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: MER Verplaatsingsgebied Goedereede.
Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Goedereede heeft het voornemen om in het zogenoemde Verplaatsingsgebied ten
noordwesten van de kern Ouddorp een recreatiegebied voornamelijk voor verblijfsrecreatie te
ontwikkelen. Ten behoeve van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
Verplaatsingsgebied dient op grond van de Wet milieubeheer de procedure van
milieueffectrapportage te worden doorlopen.
In verband hiermee heeft onze raad in zijn vergadering van 26 september 2002 besloten
richtlijnen vast te stellen inzake de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.
Bijgaand doen wij u ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.15, lid 4, van de Wet
milieubeheer een exemplaar van genoemd raadsbesluit toekomen.
Gestreefd wordt naar een spoedige totstandkoming van het milieueffectrapport.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D.A. Koppenol, raadsgriffier en
stafmedewerker projecten.
Hoogachtend,
DE^AAD VAN DE GEME
HMriYfi

REEDE,
itter,

Tramlijnweg 2, 3252 BR GOEDEREEDE - Postbus 38, 3253 ZG OUDDORP - Tel. 0187 491500 - Fax. 0187 492924
e-mail: gemeentehuis@goedereede.nl Rabobank: 3613.10.005
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Jaar: 2002
Nummer: 9
DK

Onderwerp:
Vaststellen Richtlijnen MER Verplaatsingsgebied.

De raad van de gemeente Goedereede;
gelezen het voorstel van het presidium van 13 september 2002;
overwegende:
dat het noodzakelijk is voor het MER inzake het Verplaatsingsgebied richtlijnen vast te stellen;
dat de startnotitie, waarin het initiatief wordt omschreven ten behoeve waarvan een MER wordt
opgesteld, voor iedereen ter inzage heeft gelegen;
dat de terinzagelegging vooraf op de gebruikelijke wijze in de plaatselijke bladen bekend is
gemaakt zoals in bijlage 2 is aangegeven;
dat omtrent de startnotitie adviezen en inspraakreacties zijn ontvangen van:
- Commissie voor de m.e.r. uit Utrecht;
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit Dordrecht;
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Zuid-Holland;
- Waterschap Goeree-Overflakkee uit Middelharnis;
- Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden uit Dordrecht;
- Het Natuurloket uit Wageningen;
dat een samenvatting van de ingekomen adviezen en inspraakreacties en de reactie hierop in
bijlage 3 van dit besluit vermeld staan;
gelet op het bepaalde in artikel 7.15 van de Wet milieubeheer;
BESLUIT:
met overneming van de daartoe leidende overwegingen, zoals opgenomen in het voorstel van
burgemeester en wethouders, vast te stellen de Richtlijnen MER inzake het Verplaatsingsgebied
in de gemeente Goedereede, zoals vervat in de bij dit besluit horende bijlage 4.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de
gemeente Goedereede, gehouden op 26 september 20C

Bijlage 1. Projectgegevens MER Verplaatsingsgebied
Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede.
Bevoegd Gezag: gemeenteraad van Goedereede
Besluit: wijziging bestemmingsplan.
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r 1994: C10.1.
Activiteit: realisering van een gebied voor verblijfsreaeatie van 49 ha in gevoelig gebied
Procedurele gegevens:
Kennisgeving startnotitie: 20 juni 2002.
Richtlijnenadvies uitgebracht: 8 augustus 2002.
Bijzonderheden: geen.
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Bijlage 2. Kennisgeving in "Ons Eiland"
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BIJLAGE 2
Kennisgeving van de startnotitie
in "Ons Eiland" d.d. 2 0 juni 2 0 0 2
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Bijlage 3. Adviezen en inspraakreacties op de startnotitie Verplaatsingsgebied

1

1. Commissie voor de m.e.r. (brief van 08-08-2002)
Reactie
De Commissie heeft in haar advies een kort voorstel voor richtlijnen uitgewerkt en daarbij ook
de op dat moment beschikbare andere adviezen en inspraakreacties betrokken.
Beantwoording
Dit advies is vrijwel integraal overgenomen. Ten aanzien van punt 5 is daaraan toegevoegd dat
de vergelijking dient te worden gemaakt tussen de huidige situatie op de oude locatie en de
toekomstige situatie op de nieuwe locatie.

2.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(brief van 18-07-2002)

Reactie
Er is geen aanleiding voor het uitbrengen van advies over de richtlijnen.
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen.

3.

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (brief van 18-07-2002)

Reactie
In de bijlage worden enkele belangrijke uitgangspunten van verschillende nota's/plannen met
betrekking tot water uitgelicht. Naast deze punten wordt in de 3 e Kustnota, een onderdeel van
Anders omgaan met water, gewezen op het zogenaamde interim-beleid. Dit interim-beleid behelst dat nieuwe permanente bebouwing in de kust uitsluitend binnen gebieden met aaneengesloten bebouwing kan plaatsvinden.
Seanfwoord/ng
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Bovendien gaat de 3e Kustnota in op voorwaarden voor bebouwing voor het behoud van een
flexibele en zo veerkrachtig mogelijke waterkering.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Naast de 3e Kustnota is in februari van dit jaar de beleidsagenda voor de kust uitgekomen
waarin zaken genoemd worden die van invloed kunnen zijn op de toetsing van uw plan.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Bovendien mogen de (te verwachten) randactiviteiten als gevolg van de nieuwe ontwikkeling
niet in strijd zijn met het Integraal Beleidsplan Voordelta.

Adviesbureau RBOl
Rottertiam I MKkJelburg
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Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Tenslotte wil ik u erop wijzen dat het Waterschap in de keur eisen stelt aan de waterkeringszone.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.

4.

W a t e r s c h a p G o e r e e - O v e r f l a k k e e (brief van 25-06-2002)

Reactie
Wat in hoofdstuk 2 (beleidskader) en de bijbehorende bijlagen gemist wordt, is het beleid van
het waterschap met betrekking tot waterkeringen. Ook in het in de bijlage aangehaalde nationale beleid wordt het aspect waterkeringen niet genoemd. Zeker gezien het beleid van het waterschap inzake waterkeringen (Beheersplan waterkeringen 2002-2006), maar zeker ook gezien
het feit dat het Flaauwe Werk in het kader van de Visie Hollandse Kust is aangemerkt als
zwakke schakel en dat derhalve versterkingsmaatregelen zullen worden geïnitieerd.
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen. Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Zaken die in de Startnotitie genoemd zouden moeten worden, zijn volgens ons:
de Vijfde Nota RO: deze is wel opgenomen, maar daarbij is niet aangegeven dat er meer
aandacht is gegeven aan de rol van water en dat geanticipeerd dient te worden op extra
ruimtebeslag uit het oogpunt van veiligheid en het beperken van wateroverlast;
de 3e kustnota waarin onder meer is aangegeven dat voor ruimtelijke reserveringen 200
jaar vooruit wordt gekeken op basis van een pessimistisch scenario voor zeespiegelstijging;
het Beheersplan waterkeringen waterschap Goeree-Overflakkee inclusief onderliggende
beleidsnota's.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Wat ontbreekt in hoofdstuk 4.1 is de keurzones van waterkeringen, waarbinnen verbods- en
gebodsregels uit de keur van het waterschap gelden.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
Ook is niet aangegeven dat binnen het gebied of direct grenzend aan het gebied stroken grond
liggen met de bestemming Primair waterkering en/of waterstaatsdoeleinden.
Beantwoording
Hier zal in het MER nader aandacht aan worden besteed.
Reactie
In het kader van de Herinrichting Ouddorp-West is door het Waterschap in 1996 op grond van
landbouwkundige bestemming een peilbesluit vastgesteld. In het Verplaatsingsgebied bevinden
zich niet twee, maar drie peilvlakken. Eén peilbestemming met de peilen ZP NAP +0.50 m en
WP NAP +025 m bevindt zich in de noordwesthoek van de Langedijk en de Vrijheidsweg. De
nieuwe bestemming heeft in ieder geval tot gevolg dat de begrenzing van de peilvlakken enigs-

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Miöde/bury

125 10303 00

3

Bijlage 3. Adviezen en inspraakreacties op de startnotitie Verplaatsingsgebied

zins aangepast moet worden, niet de hoogte van de peilen zelf. De wijziging van de begrenzingen van de peilvlakken zal als erratum bij de eerstvolgende peilbesluitprocedure worden meegenomen.
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen. Deze informatie zal in het MER verwerkt worden.
Reactie
Daarnaast is er voor de nieuwe recreatieve bestemming een faalkansberekening uitgevoerd.
Deze geeft aan dat de faalkans 1x per 70 jaar is.
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen. Deze informatie zal in het MER verwerkt worden.

5.

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
(brief van 30-07-2002)

Reactie
Er is geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen.

6.

Het N a t u u r l o k e t (brief van 01-08-2002)

Reactie
Bijgevoegd vindt u een op onze website aangemaakte rapportage betreffende (een gedeelte
van) het studiegebied. Uit deze rapportage blijkt dat er in het studiegebied belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn,
Beantwoording
Hiervan is kennisgenomen.
Reactie
We willen u adviseren in het licht van de (inter)nationale natuurwetgeving de gegevens over
(beschermde) plant- en diersoorten serieus te nemen in de milieueffectrapportage. Voor een
aantal soorten kunnen mogelijk mitigerende en compenserende maatregelen genomen worden.
Voor de soortgroepen waarover gegevens ontbreken of verouderd zijn, is het aan te bevelen
om een basisinventarisatie te laten uitvoeren.
Beantwoording
In de richtlijnen is hiermee rekening gehouden
Behoort bij raadsbesluit van
2v> 5C£jWtvbp7 tofiZ nr.

Cv

Mij bekend,

loedereede

ü
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Bijlage 4. Richtlijnen MER Verplaatsingsgebied
In het MER dienen de volgende aspecten nog nader uit te worden gewerkt c.q. aangevuld te
worden ten opzichte van de startnotitie.
Er dient duidelijk topografisch kaartmateriaal gemaakt te worden van het plangebied en het
gebied van waaruit bedrijven zich zullen verplaatsen, inclusief een deel van de omgeving,
met daarbij een duidelijke legenda en naamaanduidingen.
Er dient aangegeven te worden hoe het initiatief past binnen de voorgenomen zonering
voor de Kop van Goeree, die is opgebouwd uit gebieden voor natuurontwikkeling en verblijfsrecreatie met daartussen een aaneengesloten agrarisch gebied.
Er dient een goede beschrijving gegeven te worden van het te verlaten gebied waarin de
verblijfsrecreatie zich nu bevindt. Wat is de huidige kwaliteit (landschap/cultuurhistorie,
ecologie en recreatie) van het gebied? Wat is de referentie voor het herstel van het gebied? Wat wil het bevoegd gezag dat in nabije toekomst met het gebied gaat gebeuren?
Welke kwaliteit dient het gebied in de nabije toekomst te krijgen en op welke wijze zal dat
worden gerealiseerd? Wat zal de omvang zijn van de bedrijven die achterblijven in het
oorspronkelijke gebied? Mogen de bedrijven die achter zullen blijven, hun activiteiten in het
"oude" gebied uitbreiden? Indien dat het geval is, wat is de maximale omvang waarmee in
totaliteit mag worden uitgebreid?
Er dient een onderbouwing gegeven te worden voor de locatie: wat zijn de (milieu)argumenten om het plangebied aan te wijzen als meest geschikte locatie voor deze activiteit en
zijn er ook nog andere gebieden in beeld geweest? Zo ja, waarom zijn die afgevallen?
Er dient een duidelijke vergelijking gemaakt te worden tussen de huidige situatie op de
oude locatie en de toekomstige situatie op de nieuwe locatie: wat zijn de voor- en nadelen
van de verplaatsing van enkele bedrijven voor het milieu? De voor- en nadelen moeten zoveel mogelijk kwantitatief (met name het ruimtebeslag: hoeveel hectares komen er mogelijk in het "oude" gebied vrij?) beschreven worden, maar waar dat niet mogelijk is, kan het
ook in kwalitatieve termen gebeuren.
Er dient concrete informatie te worden gegeven over de te verplaatsen bedrijven, voorzover mogelijk (wat zijn concreet de plannen die de bedrijven hebben; welke (nieuwe) voorzieningen willen zij gaan realiseren?). Welke criteria gelden er voor de te verplaatsen bedrijven. Welk programma van eisen dient te worden gerealiseerd en welke bouwstenen levert dit op voor de inrichting van het Verplaatsingsgebied?
Beschrijf op welke wijze het nieuwe terrein zal worden ingericht. Gelden fasering en zonering daarbij als inrichtingsprincipe en zo ja, hoe zal zonering worden ingezet?
Er dient te worden onderbouwd hoe en waarom er een zandwallenschap wordt gerealiseerd in een poldergebied (met zeeklei) en welke alternatieven er overwogen kunnen worden.
Indien er bijzondere soorten op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn in het plangebied
voorkomen, dienen deze genoemd te worden. Vermeld ook om welke aantallen (populaties) het gaat, en welke mogelijke verstoringen er kunnen optreden.
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Daarnaast dient beoordeeld te worden of het plangebied geschikt is als vestigingsgebied
- inschatting van de ecologische potenties van het gebied - voor bijzondere soorten, zoals
de noordse woelmuis, en in hoeverre deze ecologische potenties zullen veranderen dan
wel verdwijnen1'.
Moet om deze activiteit te kunnen realiseren er ook een ontheffing worden aangevraagd
op grond van de Flora- en Faunawet? En zo ja, wat gaat de gemeente doen om voor een
eventuele ontheffing in aanmerking te komen? Kan zonering van het terrein helpen om bepaalde bijzondere soorten te behouden? Kan water daarbij als inrichtingsmiddel gehanteerd worden?
Geef aan welke soorten gebruik dienen te maken van de nabijgelegen ecologische verbindingszone. Wat zijn de gevolgen van deze activiteit voor de functie van die ecologische
verbindingszone?
Ten aanzien van de verkeerssituatie moet vooral duidelijk gemaakt worden wat de functie
van de Vrijheidsweg is in het netwerk van wegen op Goeree, zowel voor het gemotoriseerde wegverkeer als voor het langzame verkeer en zowel in het recreatieseizoen als gedurende de rest van het jaar. Welke ontwerpsnelheid en welke dimensionering van de weg
hoort bij deze functie? Hoe vindt het oversteken van deze weg - gelegen tussen twee recreatiegebieden - plaats? Op welke wijze wordt het fietsverkeer op de Vrijheidsweg afgewikkeld? Is het mogelijk om de snelheid nog verder te reduceren tot bijvoorbeeld maximaal
30 km/h?
In het MMA dient in ieder geval van de volgende aspecten te worden uitgegaan: zonering
(ruimtelijke en functionele inrichting); het realiseren van een duurzame interne waterstructuur (bodem, grond- en oppervlaktewater); het zoveel mogelijk instandhouden van leefgebieden van te beschermen soorten (ecologie); zekerstelling handhaving verkavelingsrichting noordelijke deel (oost-west) en gebruik van gebiedseigen inrichtingsmiddelen, alsmede behoud en herstel van oorspronkelijke zandwallen en schurvelingen in het "oude"
gebied (landschap en cultuurhistorie).

24,BSraadsbes,uitva^
De cnfffew..
eclereedc-

1)

Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 5. waarbij opgemerkt dient te worden dat de daar gemelde gegevens een
kilometerhok betreffen en dat het plangebied een kleiner gebied omvat, met mogelijk minder gevoelige soorten.
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Goedereede, 13 september 2002.
Verz.:

: Vaststellen richtlijnen voor de milieueffectrapportage voor het Verplaatsingsgebied.
Geachte raad,
Het voornemen bestaat een nieuw bestemmingsplan voor het Verplaatsingsgebied op te stellen.
Ter voorbereiding hierop is het op grond van de Wet milieubeheer verplicht voor een
recreatiegebied met een oppervlakte van meer dan 20 ha in een gevoelig gebied, een
milieueffectrapport (MER) op te stellen. Uw raad is bevoegd gezag voor het vaststellen van de
richtlijnen waaraan deze milieueffectrapportage dient te voldoen.
Wij doen u hierbij een voorstel, in de vorm van een conceptbesluit, voor de vast te stellen
richtlijnen.
In bijlage 1 behorende bij
milieueffectrapportage vermeld.

het conceptbesluit

staan

de

projectgegevens

van

de

De Startnotitie Verplaatsingsgebied heeft van 24 juni tot en met 5 augustus 2002 in het
gemeentehuis ter inzage gelegen bij de cluster VROM. Tevens is de startnotitie toegestuurd aan
de Commissie voor de m.e.r., het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (directie
Zuidwest), de VROM-inspectie Zuidwest, het Waterschap Goeree-Overflakkee, het
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, de Provinciale Planologische Commissie
Zuid-Holland, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Directie Zuid-Holland en Dienstkring
Haringvliet) en de Landinrichtingscommissie Ouddorp-West.
In bijlage 2 behorende bij het conceptbesluit treft u de kennisgeving aan die in Ons Eiland heeft
gestaan.
Gedurende de periode van terinzagelegging hebben gereageerd:
Commissie voor de m.e.r. uit Utrecht;
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit Dordrecht;
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Zuid-Holland;
Waterschap Goeree-Overflakkee uit Middelharnis;
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden uit Dordrecht;
Het Natuurloket uit Wageningen.

Tramlijnweg 2, 3252 BR GOEDEREEDE - Postbus 38. 3253 ZG OUDDORP - Tel. 0187 491500 - Fax. 0187 492924
e-mail: gemeentehuis@goedcreede.nl Rabobank: 3613.10.005

In bijlage 3 behorende bij het conceptbesluit zijn de reacties samengevat en beantwoord. Wij
kunnen ons volledig verenigen met deze samenvatting en beantwoording: zij worden geacht
volledig deel uit te maken van ons voorstel.
Wij stellen u voor de richtlijnen voor de milieueffectrapportage voor het Verplaatsingsgebied
(vervat in bijlage 4 behorende bij het conceptbesluit) vast te stellen overeenkomstig bijgaand
conceptbesluit. Na vaststelling van de richtlijnen kan gestart worden met het opstellen van het
eigenlijke milieueffectrapport.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOEDEREEDE,
De secretaris,
De burgemeester,

H.D. Eleveld.
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Onderwerp:
Vaststellen richtlijnen voor de
milieueffectrapportage voor het
Verplaatsingsgebied.

Aan de gemeenteraad.

Bijlagen: 2

Goedereede, 13 september 2002.

Bij brief van 13 september 2002 stellen burgemeester en wethouders u voor de richtlijnen voor de
milieueffectrapportage voor het Verplaatsingsgebied vast te stellen.
Wij zijn van mening dat in casu van het inwinnen van advies van een raadscommissie kan
worden afgezien.
Uw raad wordt voorgesteld de richtlijnen voor de milieueffectrapportage voor het
Verplaatsingsgebied vast te stellen.
Bijgaand treft u de brief van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2002 en een conceptraadsbesluit aan.
Het Presidium,

