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OORDEEL OVER HET MER 
Voor het gebied ten oosten van de stad Groningen is in 2001 het voornemen 
opgevat om ‘Meerstad Groningen’ te ontwikkelen. Het gaat om een nieuw 
woon- en werkgebied in een groene omgeving bij een groot aan te leggen meer. 
 
Tijdens het proces van planvoorbereiding en –uitwerking zijn ter onderbou-
wing van de besluitvorming over het plangebied Meerstad-Midden de volgende  
milieueffectrapporten ter visie gelegd: 
• Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling Bestemmingsplan 

Meerstad (april 2006); 
• Milieueffectrapport Meerstad, Deelplan 1 (juni 2007). 
Bovendien is daaraan voorafgaand op vrijwillige basis nog een MER opgesteld 
bij het Masterplan Meerstad. 
  
De Commissie gaf in haar toetsingsadvies van 3 september 2007 aan dat naar 
haar oordeel met het MER uit 2006, aangevuld met de informatie over de wa-
terkwaliteit die staat in het MER over het Deelplan 1 uit 2007, de essentiële 
informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Met de gepresenteerde infor-
matie is voldaan aan de wettelijke vereisten en aan de richtlijnen die in ja-
nuari 2006 zijn vastgesteld.  
De MER’en zijn naar het oordeel van de Commissie niet alleen toereikend voor 
de besluitvorming over het eerste deelplan, maar ook voor de besluitvorming 
over de andere deelplannen die ter uitwerking van het bestemmingsplan 
Meerstad-Midden worden opgesteld en het bestemmingsplan Meerstad-
Midden zelf. Daarmee achtte de Commissie het niet meer nodig dat haar aan-
vullende MER’en voor latere uitwerkingsplannen ter toetsing zouden worden 
voorgelegd.1 
 
Op 22 mei 2008 heeft de gemeente Slochteren toch een “MER IJsbaanlocatie 
en Heikikkercompensatiegebied 2b” ter visie gelegd en aan de Commissie 
m.e.r. ter toetsing aangeboden. Het MER geldt ter onderbouwing van de be-
sluitvorming over 21 woningen en compensatie(deel)gebied voor de heikikker. 
 
Onder verwijzing naar haar advies van september 2007 is de Commissie van 
mening dat de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming 
over de vrijstelling (ex artikel 19 WRO) voor de IJsbaanlocatie en het Heikik-
kercompensatiegebied 2b. 
Ook de ingekomen inspraakreacties geven geen aanleiding om tot een ander 
oordeel te komen. 
 

                                              

1  Wel zal alle milieu-informatie actueel en volledig moet zijn op het moment dat vervolgbesluiten worden 
genomen. Maar dat valt dan buiten het kader van m.e.r. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Bureau Meerstad, namens Burgemeester en Wethouders van Sloch-
teren (voor deze fase); tevens namens Burgemeester en Wethouders van Groningen en 
Slochteren, College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Dagelijks Bestuur van 
het Waterschap Hunze en Aa’s (bij eerdere fasen van de m.e.r.-procedure) 
 
Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders van Slochteren (voor deze fase); Gede-
puteerde Staten van Groningen (coördinerend), Gemeenteraad van Groningen en Ge-
meenteraad van Slochteren bij eerdere fasen van de m.e.r.-procedure) 
 
Besluit: vrijstelling ex artikel 19.2 WRO (voor deze fase); vaststellen van bestem-
mingsplan en besluit over ontgrondingsvergunning (in eerdere fasen) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C11.1 en C16.1 
 
Activiteit: Voor het gebied ten oosten van de stad Groningen bestaat het voornemen 
‘Meerstad Groningen’ te ontwikkelen. Dit behelst een aantal activiteiten: 
• het realiseren van circa 8000 woningen; 
• aanleg van 140 hectare bedrijventerrein en de mogelijkheid in de periode tot 2030 

nog ca. 100 ha toe te voegen; 
• aanleg van een meer met een minimum oppervlakte van 650 ha voor waterberging 

en recreatie; 
• aanleg van lokale en bovenlokale infrastructuur; 
• aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van 500 ha; 
• groen in en om de stad (GIOS): aanleg van 500 ha. 
Voor deze fase gaat het om 21 woningen en een heikikkercompensatiegebied 
 
Betrokken documenten:  
Bij de toetsing heeft de Commissie rekening gehouden met: 
• MER Meerstad, Deelplan 1 (5 juni 2007); 
• MER/SMB Meerstad, bestemmingsplan Meerstad-Midden (1 februari 2006); 
• Ecologisch onderzoek Flora- en faunawet voor realisering van het project Meerstad 

(2007); 
• MER IJsbaanlocatie en Heikikkercompensatiegebied 2b. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen, die zij van 
het bevoegd gezag heeft ontvangen. Een lijst van de ontvangen inspraak staat in bijla-
ge 2. 
 
Procedurele gegevens: 
Vrijwillige m.e.r.-procedure bij het Masterplan: 
• kennisgeving startnotitie:10 april 2003 
• richtlijnenadvies uitgebracht: 21 juni 2003  
• richtlijnen vastgesteld: 18 juli 2003  
• kennisgeving MER 22 september 2003 
• toetsingsadvies uitgebracht: 28 november 2003 
• vaststellen Masterplan: maart 2005 
Plan- en besluit-m.e.r.procedure bij het bestemmingsplan Meerstad-Midden: 
• Kennisgeving startnotitie SMB/MER: 30 juni 2005 
• Advies over reikwijdte en detailniveau SMB/MER uitgebracht: 5 oktober 2005 
• Richtlijnen vastgesteld: 26 januari 2006 
• Kennisgeving milieueffectrapport: 27 april 2006 
• Verzoek uitstel advies i.v.m. aanvullende informatie: 28 augustus 2006 
• Toetsingsadvies (SMB/MER en Aanvulling daarop) uitgebracht: 18 oktober 2006 
Besluit-m.e.r.procedure bij de artikel 19.2 WRO voor Deelplan 1: 
• kennisgeving MER in: Groninger Gezinsbode op 13 juni 2007   
• aanvraag toetsingsadvies: 13 juni 2007 
• ter inzage legging MER: 18 juni tot 30 juli 2007    
• toetsingsadvies uitgebracht: 3 september 2007 



 

 

 
Besluit-m.e.r.procedure bij de artikel 19.2 WRO voor de IJsbaanlocatie en het heikik-
kercompensatiegebied 2b 
• kennisgeving MER in: ’t Bokkeblad 21 mei 2008   
• aanvraag toetsingsadvies: 20 mei 2008 
• ter inzage legging MER: 22 mei 2008 tot 4 juli 2008    
• toetsingsadvies uitgebracht: 17 juli 2008 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het 
voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst 
van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde 
informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de be-
sluitvorming. Is dat naar haar mening niet het geval dan signaleert de Commissie dat 
er sprake is van een zogenoemde ‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert 
dan dat die informatie alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. 
Overige tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde ge-
zag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken 
beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep m.e.r. Meerstad: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamenstelling bij 
het onderhavige project is als volgt: 
drs. M.A. Elbers 
ir. J.A. Huizer 
ir. W.H.A.M. Keijsers 
drs. M. Klinge  
ir. K. Nije 
ing. B. van Pagée 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
ir. K.A.A. van der Spek 
dr. N.P.J. de Vries 
drs. M. van Eck (werkgroepsecretaris) 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

1. Hulpverleningsdienst Groningen, Groningen 
2. IJsclub Lageland-Hamweg, Harkstede 
3. G. de Vries en S. de Vries-Oomkens, Lageland 
4. LTO Noord Advies namens de familie Kleyweg, Lageland 
5. Staatsbosbeheer regio Noord, Groningen 
6. Provincie Groningen, Groningen 
 
Verslag hoorzitting



 

 

 



 

 

Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
IJsbaanlocatie en Heikikkercompensatiegebied 2b (Meerstad) 

Voor het gebied ten oosten van de stad Groningen is in 2001 het 
voornemen opgevat om ‘Meerstad Groningen’ te ontwikkelen. Het gaat 
om een nieuw woon- en werkgebied in een groene omgeving bij een 
groot aan te leggen meer. Ter onderbouwing van de besluitvorming zijn 
milieueffectrapporten opgesteld, waaronder voor het deelgebied 
IJsbaanlocatie. 
 
ISBN: 978-90-421-2471-4 
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