatregelen in de water
huishouding. De startnotitie geeft aan dat daar geen alternatieve maatre
gelen aan de orde zijn dan de in de startnotitie genoemde verbetering van de 
verkaveling en waterconservering. 
De functiekaart van het concept Provinciaal Omgevingsplan geeft aan dat 
binnen de zones I, II en III van het concept POP een groot deel is aangeduid 
als hydrologisch aandachtsgebied. In de tekst is daarbij vermeld dat in deze 
hydrologische aandachtsgebieden de mogelijkheden voor waterhuishoud
kundige ingrepen beperkt zijn of dat bijzondere aandacht voor de uitvoering 
is vereist. Onduidelijk is wat deze beperking feitelijk inhoudt. 
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3.2 

3.3 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag om hierover in de definitieve richt
lijnen duidelijkheid te verschaffen. 

Het concept POP geeft tevens aan dat voor akkerbouwgebieden over een zo groot 
mogelijk oppervlakte grondwatertrap IV voor akkerbouwgebieden gerealiseerd 
dient te worden en grondwatertrap III* voor graslanden. Het MER dient aan te 
geven in hoeverre dit streven moet leiden tot een vematting ten opzichte van de 
huidige situatie. 

De startnotitie meldt dat het MER wordt opgesteld ten behoeve van het vast
stellen van het landinrichtingsplan en geeft informatie over de procedure die ge
volgd wordt. In aanvulling hierop kan worden aangegeven welke vervolgbeslui
ten genomen moeten worden om realisatie van het plan mogelijk te maken 
(vastlegging in bestemmingsplannen, peilbesluiten, beheersmaatregelen en der
gelijke). 

Tevens kan worden aangegeven welke afstemming heeft plaatsgevonden met de 
planvorming voor het Landinrichtingsproject Beneden Egge en met de planvor
ming voor het Overijsselse deel van de Reest. 

Probleemstelling 

De startnotitie beschrijft op basis van de gebiedsbeschrijving per sector de 
beleidsdoelen en knelpunten die door landinrichting opgelost moeten worden. 

Uit de informatie in de startnotitie en de toelichting hierop tijdens het locatie
bezoek, constateert de Commissie dat de afstemming tussen de sectorale doel
stellingen voor natuur en landbouw het belangrijkste knelpunt is. 

Doel 

In de startnotitie worden de doelen voor de verschillende functies benoemd. De 
natuurdoelstellingen zijn daarbij de hoofddoelstellingen voor het 
landinrichtingsproject. 
De in de startnotitie geformuleerde doelen worden op een groot aantal punten 
een vertaald naar concrete toetsingscriteria. In aanvulling hierop adviseert de 
Commissie: 
• voor natuurdoelen de daarvoor nodige abiotische voorwaarden te benoemen; 
• concretisering van het in de startnotitie genoemde doel dat gericht is op het 

zover mogelijk verkleinen van de verkeersdruk binnen de EHS. 
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4. 

4.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Het ontwikkelen van aJternatieven 

Langs het onder 2.3.1. beschreven opstuwingsvlak werd het diepere grondwa
ter vroeger vanwege de hoge temperatuur gebruikt om graslanden te bevloeien 
en rI~annee het groeiseizoen te verlengen. Het grondwater is lithotroof en heeft 
daardoor in potentie een hoge waarde voor natuurontwikkeling. Cultuurhistori
sche waarden en de ecologische potenties van de kwelzones langs de Reest 
kunnen gebruikt worden als sturende elementen voor het nemen van inrich
tingsmaatregelen. Een mogelijk alternatieve inrichtingsmaatregel kan zijn het 
herstellen van de vloeiweiden 7]. 

Een van de opdrachten voor het landinrichtingsproject is om aan te geven op 
welke wijze de nog niet begrensde 250 ha relatienotagebied in Paardelan
denjSchrapveen kan worden gerealiseerd. Het VOP /MER kan hiervoor infor
matie aandragen door een prioriteit aan te geven tussen de vier waterhuishoud
kundige kwadranten in dit gebied. Een dergelijke prioritering moet uitgewerkt 
worden op basis van het criterium "maximale bijdrage aan de ontwikkeling van 
de natuurwaarden in het Reestdal". 

Daarnaast adviseert de Commissie bij de ontwikkeling van alternatieven aan
dacht te besteden aan: 
• na te gaan of de Reestvervangende leiding verondiept en/ of verbreed kan 

worden, waardoor kwelstromen niet meer worden afgevangen. Dit maakt de 
natuurdoelen voor het Reestdal beter bereikbaar; 

• het verhogen van de recreatieve belevingswaarde van het gebied waarmee 
het draagvlak voor natuurontwikkeling wordt verhoogd en inkomensmoge
lijkheden worden gecreeerd voor agrariers8

]. 

Een verhoging van de recreatieve belevingswaarde kan gepaard gaan met 
een toename in mobiliteit. Om ongewenste druk te voorkomen zal de mobi
liteit gestuurd moeten worden doorgerichte ontsluiting en door zonering van 
de recreatie. 9

] 

De beschrijving van inrichtingsmaatregelen dient zodanig te zijn dat inzicht 
wordt gegeven in de mate waarin doelen bereikt worden, knelpunten worden op
geheven en in de rUimtelijke consequenties van de maatregelen. 

7 Het herstel van vloeivelden Is ook opgenomen in de Beheerplan Reestdal (1997). U. Vegter. IWACO/ St. 'Het 
Drentse Landschap'. Assen. 

8 Op deze wijze kunnen natuurwaarden verantwoord 'vermarkf worden. Hiervoor kunnen maatregelen getroffen 
worden voor de geInteresseerde doelgroep (wandelaars. fietsers. ruiters). Door het langer vasthouden van toeIisten 
in het gebled ontstaat tevens een inkomens voordeel. Er zijn Inmiddels voorbeelden van extra inkomen voor 
agraIiers van f. 20.000.- tot f. 40.000.- per jaar door toeIisme. 

9 Door ontsluitings- en inIichtingsmaatregelen toe te spitsen op verschillende doelgroepen (extensieve. intensieve 
recreatie) kunnen ongewenste effecten van recreatie op natuur en landbouw worden voorkomen. 
Met zoneIing wordt bedoeld dat er een gelaagdheid In het gebled wordt benoemd. van grof naar fijn. van extern 
naar intern. waarbij de gebruiker steeds een keuze maakt of hij Ingaat op de geboden kans om een stillere manier 
van natuurbeleving mee te maken . 
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4.2 

5. 

5.1 

Met het oog op de duurzaamheid van bepaaIde maatregelen. zoaIs het beheer 
van landschapselementen. is het wenselijk in te gaan op de wijze van beheer 
van natuur- en landschap en eventuele verschillen op dit punt tussen alterna
tieven expliciet aan te geven. 

De Commissie adviseert de verschillen in maatregelen tussen de aIternatieven 
te presenteren in een tabelvorm. 

Meest milieuvriendelijke alternatief (mma) 

Het meest milieuvriendelijke aIternatief wordt in het MER in dezelfde mate van 
detail beschreven als de overige alternatieven. Dit houdt onder andere in dat 
het mma ook op kaart gepresenteerd wordt. 

De Commissie onderschrijft de punten die van belang zijn voor het ontwikkelen 
van het mma. zoals in de startnotitie opgenomen. 
De Commissie gaat ervan uit dat bij de uitwerking van het mma maximaal 
invulling wordt gegeven aan het streven om kwelafhankelijke vegetaties te her
stellen door vernatting in het Reestdal zelf en in de landbouwgebieden. Om dit 
over een zo groot mogelijk areaal van het landbouwgebied te kunnen doen. is 
het wellicht noodzakelijk om de laagste delen in het landbouwgebied. die daar
door te nat worden. op te hogen. 

GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Algemeen 

De Commissie benadrukt dat de beschrijving van de milieueffecten zo kwan
titatief mogelijk dient plaats te vinden op basis van de effecten van fYsieke 
ingrepen en verwachte beheersmaatregelen. Daarbij dienen niet aIleen positieve 
effecten van maatregelen aan de orde te komen maar ook onbedoelde negatieve 
effecten. 
Deze effecten kunnen in de vergelijking van de aIternatieven getoetst worden 
aan de geoperationaliseerde doelen van het project. Naast inzicht in de feitelijke 
effecten ontstaat daardoor ook inzicht in het % doe1bereik van de verschillende 
alternatieven. 

Bij onzekerheden over de mate waarin effecten zullen optreden. dient te worden 
aangegeven tussen welke waarden effecten kunnen varH~ren. 

Vermeld moet worden of de effectbeschrijving berust op mode1berekeningen. 
ander onderzoek of een deskundigenoordeel. Wanneer sprake is van modelbere
keningen of ander onderzoek dienen de opzet en de resultaten in het MER of 
een achtergronddocument te worden toegelicht; het uitsluitend verwijzen naar 
literatuur is daarbij niet voldoende. 
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5.2 

5.3 

5.4 

Wanneer sprake is van een deskundigenoordeel dient de redenering te worden 
beschreven die aan dit oordeel ten grondslag ligt; met andere woorden dit oor
deel dient toetsbaar gemaakt te worden. 

Bodem en water 

De Commissie adviseert in het MER de volgende effecten te beschrijven: 

• Bodem 
• relief, inclusief GEA objecten. 

• Oppervlaktewater- en grondwaterkwantiteit 
• infiltratie- en kwelgebieden, de richting van regionale en lokale grondwa-

terstromingen en de begrenzing van de aanwezige grondwatersystemen; 
• isohypsen van de gemiddelde laagste grondwaterstand; 
• stromingsrichtingen van afvoerwater en aanvoerwater; 
• gehanteerde drooglegging voor de verschillende functies. 

• Oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 
• oppervlaktewaterkwaliteit (macro-ionen, nutrH~nten en microverontreini

gingen), het verloop van de kwaliteit in de loop van hetjaar; de gevolgen 
van (recreatieve) beheersmaatregelen op de kwaliteit; 

• de kwaliteit van het grondwater in de verschillende grondwatersystemen, 
met name in relatie tot de voeding van ecosystemen in natuur (ontwikke
lings)gebieden en tot de beinvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Natuur 

Om de effecten op de natuur te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om de 
veranderingen te beschrijven in: 
• de mate waarin wordt voldaan aan de standplaatseisen van de gewenste 

natuurdoeltypen (zie § 4.1); 
• de ecologische infrastructuur; de barrierewerking tussen waardevolle bio

top en binnen en buiten het plangebied; 
• verstoring (in met name rust en stiltegebieden) en vervuiling van oppervlak

tewater als gevolg van recreatief (mede)gebruik; 
• de duurzaamheid van de gerealiseerde toestand. 

Landschap en cultuurhistorie 

De volgende effecten dienen te worden beschreven: 
• veranderingen in de landschappelijke hoofdstructuur op gebieds- en deelge

biedsniveau, waarbij de identiteit een belangrijk aspect is; 
• verandering in hoeveelheid en kwaliteit van landschapselementen; 
• verlies, behoud ofversterking van cultuurhistorisch waardevolle structuren 

en elementen; 
• verlies, behoud of versterking van archeologisch waardevolle elementen. 
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5.5 

6. 

Beschrijf de effecten in term en van behoud en ontwikkeling dan weI aantasting 
of belemmering in de ontwikkeling van de gewenste Iandschappelijke. cultuur
historische (en archeologische) waarden. De in de streekplanuitwerking be
noemde landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn de toetssteen voor 
het beschrijven van de effecten. 

De veranderingen dienen gevisualiseerd te worden aan de hand van fotomonta
ges. tekeningen en/ of impressies of anderszins. zodat een concreet beeld ont
staat van de Iandschappelijke kwaliteiten bij uitvoering van de verschillende al
tematieven. 

Wanneer de effecten op deelaspecten (bijv. handhaving historisch beekdal(hoe
ven)landschap. behoud en herstel van het esdorpenlandschap en behoud/ her
stel karakteristieken veId- en veenontginningslandschap) worden geaggregeerd 
tot een totaal score per alternatief dient informatie te worden gegeven over de 
onderlinge weging van de deelaspecten. 

Overige effecten 

• de gevolgen voor de Ieefbaarheid in het gebied. zowel voor de agrarH~rs als 
voor de overige bewoners 10], bijvoorbeeld het economisch draagvIak voor 
voorzieningen; 

• de gevolgen voor de verkeersveiligheid; 
• de gevolgen voor de recreatieve belevingswaarde van het gebied 
• de hinder als gevolg van recreatief gebruik. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten 
onderling en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de verge
lijking is inzicht te geven in de mate waarin de positieve en negatieve effecten 
van de voorgenomen activiteit en de altematieven verschillen. Binnen de ver
gelijking dient dan ook het accent te liggen op de onderscheidende effecten. 
Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. De geoperationaliseerde doelstellingen zoals 
beschreven in § 3.3. zijn hierbij het toetsingskader. 

Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de financieIe aspecten van de 
alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven 
beter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieueffectrapportage 
echter niet verplicht. 

10 Zle ook inspraakreactie nr. 2. bljlage 4. waarln gevraagd wordt om een beschrljvlng van de effecten op het woon
en Ieetklimaat voor de bewoners. 
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7. 

8. 

9. 

LEEMTEN IN KENNIS 

De leemten in kennis en informatie. die van belang zijn voor een goede oor
deelsvorming. moeten worden genoemd. Het doel van deze beschrijving is om 
een indicatie te krijgen van de volledigheid van de informatie voor de besluitvor
mingo 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden ziin blijven bestaan en wat hiervan de red en is: 
• in hoeverrc dit de kwaliteit van de besluitvorming beinvloedt. 
Informatie die voor de besluitvorming essentieel is. kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen. maar moet in het MER worden verstrekt. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Het bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatieprogramma opstellen 
om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen 
vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het 
voorontwerp voor het herinrichtingsplan bevat nog geen gedetailleerde uitwer
king van de wijze waarop deze evaluatie op basis van een meet- en monitoring
programma plaats zal vinden. Toch verdient het aanbeveling dat het MER reeds 
een aanzet tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft. omdat er een sterke kop
peling bestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden. de geconstateerde 
leemten in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma. Een evaluatie
programma kan zich bijvoorbeeld rich ten op de veranderingen ten aanzien van 
belangrijke abiotische omstandigheden (bijvoorbeeld grond- en oppervlakte
waterstanden. waterkwaliteit. verzuringstoestand van de bodem) in relatie tot 
de LNC-waarden. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden ge
presenteerd met behulp van tabellen. figuren en kaarten. Voor de overige pre
sentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER op de essentiele aspecten te richten; de belangrijke keuzen dienen 

in het MER te worden onderbouwd; 
• achtergrondgegevens (die conclusies en voorspellingen onderbouwen) niet 

in de hoofdtekst zelf te vermelden. maar in een achtergrondrapport op te ne
men; 

• een verklarende woordenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• kaartmateriaal te voorzien van een leesbare ondergrond met de gebruikte to
pografische namen en een dUidelijke legenda. 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

De samenvatttng is het dee! van het MER dat vooral wordt gelezen door be
slultvOlmers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de io
houd van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven. 
zoals: 
• de hoofdpunten voor de beslultvorming. inc1usief de be\angrijk te LNC waar

den in het studiegebied; 
• de alternatieven; 
• de be1angrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de altematieve 

voorgenomen activiteit; 
• het resultaat van de vergelijking op rnilieueffecten van de alternatleven (zo 

mogelij k in tabelvOlm). 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

Herinrichting Zuidwolde-Zuid 

(bijlagen 1 tIm 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 25 maart 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Aan: 
de Commissie voor de 
Milieueffectrapportage 
Post bus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Assen, 25 maart 1998 

prOVlncze Jjrenthe 

Provinciehu;s 

Wcsrerbrink 1 

A'isen 

Postbus 122 
9400 AC Asscn 

Telefoon 
(0592) 36 55 55 

Telcfax 

Commissie voor de 

mil:eu-oflectrapporlage 

illgckomcn : 

nummer 

dossier 

Ons kenmerk 12/7.3/9802435 korAe nanr : 
Behandeld door de heer H.A. Wegter (0592) 36542T-·---==-:f-/o-~+==-----.l 

<L~ Onderwerp: Startnotitie Milieueffectrapportage 

Geachte commissie, 

Hierbij zenden wij u zes exemplaren van de startnotitie Milieueffectrapportage 
voor de herinrichting Zuidwolde-Zuid en de daarbijbahorende bekendmaking. 
Wij verwijzen u kortheidshalve naar de inhoud van de notitie. 
Wij zullen ar zorg voor dragen, dat de eventuele inspraakreacties zo spoedig 
mogelijk aan u worden doorgezonden ten behoeva van het door u op te stellen 
advies inzaka de richtlijnen voor het op to stellen milieueffectrapport. 
Wij gaan ervan uit, dat u dit ad vies voor het einde van de inzagetermijn, dus 
23 april 1998, zult kunnen uitbrengen. 

Hoogachtond, 

Th. Fledderus, griffier 

Bijlage(n): vM"J 
bg/coll. l,l 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 53 d.d. 18 maart 1998 

provincie l)renthe 
Bekendmaking 

J Startnotitie Milieueffectrapport (MER) -
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat de Land

inrichtingscommissie voor de Herinrichting Zuidwolde-Zuid een start
notitie heeft ingcdiend in verband met het opstellen van een MER voor 
dit .. 
Het gebied '£'UIG,,,,OlGe·-Lu,,t 

langs de nro~V1n""al" 
vormd door De 
Het gebied van 
landinrichting 
kaveling, 
Deze stall'D1,n ll[ 

te verwachten effecten. 
De startnotitie ligt-ter inzage van 23 
de gemeente De Wolden Oocatie Zuidwolde) op 
uur tot 12.00 uur, het waterschapshuis te Hoogeveen aan de 
Steenwijk1aan 75 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 
uur tot 16.00 uur en op het provinciehuis te Assen op werkdagen van 
9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De startnotitie vormt de basis van de uit te brengen adviezen over het 
geven van richtlijnen voor het op te stellen MER. 
Eventuele opmerkingen en suggesties over de startnotitie kunnen tot 
uiterlijk 23 apri11998 worden ingediend bij gedeputeerde staten van 
Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
Wij wijzen erop dat de landinrichtingscommissie op 31 maart 1998 in 
't Drogterhuus te Drogteropslagen 6 om 20.00 uur en op 6 april 1998 
in restaurant Poortman aan de Bloemberg5 te Veeningen om 20.00 uur 
voorlichtingsavonden zal organiseren over de startnotitie. 
In de plaatselijke media zal hieraan ook nog bekendheid worden gege
ven. 
Voor eventue1e nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de 
Productgroep Landelijk Gebied van de provineie Drenthe (telefoon
nummer (0592) 365427). 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Landinrichtingscommissie Zuidwolde-Zuid 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe 

Besluit: Vaststelling landinrichtingsplan ingevolge artikel 81 van de Landinrichtingswet 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C. 9.2 Herziene Besluit m.e.r. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de planvorming en uitvoering van de herinrichting 
voor het gebied Zuidwolde-Zuid. De oppervlakte bedraagt circa 2620 ha. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 18 maart 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 september 1998 

Bijzonderheden: De Commissie vraagt in haar richtlijnenadvies speciale aandacht voor 
de beschrijving van het beleidskader waarbinnen de planvorming plaats dient te vinden, 
aangezien dit beleidskader de ruimte voor alternatieven sterk beperkt; 
de beschrijving van het hydrologisch systeem; 
de wijze waarop het aantal nog te begrenzen relatienotahectares in het gebied Paardesla
gen/Schrapveen wordt vastgesteld; 
de mogelijkheden tot verondiepen/verbreden van de Reestvervangende Leiding; 
het herstellen van historische vloeiweiden in de reservaatsgebieden; 
het verhogen van recreatieve belevingswaarden; 
bij de ontwikkeling van het mma uit te gaan van de doelstellingen voor natuur en daarbij 
de toevoer van gebiedsvreemd water door de Reest uit te sluiten en over een zo groot 
mogelijk oppervlakte peilverhoging tot grondwatertrap N voor akkerbouwgebieden te 
realiseren en tot grondwatertrap III* voor graslandgebieden, conform het concept 
Provinciaal Omgevingsplan. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. H.F.M. Aarts 
drs. G.J. Baaijens 
H.C. Kromhout 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 980414 ROB Amersfoort 980514 

2. 980415 N.M.A. Stamatiou Veeningen 980514 

3. 980414 H. Zanting Zuidwolde 980514 

4. 980414 Commissie Paddestoelen en Natuur- Malden 980514 
behoud 

5. 980604 hoorzitting 980514 

, 




