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Samenvatting 

Inleiding 

Voorgenomen activiteit 

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om op bedrijventerrein 'De Haven' een 

insteekhaven te realiseren met een lengte van circa 400 m en een breedte van circa 75 m. 

De situering van de haven en de omgeving zijn weergegeven op de kaarten 0-1 en S- l . 

Aanleiding 

Ten noordwesten van Drachten ligt het 300 ha omvattende bedrijventerrein 'De Haven', 

dat dateert uit de jaren 60. In 1996 is een aantal knelpunten gesignaleerd in het 

functioneren van het bedrijventerrein en in 1997 en in 1996 is een plan gepresenteerd 

met maatregelen waarmee het 'verouderingsproces* van het bedrijventerrein kon worden 

gestopt. De 'upgrading' is inmiddels uitgevoerd. Daarnaast werd geconstateerd dat de 

voorraad 'nat' bedrijventerrein in de omgeving van Drachten zou moeten worden vergroot, 

gezien de verwachting dat de vraag naar 'nat' bedrijventerrein de komende jaren sterk 

zou stijgen. 

Doelstelling van de milieueffectrapportage 

De centrale doelstelling van milieueffectrapportage (m.e.r.) is het milieubelang een 

volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk 

belangrijke gevolgen voor het milieu. In een milieueffectrapport (MER) wordt ingegaan op 

de te verwachten milieueffecten bij een bepaalde activiteit. 

M.e.r.-plicht 

Voor het te nemen besluit over het bestemmingsplan van de insteekhaven is het verplicht 

een milieueffectrapport (MER) te maken omdat de haven en de vaarweg daar naar toe 

begaanbaar zijn voor schepen meteen laadvermogen van 1.350 ton of meer. 

Leeswijzer 

De opbouw van deze samenvatting komt vrijwel geheel overeen met de opbouw van de 

hoofdtekst van het milieueffectrapport: 

Hoofdstuk 2; Probleemstelling en doel, behandelt de doelen en achtergronden van de 

voorgenomen insteekhaven. 

Hoofdstuk 3; Beleidskader en besluitvorming beschrijft de beleidsmatige uitgangspunten 

voor de m.e.r. procedure en de besluitvorming over de haven. 

Hoofdstuk4; Voorgenomen activiteiten alternatieven beschrijft de technische 

achtergronden met betrekking tot het voornemen. Daarnaast wordt ingegaan op een 

aantal varianten. 

Hoofdstuk 5; Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling beschrijft de huidige 

milieusituatie in het plangebied en schetst welke verdere ontwikkelingen verwacht 

kunnen worden afgezien van de realisatie van het voornemen. 

Hoofdstuk 6; Gevolgen voor het milieu. In dit hoofdstuk worden de (mogelijke) effecten op 

het milieu beschreven en beoordeeld. 

Hoofdstuk 7; Vergelijking van alternatieven en ontwikkeling MMA. In dit hoofdstuk worden 

de alternatieven vergeleken en wordt het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 

gepresenteerd. 

Hoofdstuk 8; Leemten in informatie en evaluatieprogramma; behandeling van de punten 

waarvoor nog leemten in kennis bestaan en waar bij de besluitvorming omtrent de 

insteekhaven nog rekening mee moet worden gehouden, alsmede het 

evaluatieprogramma. 
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Probleemstelling en doel 

Probleemstelling 

Er is vraag naar 'nat' bedrijventerrein in de omgeving van Drachten. De gemeente 

Smallingerland wil aan deze vraag voldoen en tegelijkertijd de diversiteit in de aanwezige 

typen bedrijfsterreinen doen toenemen. Daartoe wil de gemeente het oppervlak 'nat' 

bedrijventerrein vergroten. 

Achtergrond 

De vraag naar 'nat' bedrijventerrein is een lange periode niet erg groot geweest. De 

laatste jaren blijkt er voor 'nat' terrein in Drachten groeiende belangstelling en dus een 

zekere markt te bestaan die door de centrale positie van Drachten in het Noorden en de 

goede verbindingen perspectieven biedt. In het kader van het beleid van de Noordelijke 

provincies ten aanzien van vervoer over het water wordt geconstateerd dat er in Drachten 

goede potenties liggen voor nieuw aanbod van vervoer over water. Dit sluit aan op de 

plannen van de landelijke overheid met het stimuleren van verschuiving van 

transportstromen van de weg naar onder andere het water. 

Realisatie van de insteekhaven binnen de huidige grenzen van het bestemmingsplan van 

De Haven legt het minste beslag op het landelijk gebied in de omgeving. De Haven is 

bovendien een (geluid)gezoneerd industrieterrein. De 'natte' bedrijven aan de nieuwe 

insteekhaven komen binnen de grenzen van dit terrein. Dat is een voordeel, omdat het 

betekent dat ter plaatse uit oogpunt van ruimtelijke ordening en milieu reeds rekening is 

gehouden met de geluidsproductie van nieuw te realiseren bedrijven. 

Voorts is van belang dat de ontwikkeling van de nieuwe insteekhaven onderdeel uitmaakt 
van een grotere ontwikkeling waarbij een uitbreiding van het bedrijventerrein (circa 30 ha) 
in noordelijke richting en een nieuwe ontsluiting richting de N31 (Drachten-Leeuwarden) 
aan de orde is. Dit betreft voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan op basis van 
een raadsbesluit in 1999. 

Doel 
Doel van het voornemen is het realiseren van een 'nat' bedrijventerrein rond een te maken 

insteekhaven op de aangegeven locatie (tekening SI) met een lengte van ongeveer 400 

meter, een breedte van ongeveer 75 meter en een diepte van ongeveer 3,5 m. 

De nieuwe haven zal gelegen zijn aan reeds bestaand vaarwater, namelijk 'Het Nieuwe 
Kanaal' (zie overzichtskaart). De insteekhaven zal gebruikt kunnen worden voor 
binnenvaartschepen tot en met CEMT-klasse IV1. De aanleg van de haven geschikt voor 
schepen van klasse IV dan wel Va (zoals genoemd in de startnotitie) heeft te maken met 
de discussie over de verruiming van de vaarweg naar Drachten voor schepen van klasse 
Va. Mede op basis van overleg met de provincie (als beheerder van de vaarweg naar de 
haven) is er voor gekozen om de haven aan te leggen voor klasse IV schepen. 

Voor het creëren van de toegang en het uitdiepen van een deel van de vaarweg zal 

grotendeels gebruik worden gemaakt van reeds bestaande zandwinning waardoor de 

effecten op de omgeving beperkt zullen zijn. 

Binnenvaartschepen zijn conform Europese afspraken (CEMT, 1992) ingedeeld in verschillende CEMT-

klassen (Conférence Européenne des Ministres des Transport), naar gelang lengte, breedte, diepgang en 

laadvermogen. Klasse IV schepen hebben een laadvermogen variërend van 1.000-1.500 ton. Het 

laadvermogen is belangrijk bij de beoordeling of de aanleg van een civiele haven al of niet m.e.r. plichtig is. 
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Beleidskader en besluitvorming 

Landelijk beleid: insteekhaven 

De aanleg van de insteekhaven sluit goed aan op het landelijk beleid. Om een deel van de 

groei van het goederenvervoer te kunnen opvangen moet volgens dit beleid de rol van de 

binnenvaart namelijk verder worden gestimuleerd. 

Provinciaal beleid: insteekhaven 

Op verschillende wijzen sluit de voorgenomen insteekhaven aan op het provinciaal 

beleid. Genoemd kunnen worden de Structuurschets A7 en verschillende plannen en 

nota's waarbij het transport over water wordt bevorderd. De A7-zone betreft de zone 

tussen Sneek, Heerenveen en Drachten. De structuurschets A7 geeft 'input' voor de 

uitwerking van een nieuw streekplan waarbij in de zones ruimte wordt gegeven voor 

economische ontwikkelingen. 

Provinciaal en landelijk beleid: natuur 

In de Nota natuurbeheer van de provincie Fryslan (1998) is ten westen van het 

industrieterrein 'De Haven', het gebied aan weerszijden van de Wijde Ee en het gebied van 

en rondom 'De Alde Feanen' aangegeven als bestaand natuurterrein of relatienota- en 

natuurontwikkelingsgebied. Op basis van een ontwerpvoorstel van Gedeputeerde Staten 

(2002) wordt de Opeindervaart niet meer aangemerkt als natte verbindingszone. 

Volgens het Milieubeleidsplan van de provincie Fryslan (1999) valt het gebied 'De Alde 

Feanen' onder het RAMSAR verdrag voor wetlands en wordt het geclassificeerd als een 

milieubeschermingsgebied met kwetsbare functies en waarden. Dit sluit aan op het feit 

dat een groot deel van het gebied door het Rijk is aangewezen als Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied. Bovendien is van belang dat het gebied de Alde Feanen door het 

Rijk is aangemerkt als Nationaal park in oprichting. 

Gemeentelijk beleid 

Het bestemmingsplan Industrieterrein De Haven is op 3 augustus 1976 door de raad van 

de gemeente Smallingerland vastgesteld en op 6 november 2001 voor het laatst herzien 

(vierde herziening). Aangezien de realisatie en het gebruik van een insteekhaven (met 

havenmonding) niet past in het geldende bestemmingsplan zal de gemeente het 

bestemmingsplan Industrieterrein De Haven herzien (vijfde herziening). Het deel van het 

bedrijventerrein waar de insteekhaven is gepland, is geschikt bevonden voor bedrijven in 

de zogenaamde milieucategorieën 4, 5a en 5. Met de komst van de insteekhaven wijzigt 

deze categorie-indeling niet. 

De voorgenomen aanleg van de vaarweg (naar de haven toe via een bestaande 

zandwinningslocatie) past binnen het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. 

Besluitvorming 

In figuur 1 is het verloop van de procedure van de milieueffectrapportage in relatie tot het 

bestemmingsplan schematisch weergegeven. Na de bekendmaking van het MER is er 

tenminste 4 weken de gelegenheid voor inspraak, adviezen en het geven van zienswijzen. 

Naast de besluitvorming over het bestemmingsplan zijn voorts besluiten van belang met 

betrekking tot ontgrondingsvergunning voor de vaarweg en haven, keur van het 

waterschap en een eventuele lozingsvergunning in het kader van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren. 

blad 5 van 64 Stad & Ruimte 



projectnr. 1 9 6 7 M 1 9 5 4 5 

maart 2003. revisie 03 

1195*5-mer03-050303 

Milieueffectrapport Insteekhaven bedrijventerrein 0 e Haven "Noord-West" in Drachten 

oranjewoud 

M.e.r. 

Te rmijn ̂ n IN/1 Andr.rrn 

4 w 

9_vv 

Ön) 

bw 

iak / 

Opet' 

tnattiia 

geve 

3eetemm\mep\ar\ 

IN/P3G Anderen Termijnen 

Ope: 
voororitv, 

bes" 

VOO' 

Opr-

Ootwcrp 

bes: 

//V = initiatiefnemer 

BG = bevoegd gezag 

Figuur 1 Schematische weergave van de procedures voor de milieueffectrapportage en wijziging van 

het bestemmingsplan 
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Voorgenomen activiteit en alternatieven 

Insteekhaven 

Op de kaarten in de bijlage is het globale ontwerp van de insteekhaven opgenomen, met 

daarop aangegeven de wegen- en waterstructuur in het plangebied. Het betreft hier een 

ontwerp op hoofdlijnen. 

De insteekhaven wordt ongeveer 400 meter lang en 75 meter breed, met een diepgang 
van circa 3,5 meter. Overtollige grond wordt per schip of per as afgevoerd of weggezogen 
met een zandzuiger en per buisleiding afgevoerd. 

Ten westen van het 'natte bedrijventerrein' aan de oevers van het 'Nieuwe Kanaal' worden 

randbeplanting en een grondwal aangebracht om het bedrijventerrein visueel af te 

schermen vanaf het water. Een gedeelte van de beplanting en grondwal wordt uitgespaard 

waardoor er een vrije zichthoek ontstaat vanuit de haven op het andere 

scheepvaartverkeer in het Nieuwe Kanaal. 

Vaarweg 

Tegenover de geplande insteekhaven, aan de randen van het 'Nieuwe Kanaal', ligt de 
zandwinningconcessie van de firma Jansma Beheer Materieel B.V. Hier wordt reeds vanaf 
1982 industriezand gewonnen met behulp van een zandzuiger. De zandwinninglocatie 
biedt de mogelijkheid de vaarroute naar de toekomstige insteekhaven te kunnen 
realiseren met een beperkte extra ontgronding. 

G raafwerkzaam heden 

Voor het realiseren van de haven wordt ervan uitgegaan dat 116.000 m3 grond (circa 

46.000 m' zand en 70.000 m' lemig materiaal) moet worden ontgraven. Een deel van de 

grond zal in overleg met de aannemer worden toegepast in de grondwal langs de 

westzijde van het terrein. Uitgangspunt is dat de haven wordt aangelegd zonder 

toepassing van bemalingen. 

Voor de realisatie van de vaarweg naar de haven (uitbreiding zandwinput van de firma 

Jansma) wordt in de aanvraag voor de desbetreffende ontgrondingsvergunning (december 

2002) uitgegaan van een hoeveelheid nog te winnen zand van 150.000 m3. Hierbij is er 

van uitgegaan dat de gehele 'landtong' ten noorden van het zanddepot (zie 

situatietekening SI) wordt ontgraven en deel gaat uitmaken van de zandwinput. 

Soort bedrijven 

Volgens het bestemmingsplan kunnen als zwaarste categorie de zogenaamde categorie 5 
bedrijven zich vestigen langs het oostelijke deel van de nieuwe insteekhaven. De 
zwaarste categorie (=6) is niet toegestaan. In het bestemmingsplan is een lijst 
opgenomen met soorten bedrijven per categorie en de aan te houden afstanden ten 
opzichte van woonbebouwing. De veiligheidsaspecten van de afzonderlijke bedrijven 
worden geregeld bij de vergunningverlening en handhaving in het kader van vooral de 
Wet milieubeheer. 

Verkeer 

Uitgangspunt is dat er rond de nieuwe insteekhaven 10 bedrijven zullen worden 

gevestigd. Aangenomen wordt dat deze bedrijven samen door gemiddeld enkele 

binnenvaartschepen per week zullen worden bezocht. In de effectbeschrijving wordt 

rekening gehouden met één schip per dag. 
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Voor het wegverkeer dient indicatief rekening te worden gehouden met per bedrijf enkele 

tientallen tot mogelijk enkele honderden motorvoertuigen per dag. Uitgaande van 

gemiddeld 50 bezoekende motorvoertuigen per bedrijf per dag gaat het in totaal om 500 

motorvoertuigen per dag. 

Effectbeperkende maatregelen: calamiteiten 

Voor calamiteiten op de hoofdvaarwegen in de provincie Fryslan is er een 

calamiteitenplan dat vooral betrekking heeft op het Prinses Margrietkanaal en Van 

Harinxmakanaal. Wat betreft de voorgenomen insteekhaven zelf is het gemeentelijke 

rampenplan van toepassing. 

Ten aanzien van milieueffecten bij mogelijke calamiteiten op de vaarweg naar Drachten 

wordt vooral gedacht aan het vrijkomen van olie bij bijvoorbeeld aanvaringen. Om hierop 

te kunnen inspelen zijn bij de brandweerkorpsen te Sneek, Grou en Burgum snel te 

plaatsen olieschermen aanwezig. Relevante calamiteiten waarbij de inzet van deze 

voorzieningen aan de orde is, komen slechts sporadisch voor. 

Effectbeperkende maatregelen: veiligheid 

De vaarweg naar de nieuw te maken insteekhaven via de naastliggende ^andwinput zal 

voldoen aan de richtlijnen die de provincie hanteert. Op basis van overleg met de 

branche-organisatie Schuttevaer is met het oog op de veiligheid het ontwerp van de 

havenmond geoptimaliseerd. 

Effectbeperkende maatregelen: landschap 

Vanwege de ligging op de rand van de bebouwde kom wordt ten westen van het 'natte 

bedrijventerrein' aan de oevers van het 'Nieuwe Kanaal' randbeplanting aangebracht om 

het bedrijventerrein visueel af te schermen vanaf het water. De randbeplanting zal 

bestaan uit een groenstrook van 50 m breed met daarop een grondwal van 6,5 m hoog 

met gras en/of struiken, waarbij rekening gehouden wordt met een vrije zichthoek bij de 

toegang van de insteekhaven. 

Alternatieven en varianten: voorgenomen locatie van de insteekhaven 

De voorgenomen activiteit betreft het realiseren van de insteekhaven en de waterweg daar 

naar toe. Wat dit betreft zijn er geen realistische alternatieven of varianten. 

Het gebied ten zuidwesten van de huidige haven (omgeving betonfabriek) is in bezit van 

de betonfabriek en wordt in de toekomst gebruikt om richting het westen uit te breiden en 

is derhalve niet beschikbaar als alternatieve locatie voor de insteekhaven. Bovendien zijn 

nieuwe activiteiten in dat gebied nog maar beperkt mogelijk binnen de huidige 

geluidscontour. Daarmee zijn de feitelijke ontwikkelingsmogelijkheden daar beperkt. 

Alternatieven en varianten: verplaatsing bestaande activiteiten 

Allereerst is gekeken naar de mogelijkheden om terreinen aan het water die niet (meer) 

voor aan- en afvoer over het water worden gebruikt opnieuw een functie daarvoor te 

geven. Daarbij blijkt dat bedrijven zo lang ze nog van het bedrijventerrein gebruik maken 

niet makkelijk te verplaatsen zijn. Beschikbare terreinen worden vaak met het oog op een 

toekomstige uitbreiding van het bedrijf aangehouden. Bedrijven zijn zelf baas over hun 

doen en laten en daar kan de gemeente weinig invloed op uitoefenen. 
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Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 

Landschap 

De insteekhaven is gepland op de overgang van de zandgronden naar de lager gelegen 

veengronden in het stroomdal van de Wijde Ee. De hoger gelegen delen in de omgeving 

van de haven kunnen oorspronkelijk worden beschouwd als een woudveenontginnings-

gebied en de lagere delen als stroomgebied. Het gebied van de insteekhaven wordt 

gekarakteriseerd door voornamelijk van noord naar zuid lopende singels met daartussen 

redelijk open landschap, maar kleinschaliger dan het stroomgebied. In het huidige 

landschap ter plaatse is echter geen duidelijke lijnvormige structuur meer zichtbaar. 

Bij autonome ontwikkeling zal het gebied zijn singelstructuur verder verliezen doordat het 

terrein in het bestemmingsplan is aangewezen als industrieterrein. 

Bodem en water 

De geohydrologische schematisatie op basis van de Grondwaterkaart van Nederland en 
de beschikbare gegevens staat in tabel 1. 

Tabel 1 Geohydrologische schematisatie 

Hydrologische eenheid Dikte Samenstelling Formatie 

(m) 

deklaag 3 a 6 matig fijn zand, leem klei en veen Drenthe, Eindhoven 

watervoerend pakket 10 a 20 fijn im matig grol zand Eindhoven 

scheidende laag 1 a?0 slibhoudend fijn zand en klei Peelo 

Volgens de Grondwaterkaart ligt de te graven haven op de grens van het gebied waar de 

scheidende laag voorkomt. In westelijke richting wordt deze scheidende laag dikker en in 

oostelijke richting dunner. Waarschijnlijk is de scheidende laag ter plaatse van de aan te 

leggen haven nog wel aanwezig, maar heeft deze een beperkte dikte. 

Ecologie 

Plangebied 

Ten behoeve van dit MER is een ecologische studie uitgevoerd (zie de bijlage van het 

MER). Uit dit onderzoek is gebleken dat de vegetatiekundige betekenis van het 

plangebied door de sterke ingrepen in het recente verleden relatief gering is en dat er 

geen zeldzame vegetatietypen voorkomen. Wel zijn een aantal minder algemene en 

schaarse plantensoorten aanwezig, in het bijzonder in de nog aanwezige sloten in het 

gebied. Er zijn in het kader van het ecologische onderzoek geen Rode Lijstsoorten in het 

plangebied vastgesteld. 

In het plangebied wordt een gevarieerd broedvogelbestand aangetroffen, waaronder twee 

Rode Lijstsoorten; Tureluur en Grutto. Andere kritische of bedreigde vogelsoorten zijn niet 

vastgesteld, maar er komen verschillende minder algemene en schaarse soorten tot 

broeden. 

Van zoogdieren zijn buiten het voorkomen van vleermuizen geen zeldzame of bedreigde 

zoogdieren aan te treffen. Op het terrein bevinden zich geen kolonies van vleermuizen. 

Het plangebied vervult voor deze soortgroep een rol als foerageergebied. 
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In het plangebied zijn geen zeldzame of bedreigde vlinders, libellen, amfibieën en vissen 

aanwezig; wel moet een voorbehoud worden aangehouden voor het voorkomen van 

Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper. 

De invulling van het terrein als industrieterrein (autonome ontwikkeling) heeft invloed op 

de weidevogelstand in het gebied. Bouwrijp gemaakte delen van het terrein bieden 

tijdelijk een geschikte broedbiotoop aan Kievit en Scholekster. De invulling als 

industrieterrein en de toenemende verruiging en verdichting van braakliggend terrein 

heeft een negatieve invloed op de weidevogels in het gebied. 

Wijdere omgeving 
Ten westen van het plangebied ligt de provinciale ecologische hoofdstructuur die de Alde 

Feanen, Wijde Ee en de Smalle Eesterzanding omvat. Een groot deel van het gebied is 

aangewezen als vogel- en habitatrichtlijngebied. Het gebied de Alde Feanen is 

aangemerkt als Nationaal park in oprichting. 

In de startnotitie wordt gerefereerd aan het Nieuwe kanaal en de Opeinder Vaart als natte 

ecologische verbindingszones. In de ontwerpbeleidsnotitie Ecologische Verbindingszones 

van de provincie Fryslan (2002) wordt de verbindingszone langs het Nieuwe Kanaal echter 

niet meer vermeld. De zone komt in het beleid als zodanig te vervallen. Dit geldt eveneens 

voor een ecologische verbindingszone die op enkele honderden meters westelijk van de 

geplande insteekhaven in noord-zuidrichting loopt (evenwijdig aan het Nieuwe Kanaal). 

Archeologie 

In opdracht van de gemeente Smallingerland is archeologisch onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de insteekhaven. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er in het 

gebied van de Insteekhaven Drachten-Noord geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden 

op een archeologische vindplaats. 

Geluid 
Industrieterrein 'De Haven' is een (geluid)gezoneerd industrieterrein. Rekening houdend 

met de 50 dB(A) contour (zonegrens) en het zonebeheersmodel is voor de (woon)boerderij 

aan de Legauke, die binnen de 50 dB(A) zonegrens ligt, een hogere grenswaarde bepaald 

van 60 dB(A). 

Uit onderzoek voor de zandwinning van de firma Jansma blijkt dat een waarde van 50 
dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau niet wordt overschreden ter 
plaatse van de onderzochte immissiepunten, waaronder de bovengenoemde 
(woon)boerderij. 

Voorts is van belang dat het stiltegebied 'De Alde Feanen' als geluidgevoelige 

bestemming wordt aangemerkt. De begrenzing hiervan komt overeen met die van het 

Vogel- en Habitatrichtlijngebied zoals aangegeven op tekening N I . 

Licht 

Er is in Nederland nog geen specifieke wetgeving ten aanzien van de lichtbelasting. Op 

inrichtingsniveau kunnen op basis van de Wet milieubeheer voorschriften opgenomen 

worden. Het gebied waar de aanleg van de haven is gepland heeft reeds de bestemming 

industrieterrein. Vestiging van bedrijven heeft deels al plaatsgevonden. Verlichting van en 

bij de bedrijven is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten. Indien nodig, zal bij de vestiging 

van vergunningplichtige bedrijven de lichtbelasting bij de toets in het kader van de Wet 

milieubeheer worden meegenomen. 

blad 10 van 64 Stad ft Ruimte 



piojeclnt. 19677119545 

maart 2003, revisie 03 

119545mer03-050303 

Milieueffectrapporl insteekhaven bedrijventerrein De Haven "Noord-West" in Drachten 

oranjewoud 

Scheepvaart 

Voor de binnenvaart is Drachten bereikbaar vanaf het Prinses Margrietkanaal via de Lange 

Sloot langs Earnewald en de Hooidamsloot (zie tekening 01). Dit betreft vaarwater met 

CEMT-klasse IV. De waterdiepte op deze route bedraagt 3,5 m. 

Voor de recreatievaart is Drachten ook bereikbaar vanaf het noorden via de Opeindervaart 

en het westen via de Kromme Ee. 

In het havengebied van Drachten liggen diverse jachthavens en scheepswerven. De 

grootste jachthaven is 'De Drait', gelegen aan de Nieuwe Drait, met ruim 1.000 

ligplaatsen. De aanwezige scheepswerven hebben vaak tevens activiteiten op het gebied 

van verhuur, onderhoud en stalling. Uitgegaan kan worden van een totaal aantal 

ligplaatsen dat enkele honderden hoger ligt dan de genoemde 1.000 ligplaatsen. 

Voor de vaarweg naar Drachten wordt uitgegaan van gemiddeld 6,7 passages van 

binnenvaartschepen per dag: 3 a 4 per dag heen en een zelfde aantal terug. Voor de 

recreatievaart wordt uitgegaan van circa 270 passages per dag in de periode 1 april - 30 

september; wat inhoudt dagelijks 135 schepen heen en een zelfde aantal terug. 

Het aantal passages langs de toekomstige insteekhaven van en naar de Opeindervaart is 
geschat op ruim 40 (recreatie)schepen per dag met een doorvaarthoogte van meer dan 
1,35 m in de twee piekmaanden juli en augustus. 

Wegverkeer 
Er zijn telgegevens beschikbaar van verschillende locaties en jaren. Op de Bolder, vlak bij 
de aansluiting op de Noorderhogeweg (grens van het industrieterrein) was in 2001 sprake 
van circa 82.000 motorvoertuigen (passages) per week. 

Bij inrichting van het gebied van de insteekhaven als 'normaal' bedrijventerrein zonder 
haven (autonome ontwikkeling), kan de intensiteit toenemen met mogelijk enkele 
duizenden motorvoertuigen per week. 

Veiligheid 
Ten aanzien van de veiligheid is in dit MER specifiek gekeken naar de veiligheid bij 

transport over water. De veiligheidsaspecten van aanwezige en te vestigen bedrijven op 

het bedrijventerrein De Haven worden grotendeels geregeld via de vergunningverlening 

en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. 

Over aanvaringen is informatie verzameld via verschillende kanalen (provincie Fryslan, 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Raad voor de Transportveiligheid). De informatie van 

deze instanties blijkt niet goed met elkaar overeen te stemmen. Het al dan niet melden 

van aanvaringen of ongevallen blijkt niet eenduidig plaatsvinden. Op basis van de 

verzamelde informatie is wel geconcludeerd dat de kans op aanvaringen op de vaarweg 

naar Drachten met relevante milieuschade als gevolg, zeer gering is. Met de beschikbare 

informatie is het echter niet mogelijk om deze kans te kwantificeren. 
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Gevolgen voor het milieu 

Landschap 

Realisatie van de insteekhaven zal verdere gevolgen hebben voor de singelstructuur van 

het gebied, mede door de eventuele plaatsing van hoge gebouwen en hoge kranen voor 

de overslag van goederen. De gevolgen voor het landschapsbeeld zullen vooral evident 

zijn vanuit het gezichtspunt van het omliggende landschap en het Nieuwe Kanaal, dat 

vooral in de zomermaanden frequent wordt gebruikt door de recreatieve vaart. Aan de 

zijde van het Nieuwe Kanaal zal aan weerszijden van de haventoegang een aarden wal 

worden aangelegd, die de haven en het bedrijventerrein deels aan het zicht onttrekt. 

Hoewel ook een aarden wal niet in het vlakke landschap past, biedt de wal met 

groenbeplanting een betere afscherming dan wanneer geen maatregelen zouden worden 

genomen. 

Water 

Uitgangspunt is dat bij de aanleg van de haven slechts beperkt direct contact met het 

oppervlaktewater van het Nieuwe Kanaal bestaat. De doorgang tussen oppervlaktewater 

en te graven haven is qua omvang namelijk gering. Vertroebeling van het 

oppervlaktewater door opwerveling van slib wordt zo beperkt. 

Het gebruik van de haven zal naar verwachting geen relevante invloed hebben op de 

waterkwaliteit ter plaatse. Via de vergunningverlening in het kader van de Wet 

milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren en desbetreffende handhaving 

zullen ongewenste lozingen worden tegengegaan. 

Ecologie: plangebied 

Het plangebied kent door een afwisselende samenstelling van biotopen een gevarieerde 
broedvogelbevolking. De ingreep zal als gevolg hebben dat de broedgelegenheid in het 
plangebied zal verdwijnen evenals de bestaande vegetaties. Tevens zal sprake zijn van 
een beperkte verandering van het foerageergebied van de vleermuizen, maar het 
plangebied zal ook na de ingreep die functie voor een deel kunnen vervullen. Doordat bij 
autonome ontwikkeling het gebied ook als industrieterrein wordt ingericht, zullen de 
verschillende effecten ook in dat geval grotendeels optreden. 

Ecologie: Vogel- en Habitatrichtlijn, Flora- en Faunawet 

Het plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van de Speciale Beschermingszones in het 

kader van de Vogelrichtlijn. Ook heeft de inrichting en de uitstraling van het gebied op 

zich naar verwachting geen effect op de in de buurt gelegen Speciale Beschermingszone 

de Alde Feanen. Er zijn wat betreft de Vogelrichtlijn dus geen conflicten te verwachten. 

Voorts is geconcludeerd dat er geen significante effecten optreden met betrekking tot de 
Habitatrichtlijn. Ten aanzien van de vleermuizen die in deze richtlijn worden genoemd zijn 
in het plangebied geen kraamkolonies aanwezig en vindt er daarom geen verstoring 
plaats van voortplantingsplaatsen. 

De Flora- en Faunawet beschermt alle inheemse diersoorten en een deel van de 

plantensoorten. Voor verschillende soorten bestaan vrijstellingen. Op basis van 

informatie die door LNV aan de gemeente is verstrekt, blijkt dat geen ontheffing van de 

Flora- en faunawet nodig is als de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen. De 

ecologische waarde van het gebied betreft namelijk vooral de aanwezigheid van bepaalde 

vogelsoorten in het broedseizoen. 
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Ecologie: vaarweg naar Drachten 

Voor de vaarweg naar Drachten wordt in de huidige situatie uitgegaan van gemiddeld 6,7 

passages van binnenvaartschepen per dag. Na aanleg van de insteekhaven wordt 

rekening gehouden met 2 extra passages per dag. Dit is een (mogelijke) toename van 

30% die relevant is vanwege de status van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied De Alde 

Feanen waar de vaarweg naar Drachten door heen loopt. De relevantie betreft met name 

de mogelijke verstoring van vogels door het scheepvaartgeluid en de kans op calamiteiten 

zoals het vrijkomen van olie bij een aanvaring. 

Ten aanzien van verstoring geldt dat De Alde Feanen een omvangrijk gebied is, waarbij het 

scheepvaartgeluid zich tot een beperkte zone aan weerszijden van de vaarweg uitstrekt. 

Vogelsoorten die gevoelig zijn voor deze vorm van verstoring zullen deze zone mijden. 

Verder dient opgemerkt te worden dat er in het gebied onder de huidige omstandigheden 

ook al verstoring plaatsvindt als gevolg van recreatie. De vaarweg wordt intensief gebruikt 

door de recreatievaart en er liggen een camping en een dorp in het gebied. De extra 

verstoring als gevolg van de beroepsvaart zal daarom gering zijn. 

Bij een calamiteit wordt met name gedacht aan aanvaringen. Bij de vaarwegbeheerder 
(provincie) en waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslan) heeft in dit kader het 
scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal en Van Harinxmakanaal de meeste 
prioriteit. De vaarweg naar Drachten wordt, gezien de lage intensiteit, de soort lading die 
'gemiddeld' wordt vervoerd en de lage vaarsnelheden niet als een bijzonder risico gezien. 
Wel is duidelijk dat het vrijkomen van olie een negatieve invloed kan hebben op de 
natuurwaarden van het gebied. Op basis van de zeer geringe kans is er in het kader van 
de milieueffectrapportage geen nadere effectbeschrijving uitgevoerd. 

Archeologie 

Op basis van de conclusie dat geen ongestoorde (lees waardevolle) archeologische 
vindplaatsen in het plangebied te verwachten zijn, wordt aangenomen dat met de 
realisatie van de insteekhaven geen archeologische waarden van betekenis worden 
beïnvloed. 

Geluid 
Uit berekeningen voor het zonebeheersmodel blijkt dat de totaalwaarden van alle 

bedrijven (zowel met als zonder insteekhaven) op de rekenpunten van de geluidszone 

binnen de toegestane grenzen blijven. 

Voor de aanleg van de haven en vaarweg is er van uitgegaan dat de inzet van een 

zandzuiger maatgevend is voor het aspect geluid met betrekking tot een (woon)boerderij 

aan de Legauke. Uit berekeningen blijkt dat een waarde van 50 dB(A) voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse niet wordt overschreden. Voor het 

passeren van een binnenvaartschip is voor deze woning een indicatief maximaal 

geluidniveau berekend van 61 dB(A). 

Voor de geluidsbelasting van de natuurgebieden langs de vaarweg is indicatief een 50 

dB(A) contourafstand bepaald op 28 m afstand ten opzichte van de langsvarende schepen 

bij 10 passages per dag (vijf schepen heen en vijf schepen terug). Bij deze indicatieve 

berekening is geen rekening gehouden met geluidemissies van de recreatievaart. Naar 

verwachting zijn deze in het recreatieseizoen maatgevend. 
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Licht 

Het is te verwachten dat ter plaatse van de haven, ten behoeve van laad- en 

loswerkzaamheden lichtmasten worden geplaatst. De schepen voeren nagenoeg geen 

verlichting en zullen wat dat betreft ook weinig effecten veroorzaken. 

Wegverkeer 
Het verwachte aantal verkeersbewegingen van de bedrijven rond de insteekhaven (5.000 

passages per week) levert aan de rand van het bedrijventerrein (aansluiting van de Bolder 

op de Noorderhogeweg) slechts een geringe toename op van de huidige 

verkeersintensiteit van circa 82.000 passages per week. 

Veiligheid 

Op basis van praktijkcijfers blijkt de kans op aanvaringen op de vaarweg naar Drachten 

met relevante milieuschade als gevolg zeer gering. Bij gronduitgifte zal de gemeente 

bovendien selectief optreden voor wat betreft het soort bedrijf dat zich wil vestigen. 

Bedrijven met een grote potentiële invloed op het milieu vanwege aanwezigheid van grote 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben duidelijk niet de voorkeur. 

Het ontwerp van de haven zelf is geoptimaliseerd mede naar aanleiding van overleg met 

de provincie en branche-organisatie. 
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Vergelijking van alternatieven en ontwikkeling MMA 

In tabel 2 is een vergelijking gemaakt tussen de beschreven effecten als gevolg van de 
insteekhaven en de autonome ontwikkelingen. Na deze tabel wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 

Tabel 2 Beoordeling effecten insteekhaven in vergelijking met autonome ontwikkeling 

Onderwerp Beoordeling in vergelijking met 

autonome ontwikkeling 

(= realisatie bedrijventerrein 

zonder insteekhaven) 

Toelichting 

Landschap 0 In vergelijking met oorspronkelijke 

agrarische bestemming is oordeel uit 

oogpunt van landschap negatief. Voor 

landschap is situatie met en zonder 

insteekhaven vergelijkbaar. 

Water 

Aanleg haven 
0 / - Geringe vertroebeling van 

oppervlaktewater is mogelijk 

Ecologie 

Aanleg haven 

0 In vergelijking met de huidige situatie is 
het oordeel negatief. De beschreven 
effecten voor de situatie van een 
bedrijventerrein met en zonder 
insteekhaven zijn echter vergelijkbaar. 

Ecologie 

Calamiteiten 
o/- Door transport over water is er een zeer 

geringe kans op calamiteiten ten 

aanzien van Vogel- en 

habitatrichtlijngebied. 

Archeologie 0 Op basis van uitgevoerd onderzoek 
wordt aangenomen dat met de 
realisatie van de insteekhaven geen 
archeologische waarden van betekenis 
worden beïnvloed. 

Geluid o/- Verschil tussen situatie met en zonder 
insteekhaven betreft vooral de extra 
geluidsbelasting door scheepvaart ter 
plaatse van één woning. 

Licht 0 Geen duidelijk verschil 

Wegverkeer 0 Geen duidelijk verschil 

Veiligheid 0 / - De kans op aanvaringen op de vaarweg 
naar Drachten is zeer gering en bij de 
toegang van de insteekhaven is er 
voldoende ruimte voor de combinatie 
van recreatie- en beroepsvaart. 

0 Beoordeling neutraal in vergelijking met autonome ontwikkeling 

0 / - Beoordeling enigszins negatief in vergelijking met autonome ontwikkeling 
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Meest milieuvriendelijk alternatief 

In tabel 2 is er bij de volgende onderwerpen een enigszins negatief oordeel gegeven in 

vergelijking met de autonome ontwikkeling: 

1. water, aanleg haven (geringe vertroebeling mogelijk) 

2. ecologie (zeer geringe kans op calamiteiten Vogel- en habitatrichtlijngebied) 

3. geluid (maximaal geluidsniveau scheepvaart bij één woning) 

A. veiligheid (geringe kans op aanvaringen). 

In het kader van de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief is nagegaan 

of verdere optimalisatie van het voornemen ten aanzien van deze aspecten mogelijk is. 

Ad 1. vertroebeling 

De kans op vertroebeling van oppervlaktewater kan worden beperkt door te kiezen voor 

de volgende aanpak (principe): 

1. Na aanleg damwand zo veel mogelijk lemig materiaal ontgraven met graafmachines 

en afvoeren per as via te maken tijdelijk depot naast de insteekhaven (zuidzijde) 

2. De toegang van de insteekhaven vanaf het Nieuwe Kanaal wordt pas doorgegraven bij 

het bereiken van de zandlaag 

3. Met een zandzuiger wordt de insteekhaven verder op diepte gebracht 

A. De zandzuiger voert het zand per buisleiding af naar een te maken depot op de kant 

(in dat geval is naar verwachting een lozingsvergunning voor het perswater vereist, 

tenzij de toegang naar de insteekhaven wordt afgesloten nadat de zandzuiger is 

binnengevaren). Alternatief is afvoer van het zand per buisleiding naar het zanddepot 

van de firma Jansma. In dat geval lijkt afsluiting van de toegang tot de insteekhaven 

niet nodig). Derde optie is afvoer per buisleiding naar een te maken depot elders. 

Deze optie ligt niet voor de hand. 

De gemeente Smallingerland heeft er belang bij om potentiële aannemers voor de aanleg 

van de insteekhaven zo min mogelijk te beperken in de mogelijke opties voor de wijze van 

uitvoering. Gedachte is dat de prijs zo laag mogelijk wordt als elke aannemer maximaal 

van eigen specifieke oplossingen en creativiteit gebruik kan maken. Uiteraard geldt dit 

binnen de kaders van de regelgeving op onder andere milieugebied. 

Op basis van het voorgaande worden de volgende opties als meest milieuvriendelijk 

beschouwd (onderscheidend ten aanzien bovengenoemd punt A): 

AA: De zandzuiger voert het zand per buisleiding af naar een te maken depot op de 

kant waarbij de toegang van de insteekhaven tijdelijk wordt afgesloten. 
AB: Afvoer van het zand per buisleiding naar het zanddepot van de firma Jansma. 

In welke mate deze en andere alternatieven qua milieueffecten en procedurerisico's 

(vooral eventuele lozingsvergunningen) onderscheidend van elkaar zijn is niet op 

voorhand te bepalen. Ten behoeve van het bestek zal er een programma van eisen worden 

opgesteld. 

Ad 2. Ecologie, kans op calamiteiten in de Vogel- en Habitatrichtlijngebied 

In de huidige situatie is er sprake van gemiddeld 6,7 passages van binnenvaartschepen 

per dag; wat inhoudt dagelijks 3 a A binnenvaartschepen heen en een zelfde aantal terug. 

Uit overleg met provincie, waterschap en brandweer blijkt de kans op calamiteiten in het 

Vogel- en Habitatrichtlijngebied geen speciale aandacht te hebben in de huidige situatie. 
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Bij de vaarwegbeheerder (provincie) en waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslan) 

heeft in dit kader het scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal en Van 

Harinxmakanaal de meeste prioriteit. De vaarweg naar Drachten wordt, gezien de lage 

intensiteit, de soort lading die 'gemiddeld' wordt vervoerd en de lage vaarsnelheden niet 

als een bijzonder risico gezien. Door de toename met gemiddeld één schip per dag (twee 

passages) als gevolg van de te realiseren insteekhaven zal dit niet anders worden. Ook is 

van belang dat de gemeente Smallingerland in dit kader geen of nauwelijks 

bevoegdheden heeft. Op basis hiervan (er is geen sprake van een bijzonder risico en de 

gemeente heeft geen/nauwelijks bevoegdheden) is er ten aanzien van het meest 

milieuvriendelijk alternatief geen verdere optimalisatie mogelijk geacht. 

Ad 3. Scheepvaartgeluid bij woning 

Voor de woonboerderij aan de Legauke is een maximaal geluidniveau berekend van 61 

dB(A) als gevolg van scheepvaartgeluid. Een specifiek toetsingskader ontbreekt voor dit 

geluid. Bij toetsing aan de normen die normaal gesproken voor industriegeluid worden 

gehanteerd zou vrijwel aan die normstelling kunnen worden voldaan (zie paragraaf 6.5). 

Daarom zijn effectbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een 

grondwal ten zuiden van de woonboerderij, niet uitgewerkt en ook niet aangemerkt als 

'meest milieuvriendelijk'. Bovendien is een dergelijke wal uit oogpunt van landschap niet 

gewenst (langs de rand van het bedrijventerrein komt al een hoge grondwal). 

Ad 4. Nautische veiligheid 

De situatie met insteekhaven is enigszins negatief beoordeeld in vergelijking met de 

autonome ontwikkeling (bedrijventerrein zonder insteekhaven). Het is duidelijk dat de 

situatie met het kruisen van beroeps- en recreatievaart aandacht verdient. Daarom is het 

ontwerp van de haven geoptimaliseerd mede naar aanleiding van overleg met de 

provincie en branche-organisatie. Op basis hiervan worden geen verdere zinvolle 

aanpassingen mogelijk geacht. 

Conclusie 'Meest milieuvriendelijk alternatief 

De voorgenomen activiteit is te beschouwen als 'meest milieuvriendelijk alternatief met 
uitzondering van het aspect vertroebeling van het oppervlaktewater. Voor dit aspect is het 
'meest milieuvriendelijk alternatief wel gedefinieerd, maar is de definitieve keuze door de 
gemeente nog niet gemaakt. 
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8 Leemten in informatie en evaluatieprogramma 

Leemten in informatie 

Dit MER is gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming over de herziening van het 

bestemmingsplan Industrieterrein De Haven. Het MER moet in dit kader ook inzicht geven 

in het eventueel ontbreken van informatie die voor deze besluitvorming van belang is. 

Op basis van het beschrevene in dit MER zijn er geen leemten in kennis die voor de 

besluitvorming essentieel zijn. De belangrijkste leemte in kennis is het feit dat de 

aanlegmethode van de haven nog niet tot in detail bekend is. Dit hangt samen met de 

keuzevrijheid die men de aannemers wil geven bij de inschrijving op de werkzaamheden 

ten einde een zo laag mogelijke prijs te kunnen realiseren. Hierdoor is het nog niet 

bekend of en in welke mate enige vertroebeling van het oppervlaktewater kan 

plaatsvinden. Aangezien vergunningverlening en handhaving op basis van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren voldoende mogelijkheden bieden om deze 

vertroebeling 'in de hand' te houden, is dit aspect voor de besluitvorming over het 

bestemmingsplan niet essentieel. 

Een andere specifiek te noemen leemte in kennis is het ontbreken van informatie over de 

aanwezigheid van eventuele grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij de bedrijven die 

zich zullen vestigen rond de insteekhaven. De gemeente heeft slechts beperkte 

mogelijkheden dit te sturen (bij gronduitgifte), maar wenst uit oogpunt van economische 

ontwikkeling en werkgelegenheid niet op voorhand in het bestemmingsplan uitsluitend 

de lichtere categorieën bedrijven toe te staan. Omdat de vaarweg naar Drachten door de 

provincie is aangewezen als geschikt voor klasse IV schepen en er geen sprake is van een 

bijzonder risico ten aanzien van transport over water door het Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied de Alde Feanen, is ook dit aspect niet essentieel geacht voor de 

besluitvorming over het bestemmingsplan. 

EvaluatieprogTamma 

De m.e.r.-procedure eindigt niet met het nemen van een besluit over het 

bestemmingsplan, maar met de evaluatie van het MER door het bevoegd gezag zodra de 

aanleg van de insteekhaven is gestart. 

De evaluatie houdt in dat het bevoegd gezag nagaat of de effecten van de insteekhaven in 

werkelijkheid overeenstemmen met de beschrijving in het MER en of maatregelen om 

nadelige effecten te voorkomen of te beperken daadwerkelijk zijn genomen en het 

beoogde resultaat hebben. Om een goede evaluatie achteraf mogelijk te maken, kan het 

nodig zijn om al vóór of tijdens de realisatie van het m.e.r.-plichtige initiatief 

waarnemingen te doen of een nulsituatie vast te leggen. 

Belangrijke onderwerpen voor een evaluatie zijn in ieder geval de zaken die bij de leemten 

in kennis zijn genoemd (aanlegmethode in relatie met vertroebeling van 

oppervlaktewater, alsmede aanwezigheid van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in 

relatie met ecologische risico's bij transport over water. 

Verder kan gedacht worden aan: 

• Geluidsonderzoek 

• Onderzoek naar Lichthinder 

• Verkeerstellingen. 
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Inleiding 

1.1 Voorgenomen activiteit 

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om op bedrijventerrein 'De Haven' een 

insteekhaven te realiseren met een lengte van circa 400 m en een breedte van circa 75 m. 

De situering van de haven en de omgeving zijn weergegeven op de kaarten 0-1 en S- l . 

1.2 Aanleiding 

Ten noordwesten van Drachten (gemeente Smallingerland, provincie Fryslan) ligt het 300 
ha omvattende bedrijventerrein 'De Haven', dat dateert uit de jaren 60. Momenteel zijn op 
het bedrijventerrein circa 440 ondernemingen gehuisvest. In 1996 zijn door de gemeente 
Smallingerland en ondernemers knelpunten gesignaleerd in het functioneren van het 
bedrijventerrein. Om deze knelpunten op te lossen is in 1997 in een 'Operationeel Plan 
Bedrijventerrein De Haven' een pakket aan technische, juridische en financiële 
maatregelen geformuleerd waarmee het Verouderingsproces' van het bedrijventerrein 
kon worden gestopt (Grontmij & Weusthuis, 1997). De 'upgrading' is inmiddels 
uitgevoerd. Eén van deze maatregelen betrof verder het opzetten van 
ontwikkelingsprojecten voor het creëren van nieuwe bedrijventerreinen. In het 
'Operationeel Plan' werd verder geconstateerd dat de voorraad 'nat' bedrijventerrein in de 
omgeving van Drachten zou moeten worden vergroot, gezien de verwachting dat de vraag 
naar 'nat' bedrijventerrein de komende jaren sterk zou stijgen. Zonder 
uitbreidingsmaatregelen zou volgens het 'Operationeel Plan' in de gemeente 
Smallingerland in de toekomst een tekort aan bedrijventerrein aan groot vaarwater 
ontstaan. 

1.3 Milieueffectrapportage 

M.e.r.-plicht 
Het voornemen wordt aangemerkt als 'de aanleg van een haven voor civiel gebruik voor de 
binnenscheepvaart' en 'aanleg van een waterweg', zoals aangegeven in de C lijst 
(respectievelijk activiteit 4b en 3.1) van het besluit milieueffectrapportage 1994 (VROM 
1999). De besluitvorming in het kader van het bestemmingsplan inzake de voorgenomen 
realisatie van de insteekhaven en de waterweg is voor de betreffende gevallen m.e.r. 
plichtig aangezien de drempelwaarden voor beide activiteiten worden overschreden: 

1. de geplande haven zal begaanbaar zijn voor schepen met een laadvermogen van 
1.350 ton of meer; 

2. de aan te leggen waterweg (naar de haven toe) kan worden bevaren door schepen met 
een laadvermogen van 1.350 ton of meer. 

Doelstelling van de milieueffectrapportage 

De centrale doelstelling van milieueffectrapportage (m.e.r.) is het milieubelang een 

volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk 

belangrijke gevolgen voor het milieu. In een milieueffectrapport (MER) wordt ingegaan op 

de te verwachten milieueffecten bij een bepaalde activiteit. 
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Bij de milieueffectrapportage zijn verschillende partijen betrokken. Dit betreft: 

Initiatiefnemer: de particulier of de overheidsorganisatie die een activiteit wil 

ondernemen. Deze moet het MER (laten) opstellen. In onderhavig geval is de 

initiatiefnemer de gemeente Smallingerland. 

Initiatiefnemer: 

Gemeente Smallingerland 

Afdeling Ontwikkeling 

Postbus 10.000 

9200 HA DRACHTEN 

contactpersoon: de heer ir. J.T. Hoeksema, tel. 0512-581260 

Bevoegd Gezag: één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de 

activiteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen waarvoor het MER wordt 

opgesteld. Het bevoegd gezag geeft in de m.e.r.-procedure richtlijnen voor de inhoud 

van het MER en beoordeelt de inhoud bij ontvangst. In onderhavig geval is het 

bevoegd gezag de raad van de gemeente Smallingerland. 

Commissie voorde milieueffectrapportage: dit is een onafhankelijke commissie. Deze 

commissie stelt uit haar leden een werkgroep samen, die het Bevoegd Gezag 

adviseert over de richtlijnen (het 'advies voor richtlijnen') en later over de 

volledigheid van het MER (het toetsingsadvies). 

Insprekers: insprekers zijn personen of organisaties die op bepaalde momenten in de 

m.e.r. procedure (zie hoofdstuk 3) hun mening over de inhoud van het MER en over de 

juistheid of volledigheid kenbaar maken. Het is voor iedereen mogelijk om als 

inspreker te reageren op en mee te denken in de m.e.r.-procedure op het moment van 

verschijnen van de startnotitie en het moment van bekendmaking van het MER. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2; Probleemstelling en doel, behandelt de doelen en achtergronden van de 

voorgenomen insteekhaven. 
Hoofdstuk 3; Beleidskader en besluitvorming beschrijft wat de beleidsmatige 

uitgangspunten zijn voor de m.e.r. procedure. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder wordt in dit hoofdstuk 

aangegeven welke besluiten er zijn genomen, en nog genomen moeten worden, om tot 

realisatie van de insteekhaven te kunnen overgaan. 

Hoofdstuk 4; Voorgenomen activiteit en alternatieven beschrijft de technische 

achtergronden met betrekking tot het voornemen. Daarnaast wordt ingegaan op een 

aantal varianten. 

Hoofdstuk 5; Bestoande milieutoestand en autonome ontwikkeling beschrijft de huidige 

milieusituatie in het plangebied en schetst welke verdere ontwikkelingen verwacht 

kunnen worden afgezien van de realisatie van het voornemen. 

Hoofdstuk 6; Gevolgen voor het milieu. In dit hoofdstuk worden de (mogelijke) effecten op 

het milieu beschreven en beoordeeld. 

Hoofdstuk 7; Vergelijking van alternatieven en ontwikkeling MMA. In dit hoofdstuk worden 

de alternatieven vergeleken en wordt het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 

gepresenteerd. 
Hoofdstuk 8; Leemten in informatie en evaluatieprogramma; behandeling van de punten 

waarvoor nog leemten in kennis bestaan en waar bij de besluitvorming omtrent de 

insteekhaven nog rekening mee moet worden gehouden, alsmede het 

evaluatieprogramma. 
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Probleemstelling en doel 

2.1 Probleemstelling 

Er is vraag naar 'nat* bedrijventerrein in de omgeving van Drachten. De gemeente 

Smallingerland wil aan deze vraag voldoen en tegelijkertijd de diversiteit in de aanwezige 

typen bedrijfsterreinen doen toenemen. Daartoe wil de gemeente het oppervlak 'nat' 

bedrijventerrein vergroten. 

2 .2 Achtergrond 

Motivatie aanleg nieuwe haven 

De vraag naar 'nat' bedrijventerrein is een lange periode niet erg groot geweest. De 

laatste jaren blijkt er voor 'nat' terrein in Drachten groeiende belangstelling en dus een 

zekere markt te bestaan die door de centrale positie van Drachten in het Noorden en de 

goede verbindingen perspectieven biedt. In het kader van het beleid van de Noordelijke 

provincies ten aanzien van vervoer over het water wordt geconstateerd dat er in Drachten 

goede potenties liggen voor nieuw aanbod van vervoer over water. Dit is later door een 

onderzoek uitgevoerd door Bureau Buck in opdracht van de Noordelijke transportregio 

nog eens bevestigd. De provincie heeft in de streekplanuitwerking 'Ruimte voor Werk' 

aangegeven dat nieuwe 'natte' terreinen bij stedelijke centra in een van de kernzones 

moeten komen. Drachten is wat overslag betreft de belangrijkste binnenhaven van 

Friesland. 

Met het oog op de toenemende verkeersdrukte op de wegen wordt vervoer over het water 

steeds meer een aantrekkelijke alternatief. De regering probeert dat ook actief te 

bevorderen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met de nota's 'Samen werken 

aan bereikbaarheid' en 'Transport in balans' een beleid ingezet om te werken aan de 

'modal shift', het stimuleren van verschuiving van transportstromen van de weg naar o.a. 

het water, en de verbeterde bereikbaarheid van economische centra en 

achterlandverbindingen. Het Noorden heeft daarop zijn eigen beleid geformuleerd in de 

zogenaamde nota Intensivering Binnenvaart Noord Nederland (INBINN). Daarin zijn voor 

Drachten en Leeuwarden de beste kansen aangegeven voor de 'modal shift'. In een 

vervolgonderzoek dat door Buck-consultants is verricht in opdracht van de Multimodale 

transportregio Noord Nederland zijn die potenties nog eens bevestigd. Drachten ligt 

centraal in Noord-Nederland en beschikt over goede wegverbindingen. Verder kent 

Drachten ook een infrastructuur aan bedrijven die gericht zijn op vervoer over het water en 

heeft daarmee uitstekende voorwaarden voor de vestiging van bovenregionale 

bedrijvigheid. Bedrijven van enige omvang die zich hier zullen vestigen, zullen 

hoogstwaarschijnlijk van bovenregionale betekenis zijn omdat vervoer over water van 

onvoldoende omvang niet lonend is. Ook de bestaande bedrijvigheid op De Haven is voor 

een groot gedeelte bovenregionaal georiënteerd. 

De Haven is een geluidgezoneerd industrieterrein dat ligt binnen de economische 

ontwikkelingszone A7. In het kader van de A7-zone is de inzet om een diversiteit aan 

bedrijfsterreinen aan te bieden. De voorraad aan 'natte' bedrijfsterreinen is op dit moment 

minimaat. Op De Haven kan hierin op betrekkelijk eenvoudige wijze worden voorzien. 
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Om antwoord te geven op de vraag welke locaties de gemeente voor welke bestemmingen 

zou moeten ontwikkelen heeft Buck consultants in 1999 een onderzoek uitgevoerd. De 

gemeenteraad heeft daarop besloten om de locatie aan de noordzijde van De Haven in de 

richting van de N31 (Leeuwarden - Groningen/Emmen) te ontwikkelen voor de soort 

bedrijven die nu ook op De Haven te vinden zijn (raadsbesluit van 7 september 1999). Op 

18 september 2002 is de desbetreffende raadscommissie op de hoogte gesteld van de 

voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan van dat gebied. De ontwikkeling van 

de nieuwe haven maakt zo onderdeel uit van een grotere ontwikkeling waarbij ook een 

nieuwe ontsluiting van De Haven in noordelijke richting naar die N31 zal worden 

meegenomen. Bij het plan van de nieuwe insteekhaven is al met die ontwikkeling 

rekening gehouden. De ruimte voor de aanleg van die weg is gereserveerd. 

Figuur 2.1 Studiegebied voor noordelijke uitbreiding en extra ontsluiting 

bedrijventerrein De Haven 

Bij die nieuwe ontwikkeling zal het gaan om een gebied van naar verwachting maximaal 

ca. 30 ha uitgeefbaar terrein. Het plan voor de nieuwe insteekhaven gaat uit van circa 11 

hectare terrein die aan het water komt te liggen. 

Locatiekeuze 

In de streekplanuitwerking 'Ruimte voor werk' heeft de provincie aangegeven dat zij langs 
het Margrietkanaal geen mogelijkheden ziet voor de aanleg van nieuw 'nat' 
bedrijventerrein, vanwege de kwaliteit van het buitengebied. Verder wordt gesteld dat het 
uitgangspunt is dat gekozen moet worden voor één van de stedelijke centra binnen de 
kernzones. Drachten is het grootste stedelijke centrum binnen de A7 zone en de haven 
van Drachten is de grootste haven. 
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Bij het zoeken naar een geschikte locatie heeft een aantal factoren een rol gespeeld: 

ligging binnen de gemeente 

ligging aan geschikt vaarwater 

planologische inpassing 

milieutechnische inpassing 

bereikbaarheid over de weg 

kosten. 

De eis van ligging aan geschikt vaarwater brengt met zich mee dat een nieuwe haven aan 

de vaarweg naar Drachten, naast of op industrieterrein De Haven moet worden gesitueerd. 

Ligging binnen de huidige grenzen van het bestemmingsplan van De Haven legt het 

minste beslag op het landelijk gebied in de omgeving. De Haven is bovendien een 

(geluid)gezoneerd industrieterrein. De 'natte' bedrijven aan de nieuwe insteekhaven 

komen binnen de grenzen van dit terrein. Dat is een voordeel, omdat het betekent dat ter 

plaatse uit oogpunt van ruimtelijke ordening en milieu reeds rekening is gehouden met de 

geluidsproductie van nieuw te realiseren bedrijven. 

In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op eventuele alternatieven. 

Marktsegmentatie 

Er is een geregelde vraag uit de markt naar nieuw 'nat' bedrijventerrein en aan het water zijn 

de terreinen op 1 ha na verkocht (situatie november 2002). Voor dit laatste terrein zijn 

overigens meerdere gegadigden. 

Ook voor de terreinen aan de nieuwe haven zijn meerdere belangstellenden. Het is zelfs zo 
dat de eerste terreinen aan de nieuwe insteekhaven zijn verkocht (ca 2 ha 'nat* in 
combinatie met 2 ha droog) en onder de voorwaarde dat de nieuwe haven wordt aangelegd. 
Daarnaast ligt er een concreet verzoek om een optie op 4 ha nat terrein. Gezien de andere 
potentiële kandidaten en ontwikkelingen op het gebied van de natte logistiek zijn er goede 
perspectieven voor de verkoop van het terrein. Op basis van bovenstaande gegevens wordt 
verwacht 2 hectare per jaar te kunnen afzetten. 

Met 'nat' bedrijventerrein liggen er voor Drachten kansen in een bepaald segment van 

bedrijvigheid, vooral ook omdat De Haven een gezoneerd industrieterrein is. In de 

onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de INBINN-nota is aangegeven dat er in het 

gebied Drachten/Leeuwarden sprake is van de grootste potentie aan transportstromen in 

Friesland die over het water zouden kunnen. In een vervolgstudie die is uitgevoerd door de 

Multimodale transportregio zijn die uitkomsten nog eens bevestigd. 

Om wegtransportstromen om te buigen naar vervoer over het water wordt landelijk gedacht 

aan het inrichten van zogenaamde Regionale Overslag Centra (ROC's). Gedeputeerde Staten 

van Fryslan hebben aangegeven te kiezen voor een ROC in Leeuwarden die dan wel een 

relatie met Drachten zou moeten hebben. Voor Drachten is een verkennend onderzoek 

uitgevoerd waarbij de transportstromen nader in beeld zijn gebracht. In het rapport is ook 

een mogelijke planopzet gegeven voor een ROC die aan de nieuwe insteekhaven gevestigd 

zou kunnen worden. Vestiging is afhankelijk van het transportaanbod en een particuliere 

investeerder. Met de aanleg van de insteekhaven worden kansen gecreëerd. 

De gemeente Leeuwarden heeft inmiddels besloten aan de natte component geen 

uitvoering te geven. 
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2.3 Doelstelling 

Doel van het voornemen is het realiseren van een 'nat' bedrijventerrein rond een te maken 

insteekhaven op de aangegeven locatie (tekening SI) met een lengte van ongeveer 400 

meter, een breedte van ongeveer 75 meter en een diepte van ongeveer 3,5 m. 

De nieuwe haven zal gelegen zijn aan reeds bestaand vaarwater, namelijk 'Het Nieuwe 

Kanaal' (zie overzichtskaart). De insteekhaven zal gebruikt kunnen worden voor 

binnenvaartschepen tot en met CEMT-klasse IV. 

Voor het creëren van de toegang en het uitdiepen van een deel van de vaarweg zal 

grotendeels gebruik worden gemaakt van reeds bestaande zandwinning waardoor de 

effecten op de omgeving beperkt zullen zijn. Met de aanleg van het 'natte' 

bedrijventerrein worden nieuwe kansen gecreëerd voor de landelijk gepropageerde 

'modal shift'; dat is de ombuiging van het transport van goederen over land naar het 

transport over water. In dit kader wordt de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgewaardeerd 

tot CEMT-klasse Vb waarmee bijvoorbeeld tweebaksduwvaart mogelijk wordt. Het traject 

Lemmer-Stroobos (grens Fryslan-Groningen) is inmiddels gereed. 

2. Binnenvaartschepen zijn conform Europese afspraken (CEMT, 1992) ingedeeld in verschillende CEMT-

klassen (Conférence Européenne des Ministres des Transport), naar gelang lengte, breedte, diepgang en 

laadvermogen. Klasse IV schepen hebben een laadvermogen variërend van 1.000-1.500 ton. Het 

laadvermogen is belangrijk bij de beoordeling of de aanleg van een civiele haven al of niet m.e.r. plichtig is. 
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Beleidskader en besluitvorming 

3.1 Rijksbeleid 

Transport in balans 

In het beleidsrapport 'Transport in Balans' (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996) 

wordt verwacht dat de groei van het goederenvervoer in de periode 1994-2015 zal 

toenemen met 45%. Om een deel van deze groei te kunnen opvangen moet de rol van de 

binnenvaart verder worden gestimuleerd. De landelijke overheid heeft toegezegd de groei 

van de binnenvaart te ondersteunen door stimuleringsmaatregelen te nemen op het 

gebied van containervervoer en gebundelde ladingenstromen. De aanleg van de 

insteekhaven sluit goed aan op het landelijk beleid. 

Nationaal verkeer- en vervoersplan 2001-2002 

In het 'Nationaal Verkeer- en Vervoerplan 2001-2002' (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 2001) wordt de nadruk gelegd op de aansluiting van Noord-Nederland op 
(inter)nationale vervoersassen. Hierbij gaat het volgens het rapport ook om aanpassing 
van vaarwegen teneinde de vaarweginfrastructuur te verbeteren. 

3.2 Provinciaal beleid 

Structuurschets A7, eenheid in verscheidenheid 

De A7-zone is één van de regionale economische ontwikkelingszones waarvoor door de 
provincie en desbetreffende gemeenteraden een structuurschets is vastgesteld (Bureau 
BVR, 2001). Deze structuurschets geeft 'input' voor de uitwerking van een nieuw 
streekplan. Uitgangspunt is dat op basis van de structuurschets in de zones ruimte wordt 
gegeven voor economische ontwikkelingen. Hiertoe dient er binnen de zones sprake te 
zijn van een voldoende gedifferentieerd aanbod aan bedrijfsterreinen. In Drachten worden 
in dit kader verschillende opties uitgewerkt voor uitbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De stuurgroep A7-zone 
heeft voor Drachten gekozen als locatie om een nat bedrijventerrein te ontwikkelen. Ook 
de eventuele opwaardering van de vaarweg naar Drachten sluit hier op aan. Op deze 
wijzen levert de gemeente Smallingerland een bijdrage aan het beleid zoals omschreven 
in de structuurschets A7. 

Intensivering Binnenvaart Noord Nederland 

In het rapport 'Intensivering Binnenvaart Noord Nederland' (Provincies Fryslan, Groningen 
en Drenthe, 1994), geven de drie noordelijke provincies hun visie op de door hen 
beoogde verschuiving van transport over de weg naar transport over water ('modal shift'). 
Het uiteindelijk doel van de drie provincies is om het jaarlijks transport van goederen over 
water tot 2010 met 6,5 miljoen ton te laten stijgen. Dit streefcijfer kan worden bereikt 
door zo veel mogelijk nieuwe bedrijven die bulkgoederen verwerken in 'natte' 
bedrijventerreinen te vestigen. Dit impliceert dat op diverse niveaus de ontwikkeling van 
'natte' bedrijventerreinen moet worden gestimuleerd. 
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In de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van deze nota, wordt aangegeven dat 

er voor de provincie Fryslan in het gebied Drachten/Leeuwarden sprake is van de grootste 

potentie aan transportstromen over water. Het huidig voornemen sluit hier dus goed op 

aan. 

Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 
Volgens het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (Provincie Fryslan, 1999) ligt het 

plangebied in een regio met potentie voor het uitbouwen van goederenvervoer over water 

en/of voor een regionaal overslagcentrum (ROC) voor de binnenvaart. De vaarroute van 

Drachten naar Leeuwarden wordt als een belangrijke beroepsvaarweg beschouwd die 

geschikt is voor schepen van de CEMT-klasse IV (laadvermogen 1000-1500 ton). 

Het Provinciaal verkeer- en vervoerplan heeft de bedoeling om voor 2015 de vaarweg 

geschikt te maken voor CEMT-klasse Va schepen (laadvermogen 1.500-3.000 ton; zie 

kaart met beroepsvaarwegen in de bijlage van dit rapport). Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten hebben na het uitvoeren van een studie naar alternatieve tracés voor 

de vaarweg naar Drachten in 2000 besloten om voorlopig geen 'upgrading' uit te voeren 

voor de vaarweg van Prinses Margrietkanaal naar Drachten. In paragraaf 3.4 wordt hier 

nader op ingegaan. Op basis hiervan is er voor gekozen de nieuwe insteekhaven uit te 

voeren ten behoeve van klasse IV schepen. 

Bereikbaarheidsprofiel Noord-Nederland (Provincie Fryslan, 2001) 

In deze nota gaat het naast hoogwaardig openbaar vervoer vooral over 'modal-shift', het 

vervangen van goederentransport over de weg door goederentransport over water en 

spoor. De aanpassingen van vaarwegen om de vaarweginfrastructuur te verbeteren speelt 

een belangrijke rol in het rapport. De 'upgrading' van de vaarweg Drachten-Leeuwarden 

tot CEMT-klasse Va wordt hierin afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen van het 

watergebonden vervoer over deze zijtak. 

Drachten kan dus een belangrijke rol spelen in het vervoer over water. Dit belang wordt 

afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen die zich in Drachten zullen voordoen. Hiermee 

is het beleid dat in deze nota wordt geformuleerd meer volgend dan sturend. 

Ruimte voor Werk (Provincie Fryslan 2001) 

In deze nota presenteert de provincie Fryslan haar beleid ten aanzien van de ontwikkeling 

en verdeling van nieuwe bedrijventerreinen in de Provincie. Hierbij ligt de nadruk op o.a. 

de A7 zone, d.i. de zone tussen Sneek, Heerenveen en Drachten. Er wordt ingezet op een 

toename van de capaciteit voor transport en distributie en toename voor de 

mogelijkheden voor maritieme overslag (en hiermee een toename van de 

binnenvaartoverslag). Ook hier kan dus worden geconcludeerd dat de insteekhaven goed 

invulling kan geven aan dit beleid. 

Streekplan Fryslan 1994 
In het streekplan Fryslan 1994 geeft de provincie haar visie op de ontwikkeling van de 

ruimtelijke inrichting in het algemeen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen 

in het bijzonder. Uitgangspunt is dat nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden 

aangelegd in alle ontwikkelingsgebieden en regionale centra. Voor Drachten wordt de 

ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein gezien in samenhang met het reeds bestaande 

bedrijventerrein 'De Haven'. 
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Verder geeft het streekplan aan dat het plangebied gelegen is in de Blauwe Zone, globaal 

gelegen tussen Leeuwarden, Burgum, Drachten en Akkrum. Gestreefd wordt om in dit 

gebied de ecologische hoofdstructuur te versterken met de ontwikkeling van 1.000 ha 

nieuw natuur- en beheersgebied. Dit heeft geen betrekking op de omgeving van de 

geplande insteekhaven. 

In de omgeving van de insteekhaven is wel sprake van een 'te ontwikkelen/verbeteren 

vaarverbinding' (Nieuwe Kanaal) en een ecologische verbindingszone evenwijdig aan dit 

kanaal op enkele honderden meters westelijk van het Nieuwe Kanaal. Volgens 

voorgenomen nieuw beleid (Provincie Fryslan, 2002) zal deze ecologische zone vervallen. 

Provinciale milieuverordening (Provincie Fryslan, 1993. Laatste wijziging 2001). 

In de Provinciale milieuverordening is het gebied 'De Alde Feanen' aangewezen als 

stiltegebied. Stiltegebieden zijn milieubeschermingsgebieden, waar voorkoming of 

beperking van geluidshinder wordt nagestreefd. Het is verboden in stiltegebieden zonder 

noodzaak geluid voort te brengen of te doen of laten voortbrengen in zodanige mate dat 

de heersende natuurlijke rust in dat gebied kennelijk is of wordt verstoord. 

Nota Natuurbeheer (Provincie Fryslan, 1998) 

De Nota Natuurbeheer biedt een bestuurlijk kader op hoofdlijnen waarin nieuwe 

ontwikkelingen geplaatst en beoordeeld kunnen worden. In de nota worden natuurdoelen 

voor de lange termijn (20 tot 25 jaar) voor bestaande natuurgebieden, de EHS en het 

agrarisch gebied beschreven. De natuurdoelen zijn uitgewerkt op provinciaal niveau. 

Ten westen van het industrieterrein 'De Haven', is het gebied aan weerszijden van de 
Wijde Ee en het gebied van en rondom 'De Alde Feanen' aangegeven als bestaand 
natuurterrein of relatienota- en natuurontwikkelingsgebied. Bos, vogelrijk grasland, 
bloemrijk grasland en ruigte, riet en verlanding zijn de begroeiingstypen die hier met 
name voorkomen. Het Nieuwe Kanaal is aangeduid als natte verbindingszone. 
De directe omgeving van het uitbreidingsgebied is aangeduid als agrarisch gebied met de 
volgende natuurdoelen: weidevogels, ganzen en slootkanten en elzensingels, houtwallen 
en dobben. Op basis van een ontwerpvoorstel van de Gedeputeerde Staten wordt de 
Opeindervaart niet meer aangemerkt als natte verbindingszone. 

Provinciaal Milieubeleidsplan Fryslan 2000-2003 (Provincie Fryslan, 1999) 

In het Provinciaal Milieubeleidsplan worden milieubeschermingsgebieden aangegeven. 

Het gebied 'De Alde Feanen' valt onder het RAMSAR verdrag voor wetlands en wordt 

geclassificeerd als een milieubeschermingsgebied met kwetsbare functies en waarden. 

Verder geldt voor een iets groter gebied de classificatie milieubeschermingsgebied met 

specifieke waarden. Dit gebied loopt door in oostelijke richting in een smalle strook aan 

weerszijden van de Wijde Ee en de Smalle Eesterzanding tot aan Drachten. 

Gebiedsplan Het Lage Midden (Provincie Fryslan, 2002) 

De provincie Fryslan is verdeeld in zeven regio's, waaronder Het Lage Midden, waarvoor 

gebiedsplannen zijn opgesteld. Een gebiedsplan omvat per deelgebied de kaders op 

grond waarvan subsidie kan worden aangevraagd voor natuurbeheer dan wel agrarisch 

natuurbeheer. In het gebiedsplan Het Lage Midden worden 39 deelgebieden beschreven. 

Vier van deze liggen in het EHS gebied, dat de Alde Feanen, Wijde Ee en Smalle 

Eesterzanding omvat, ten westen van het plangebied. In hoofdstuk 5 wordt hierop nader 

ingegaan. 

blad 27 van 64 Stad S Ruimte 



projectnr. 19677119545 

maart 2003. revisie 03 

119545-merO3-O5O303 

Mllleueffectrappott Insteekhaven bedrijventerrein De Haven "Noord-West" In Drachten 

oranjewoud 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Industrieterrein 'De Haven' 

Het bestemmingsplan Industrieterrein De Haven is op 3 augustus 1976 door de raad van 

de gemeente Smallingerland vastgesteld en op 6 november 2001 voor het laatst herzien 

(vierde herziening). 

Het plangebied waar het "natte" bedrijventerrein zal worden ingericht heeft de 

bestemming "Industriële bedrijven met bijbehorende erven - BI - " . De havenmonding zal 

worden gerealiseerd in de bestemming "Openbaar groen, plantsoen of berm". 

Aangezien de realisatie en het gebruik van een insteekhaven (met havenmonding) niet 

past in het geldende bestemmingsplan zal de gemeente het bestemmingsplan 

Industrieterrein De Haven herzien (vijfde herziening). 

Met de 4 ' herziening van het bestemmingsplan in 2002 is een systeem van interne 

milieuzonering aangebracht. Hierbij is conform de VNG-publicatie "Bedrijven en 

Milieuzonering"(VNG, 1999) vastgesteld welke categorie bedrijven op welke locatie is 

toegestaan. Het terrein waar het "natte"bedrijventerrein is gepland, is geschikt bevonden 

voor bedrijven in de milieucategorieën 4, 5a en 5 (zie situatiekaart in de bijlage). 

Bestemmingsplan Buitengebied 

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Smallingerland (vastgesteld in de 

gemeenteraad op 1 oktober 2001) heeft de vaarverbinding tussen Drachten (vanaf de 

Opeindervaart) en het Prinses Magrietkanaal via de EE en de Hooidamssloot - zoals 

aangeduid op de bij de Vaarwegenverordening provincie Fryslan behorende kaart met 

vaarwegenclassificatie - de bestemming "Water en oeverstroken". De functie voor het 

scheepvaartverkeer is in deze bestemming nevengeschikt aan de natuurfunctie. 

De zandwinningslocatie is eveneens bestemd als "water en oeverstroken" en tevens 

aangeduid met "zandwinning", waarmee de betreffende gronden tevens zijn bestemd 

voor zandwinning. Aangezien de zandwinningslocatie niet als vaarweg is aangegeven op 

de bij de Vaarwegenverordening provincie Fryslan behorende kaart met 

vaarwegenclassificatie is de functie voor het scheepvaartverkeer in deze bestemming 

ondergeschikt aan de natuurfunctie. 

De voorgenomen aanleg van de vaarweg (naar de haven toe) past binnen het vastgestelde 

bestemmingsplan Buitengebied. 

3.4 Afweging CEMT klasse IV versus Va 

Keuze 
De aanleg van de haven geschikt voor schepen van klasse IV dan wel Va heeft te maken 
met de discussie over de verruiming van de vaarweg naar Drachten voor schepen van 
klasse Va. Aangezien een haven die passend is voor schepen van de klasse IV achteraf 
niet zonder grote investeringen geschikt is te maken voor schepen van een grotere 
categorie en het nu aanleggen voor schepen van een grotere diepgang weinig extra kost, 
ligt het voor de hand te kiezen voor aanleg voor klasse Va. Mede op basis van overleg met 
de provincie (als beheerder van de vaarweg naar de haven) is er echter voor gekozen om 
de haven aan te leggen voor klasse IV schepen. 
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Achtergronden 

Het provinciaal en rijksbeleid is gericht op stimulering van vervoer over het water. De 

hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl is deels en wordt verder geschikt gemaakt voor schepen 

van klasse Vb. 

De klassengrenzen zoals in het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (Provincie Fryslan, 

1999) zijn aangegeven, komen overigens niet exact overeen met de officiële CEMT 

waarden. De waarden voor de diepgang en het tonnage verschillen. Voor de 

effectbeschrijving in het MER zijn deze verschillen niet relevant. 

Tabel 3.1 Indeling relevante scheepvaartklassen 

CEMT-klasse PVP CEM1 PVP CEMT CEMT 

IV Va Vb 

Tonnage 1.550 1.000-1.500 2.500 1.500-3.000 3.200 - 6.000 

Lengte (m) 85 80-85 110 95-110 172-185 

Breedte (m) 9,5 9,5 11,4 I 1 / i 11,4 

Diepgang (m) 2,8 2,5 3,5 2 , 5 - 2 , 8 2,5-4,5 

PVP = Provinciaal Verkeer- en vervoerplan 

CEMT= 'Conférence Européenne des Ministers des Transports', Vb-waarden betreffen tweebaksduwvart 

De grens voor milieueffectrapportage sluit hier niet op aan. De m.e.r.-plicht is namelijk 

van toepassing bij een laadvermogen van 1.350 ton of meer. 

Een groot gedeelte van het transport vanaf Lemmer over de hoofdvaarweg gaat naar de 

zijtakken. De vaarweg naar Drachten is de belangrijkste zijtak in Friesland. Op dit moment 

is deze geschikt voor klasse IV schepen. In het provinciale beleid wordt opwaardering van 

deze zijtak nagestreefd. 

Een concreet voorstel voor alternatieve tracés en aanpassingen aan het bestaande tracé is 
door Provinciale Staten afgewezen vanwege met name de kosten. De wens om te komen 
tot een betere vaarweg naar Drachten staat hierbij niet ter discussie. 

In het aangenomen voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is één en 

ander als volgt verwoord. 

Een meerderheid van het College is van oordeel dat de onderzochte tracés geen goed 
alternatief zijn, omdat: 

• De baten van een nieuw tracé onvoldoende opwegen tegen de kosten; 

• Er voldoende mogelijkheden voor natte bedrijvigheid bij Leeuwarden zal worden 
gerealiseerd en het Van Harinxmakanaal hiervoor kan worden verruimd; 

• Er niet op het hele traject een volstrekte scheiding tussen recreatie- en beroepsvaart 
wordt gerealiseerd. 

Een meerderheid van het College heeft daarom gekozen voor de 0 variant. Dit betekent 
dat er geen maatregelen worden uitgevoerd en de bestaande mogelijkheden om Drachten 
te bereiken blijven gehandhaafd. 
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Een minderheid van het College is van mening dat de baten wel opwegen tegen de kosten 

van tracé West. Tracé Noordwest valt af vanwege de hoge kosten. De overwegingen die 

een rol hebben gespeeld bij het innemen van het minderheidsstandpunt waren de 

volgende: 

• De 0 variant is voor de recreatiesector (Earnewald) maar ook voor de andere 

betrokken partijen een slechte oplossing; 

• Het provinciaal beleid maakt al twintig jaar melding van een verruiming van de 

vaarweg naar Drachten. Onderdeel van het provinciaal (mobiliteits)beleid is het 

stimuleren van het gebruik van de binnenvaart, door in principe nieuwe 

bedrijventerreinen zoveel mogelijk over het water (of spoor) te ontsluiten. 

Het College stelt uw Staten voor in te stemmen met de keuze van de meerderheid van het 

College om de vaarweg naar Drachten niet te gaan verruimen. 

Gedeputeerde Staten van Fryslan, A juli 2000 

Aangenomen door Provinciale Staten op A oktober 2000 

Als vervolg hierop zijn binnen de provincie Staten vragen gesteld over de vaarweg naar 

Drachten. Hierop is door Gedeputeerde Staten gereageerd op 19 januari 2001. In het 

antwoord is bevestigd dat het bestaande beleid ten aanzien van vaarwegen gehandhaafd 

blijft, betreffende: 

• Aansluiten van de Westergo- en A7-zone op de verruimde mogelijkheden van het 

Prinses Margrietkanaal (Westergo-zone betreft de zone Leeuwarden-Harlingen, A7-

zone betreft de zone Sneek-Drachten) 

• Opwaarderen van de desbetreffende zijtakken van het Prinses Margrietkanaal naar 

klasse Va 

• Prioriteit voor Drachten en Leeuwarden, met de aantekening dat de prioriteit met 

betrekking tot Drachten afhankelijk wordt gesteld van de ontwikkeling van het 

vervoer over water naar Drachten; de discussie over een nieuwe vaarweg naar 

Drachten zal weer kunnen worden geopend als het vervoer over water naar Drachten 

met circa 1 miljoen ton stijgt. 

Nu in Leeuwarden gekozen is voor het niet aanleggen van een multimodaal 

overslagcentrum met een haven, komt het accent van een 'natte' ontwikkeling meer in 

Drachten te liggen. 

3.5 Besluitvorming 

Bestemmingsplan 
De m.e.r. procedure is gestart op het moment dat de gemeente Smallingerland de 

startnotitie bekend maakte (12 juli 2002). Na bekendmaking is iedereen in de 

gelegenheid gesteld in te spreken op de startnotitie. Vervolgens is het MER opgesteld. 

Tegelijkertijd is gewerkt aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan, waarbij 

is afgestemd op de bevindingen in het MER. 

In figuur 3.1 is het verloop van de procedure van de milieueffectrapportage in relatie tot het 

bestemmingsplan schematisch weergegeven. Zoals uit deze figuur blijkt, is er na de 

bekendmaking van het MER tenminste A weken de gelegenheid voor inspraak, adviezen 

en het geven van zienswijzen. 
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De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft binnen 9 weken na publicatie haar 

toetsingsadvies. Ze neemt hiervoor ook kennis van inspraakreacties en adviezen van 

overige instanties die zijn binnengekomen. Na de periode van inspraak en advisering 

neemt het bevoegd gezag het ontwerp-besluit over het ontwerp-bestemmingsplan. 

Vervolgens start de formele inspraak op dit ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 

vastgesteld door de gemeenteraad en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan 

Gedeputeerde Staten. 

Bij het opstellen van het MER en het bestemmingsplan is ook de 'Watertoets' van belang. 

Deze toets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van 

ruimtelijke ordening en water en moet de inbreng van water een plaats geven in de 

procedures over ruimtelijke plannen en besluiten, zoals bestemmingsplannen. Met 

betrekking tot milieueffectrapportage verandert er door de Watertoets inhoudelijk niets. 

Het belang van water diende (voor zover relevant) altijd al in elke m.e.r.-procedure te 

worden betrokken. In het bestemmingsplan zal in relatie met de Watertoets een paragraaf 

over water worden opgenomen. 

Overige besluitvorming 

Om de voorgenomen aanleg van de insteekhaven en vaarweg mogelijk te maken zijn 

naast de besluitvorming over het bestemmingsplan ook de volgende besluiten van 

belang: 

• Ontgrondingsvergunning van de provincie Fryslan voor het graven van de vaarweg en 

de haven 

• Ontheffing van het Keur van het waterschap in verband met wijziging van de 

waterhuishouding ter plaatse 

• Eventuele vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, 

afhankelijk van de te kiezen aanlegmethode. 
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Voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.1 Voorgenomen activiteit 

4.1.1 Insteekhaven 

Op de kaarten in de bijlage is het globale ontwerp van de insteekhaven opgenomen, met 

daarop aangegeven de wegen- en waterstructuur in het plangebied. Het betreft hier een 

ontwerp op hoofdlijnen, dat wil zeggen dat op detailniveau nog aanpassingen kunnen 

worden aangebracht. 

De insteekhaven wordt ongeveer 400 meter lang en 75 meter breed, met een diepgang 
van circa 3,5 meter. Bij de aanleg van de insteekhaven zal zo veel mogelijk worden 
gestreefd naar een gesloten grondbalans. Dit kan worden bereikt door de uitkomende 
grond zo veel mogelijk te gebruiken in de aan de westzijde geplande grondwal (hoogte 
6,5 m). Overtollige grond wordt per schip of per as afgevoerd of weggezogen met een 
zandzuiger en per buisleiding afgevoerd. 

De schepen die in de nieuwe insteekhaven kunnen laden en lossen behoren tot de CEMT-

klasse IV (zie paragraaf 3.4), met een laadvermogen variërend van 1.000 -1.500 ton. 

Rondom de insteekhaven zal een terrein van ongeveer 12,5 ha worden ingericht met 

bedrijven die gebruik maken van de insteekhaven. De infrastructuur zal rondom de 

insteekhaven en het bedrijventerrein worden aangelegd en op twee plaatsen aansluiten 

op de infrastructuur van het reeds bestaande bedrijventerrein 'De Haven'. 

Ten westen van het 'natte bedrijventerrein' aan de oevers van het 'Nieuwe Kanaal' worden 

randbeplanting en een grondwal aangebracht om het bedrijventerrein visueel af te 

schermen vanaf het water. Een gedeelte van de beplanting en grondwal wordt uitgespaard 

waardoor er een vrije zichthoek ontstaat vanuit de haven op het andere 

scheepvaartverkeer in het Nieuwe Kanaal. 

4.1.2 Vaarweg naar insteekhaven 

Tegenover de geplande insteekhaven, aan de randen van het 'Nieuwe Kanaal', ligt de 

zandwinningconcessie van de firma jansma Beheer Materieel B.V. Hier wordt reeds vanaf 

1982 industriezand gewonnen. Recentelijk is een nieuwe vergunning verleend om de 

zandwinningactiviteiten voor de komende 10 jaar voort te zetten. Het zand wordt gezogen 

met behulp van een zandzuiger en met een pijpleiding naar een naastgelegen zanddepot 

getransporteerd. Het gewonnen zand wordt per as door afnemers afgevoerd. In de 

zandwinningput wordt het zand tot een diepte van 14,5 meter gewonnen, waarna de 

locatie wordt afgewerkt met grond en bagger tot een diepte van 10 meter. 
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De zandwinninglocatie biedt de mogelijkheid de vaarroute naar de toekomstige 

insteekhaven te kunnen realiseren met een beperkte extra ontgronding. Met de firma 

jansma Materieel Beheer B.V. is overleg gevoerd met als uitkomst dat het bedrijf 

medewerking zal verlenen bij de totstandkoming van die gedeelten van de vaarweg die 

vallen onder de zandwinningconcessie. Door het bedrijf is een vergunning aangevraagd 

voor de ontgronding van het gebied direct voor de insteekhaven. 

De medewerking zal in een overeenkomst worden vastgelegd. Hierbij kan worden 

aangenomen dat de vaarverbinding naar de insteekhaven via de zandwinning van de 

firma jansma gerealiseerd kan worden. 

De werkzaamheden aan de waterweg betreffen het ontgraven van grond op het perceel 

tegenover de haveningang met als doel een doorsteek te creëren, gevolgd door het zuigen 

van zand teneinde deze doorgang op diepte te brengen. 

4.1.3 Graafwerkzaamheden 

Voorde omvang van de haven wordt uitgegaan van 400 x 75 m. Bij een maaiveldniveau op 

circa N.A.P., een boezempeil van circa N.A.P. -0,5 m en een waterdiepte van 3,5 m 

bedraagt de ontgravingsdiepte 4,0 m. Op basis hiervan zou voor de insteekhaven circa 

120.000 m' grond moeten worden ontgraven. De gemeente gaat op basis van een meer 

nauwkeurige berekening uit van 116.000 m \ 

Voor de realisatie van de vaarweg naar de haven (uitbreiding zandwinput van de firma 

jansma) wordt in de aanvraag voor de desbetreffende ontgrondingsvergunning (december 

2002) uitgegaan van een hoeveelheid nog te winnen zand van 150.000 m \ Hierbij is er 

van uitgegaan dat de gehele 'landtong' ten noorden van het zanddepot (zie 

situatietekening SI) wordt ontgraven en deel gaat uitmaken van de zandwinput (diepte 

tot N.A.P.-10,0 m). 

Voor de aanleg van de haven wordt uitgegaan van de volgende opzet: 

• Aanbrengen damwand voor toekomstige kaden 

• Ontgraven met graafmachines tot/onder grondwaterniveau 

• Verdere ontgronding met zandzuiger of graafmachine 

Ontgraving 'in den droge' is niet realistisch geacht. In dat geval zou namelijk rekening 

moeten worden gehouden met een pompdebiet van mogelijk meerdere duizenden m3 per 

dag. 

Voor de ontwatering van de uitkomende grond zijn er verschillende opties: 

1. Ontwatering in te maken tijdelijk depot naast de insteekhaven (zuidzijde) 

2. Ontwatering elders (bijvoorbeeld in depot jansma) 

3. Ontwatering (deels) door het aflaten van water vanuit transportschip. 

Voor de afvoer van de uitkomende grond bestaan verschillende opties: 

1. Toepassing op het terrein zelf 

2. Afvoer per vrachtwagen 

3. Afvoer per buisleiding 

4. Afvoer per schip. 
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De uitvoeringsduur wordt geschat op een halfjaar. Rekening houdend met afvoer van alle 

grond per vrachtwagen (bijvoorbeeld in 100 dagen, 10 m' per vrachtwagen), gaat het om 

ruim honderd vrachten (ruim 200 passages) per dag. Naar verwachting is dit minder dan 

het aantal voertuigbewegingen dat aan de orde is in de situatie dat het bedrijventerrein in 

gebruik is genomen (paragraaf A.1.6). Daarom wordt er verder niet ingegaan op dit 

transport van grond. 

4.1.4 Grondstromen 

Zoals genoemd, komt bij de aanleg van de haven circa 116.000 m' grond vrij. Het betreft 

circa 46.000 m' zand en 70.000 m' lemig materiaal. 

De gemeente heeft het voornemen om de havenaanleg aan te besteden onder overlegging 

van de resultaten van een indicatief bodemonderzoek van de grond. Het wordt daarbij aan 

de desbetreffende aannemer gelaten om een bestemming voor de grond te bepalen. Een 

deel van de grond zal in overleg met de aannemer worden toegepast in de grondwal langs 

de westzijde van het terrein. 

4.1.5 Aan- en afvoer goederen 

Volgens het bestemmingsplan kunnen als zwaarste categorie de zogenaamde categorie 5 
bedrijven zich vestigen langs het oostelijke deel van de nieuwe insteekhaven. De 
zwaarste categorie (=6) is niet toegestaan. In het bestemmingsplan is een lijst 
opgenomen met soorten bedrijven per categorie en de aan te houden afstanden ten 
opzichte van woonbebouwing. De veiligheidsaspecten van de afzonderlijke bedrijven 
worden geregeld bij de vergunningverlening en handhaving in het kader van vooral de 
Wet milieubeheer. 

Voor mogelijke milieueffecten op en langs de vaarweg naar Drachten is vooral het 

transport van gevaarlijke stoffen over water relevant. In de praktijk blijkt het transport 

over water naar en van Drachten tot dusverre hoofdzakelijk (bulk)stoffen als zand, cement 

en grond te betreffen. Op basis van het bestemmingsplan is echter bijvoorbeeld ook 

grootschalige opslag (en daardoor ook transport over water) van vloeibare brandstoffen 

niet uit te sluiten. De gemeente Smallingerland kan (en zal) met betrekking tot de 

gronduitgifte selectief optreden. Bedrijven met een grote potentiële invloed op het milieu 

vanwege aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben duidelijk niet 

de voorkeur. In gevallen dat grond onderling tussen bedrijven van eigenaar verandert, 

heeft de gemeente geen dergelijke directe invloed op de nieuwkomer. In dat geval gelden 

de genoemde regels uit het bestemmingsplan en de vergunningverlening in het kader van 

de wet milieubeheer. 

4.1.6 Verkeersbewegingen 

Uitgangspunt is dat er rond de nieuwe insteekhaven 10 bedrijven zullen worden 
gevestigd. Aangenomen wordt dat deze bedrijven samen door gemiddeld enkele 
binnenvaartschepen per week zullen worden bezocht (aanname op basis van intensiteit 
huidige totale haven van 3 a 4 schepen per dag). In de effectbeschrijving wordt rekening 
gehouden met één schip per dag voor de nieuwe insteekhaven. 
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Voor het wegverkeer dient indicatief rekening te worden gehouden met per bedrijf enkele 

tientallen tot mogelijk enkele honderden motorvoertuigen per dag. Uitgaande van 

gemiddeld 50 bezoekende motorvoertuigen per dag gaat het in totaal om 500 

motorvoertuigen per dag. 

4.2 Maatregelen 

Calamiteiten 

Voor calamiteiten op de hoofdvaarwegen in de provincie Fryslan is er een 

calamiteitenplan dat vooral betrekking heeft op het Prinses Margrietkanaal en Van 

Harinxmakanaal. In december 2002 zijn de werkzaamheden gestart voor actualisatie en 

stroomlijning van dit plan met de gemeentelijke rampenplannen. 

Ten aanzien van milieueffecten bij mogelijke calamiteiten op de vaarweg naar Drachten 

wordt vooral gedacht aan het vrijkomen van olie bij bijvoorbeeld aanvaringen. Om hierop 

te kunnen inspelen zijn bij de brandweerkorpsen te Sneek, Grou en Burgum snel 

verplaatsbare containers ('haakarmbakken') gestationeerd met daarin een oliescherm 

(lengte circa 60 m) en een kleine boot. In Grou is een dubbele 'set' aanwezig. Afhankelijk 

van de gewenste locatie kunnen de schermen ook direct vanuit Grou met de daar 

aanwezige blusboot worden vervoerd. Met deze voorzieningen kan de omvang van een 

'gemiddelde' olieverontreiniging beperkt blijven. Nadat de schermen zijn geplaatst, wordt 

de olie zo veel mogelijk verwijderd (opgezogen) door een gespecialiseerd bedrijf. 

Opgemerkt wordt dat relevante calamiteiten waarbij de inzet van deze voorzieningen aan 

de orde is slechts sporadisch voorkomen. 

Wat betreft de voorgenomen insteekhaven zelf is het gemeentelijke rampenplan van 

toepassing. In dit plan wordt (nog) niets gezegd over specifieke risico's in de gemeente. Er 

wordt gewerkt aan een gemeentelijke risico-inventarisatie. Voor enkele bedrijven (de 

afvalverwerkers ATF/Van Gansewinkel en Orion) wordt momenteel gewerkt aan 

rampbestrijdingsplannen. De nieuwe insteekhaven ligt binnen een afstand van 1.500 

meter van deze bedrijven en daarmee in het mogelijke effectgebied van deze bedrijven. 

Veiligheid 
De vaarweg naar de nieuw te maken insteekhaven via de naastliggende zandwinput zal 

voldoen aan de richtlijnen die de provincie hanteert t.a.v. boogstralen (bocht naar de 

insteekhaven, zie tekening SI). De route zal bebakend en betond worden. Bij de boerderij 

op de hoek van het Nieuwe Kanaal/Opeindervaart komt een aantal stalen palen die 

schepen kunnen tegenhouden die onverhoopt toch richting oever gaan. 

Naast de provincie is ook overleg gevoerd met de branche-organisatie Schuttevaer en met 

vertegenwoordigers van de recreatievaart. Op basis van het overleg met Schuttevaer is 

met het oog op de veiligheid het ontwerp van de havenmond geoptimaliseerd. Op de hoek 

van de insteekhaven met het Nieuwe Kanaal zullen rechte schuin uitlopende wanden 

worden toegepast (zie Ontwerptekening achterin dit MER). Daardoor zijn uit de haven 

komende schepen vanaf het Nieuwe Kanaal beter zichtbaar en omgekeerd dan bij 

toepassing van afgeronde hoeken. De vaarsnelheden van binnenschepen zullen ter 

plekke altijd gering zijn. Bovendien zal via borden attentie worden gevraagd voor de 

specifieke situatie. 

blad 36 van 64 Stad & Ruimte 



pro|ectnr. 19677-119545 

maart 2003. revisie 03 

119545merO3-050303 

Milieueffectrapport insteekhaven bedniventerrein De Haven "Noord-West" in Drachten 

^2 
oranjewoud 

Volgens Schuttevaer is er ruimte genoeg voor de combinatie van recreatie en 

beroepsvaart ter plaatse. Schuttevaer adviseert ook om de ingang met radarreflectoren te 

markeren waardoor bij slecht zicht toch de ingang van de haven goed waarneembaar is. 

Ook stelt Schuttevaer dat de verlichting van het bedrijventerrein niet verblindend mag zijn 

voor de scheepvaart. 

Geluid 
Het bedrijventerrein De Haven is een gezoneerd industrieterrein waarbij een 

geluidscontour is vastgelegd en er bewaking plaatsvindt van de geluidsruimte. Voor het 

bedrijventerrein is ook een interne milieuzonering vastgesteld waarbij aangegeven is 

welke categorieën op welke plaats in het gebied kunnen worden gevestigd. Bij vestiging 

van bedrijven vindt vooraf overleg plaats opdat die bedrijven op een verantwoorde wijze 

kunnen worden ingepast. 

Licht 

Op de grens van het industrieterrein met het buitengebied wordt een aarden wal met een 
hoogte van ca. 6,5 meter aangelegd. Hierdoor zal een groot deel van de lichtbelasting 
door voertuigenbewegingen op de wegen en binnen de inrichtingen wegnomen worden. 
Daarnaast zal bij de vestiging van vergunningplichtige bedrijven, in het kader van de Wet 
milieubeheer, de lichthinder in de toets worden meegenomen. 

Oppervlaktewater 

Bij aanleg van de haven zal direct contact met oppervlaktewater beperkt zijn. In paragraaf 

6.2 en 7.2 wordt hierop nader ingegaan. 

Tijdens het uitvoeren van de ontgronding voor de vaarweg wordt het perswater van het 

opgezogen bodemmateriaal geloosd. Lozing van zwevende delen (slib met vertroebeling 

van het oppervlaktewater als mogelijk gevolg) wordt tegengegaan door toepassing van 

zogenaamde slibkisten. Hierin voorzien de bestaande vergunning in het kader van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren van de firma Jansma. 

Grondwater 

Uitgangspunt is dat de haven wordt aangelegd zonder toepassing van bemalingen. 

Specifieke extra maatregelen zijn daarom niet nodig. 

Landschap 

Vanwege de ligging op de rand van de bebouwde kom wordt ten westen van het 'natte 

bedrijventerrein' aan de oevers van het 'Nieuwe Kanaal' randbeplanting aangebracht om 

het bedrijventerrein visueel af te schermen vanaf het water. De randbeplanting zal 

bestaan uit een groenstrook van 50 m breed met daarop een grondwal van 6,5 m hoog 

met gras en/of struiken, waarbij rekening gehouden wordt met een vrije zichthoek bij de 

toegang van de insteekhaven. 

4.3 Alternatieven en varianten 

Voorgenomen locatie van de insteekhaven 

De voorgenomen activiteit betreft het realiseren van de insteekhaven en de waterweg daar 

naar toe. Wat dit betreft zijn er geen realistische alternatieven of varianten. 
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Binnen het huidige bestemmingsplan was alleen in het noordwestelijke deel nog 

voldoende ruimte vrij binnen de bestemming industrieterrein om daar een haven met 

verkoopbaar terrein te realiseren. Voor andere locaties zou de grond moeten worden 

teruggekocht en zou een uitbreiding aan het industrieel bestemde gebied moeten worden 

gegeven. 

Het gebied ten zuidwesten van de huidige haven (omgeving betonfabriek) is in bezit van 

de betonfabriek en wordt in de toekomst gebruikt om richting het westen uit te breiden en 

is derhalve niet beschikbaar als alternatieve locatie voor de insteekhaven. Bovendien zijn 

nieuwe activiteiten in dat gebied nog maar beperkt mogelijk binnen de huidige 

geluidscontour. Daarmee zijn de feitelijke ontwikkelingsmogelijkheden daar beperkt. 

Overigens is een deel bestemd voor andere functies. Deze functies hebben te maken met 

het Drachtstervaartproject (figuur 4.1), dat wordt uitgevoerd in het gebied tussen het 

Buitenstvallaat en het carillon in het centrum van Drachten. In dit project worden wonen, 

industrie, milieu en recreatie op een harmonieuze manier gecombineerd. De 

Drachtstervaart wordt tot in het centrum van Drachten herstelt en de ruimte tussen het 

industrieterrein en de woonwijk de Drait wordt hierbij intensief benut. Uit oogpunt van 

milieu is er geen winst te behalen door hier havenactiviteiten te starten. 

Figuur 4.1 Drachtstervaart projectgebied met onderscheiden woongebieden 

(bron: www.drachtstervaart.nl) 

De locaties ten noorden en ten westen van De Haven zouden ook een uitbreiding van het 

industriële bestemde gebied betekenen en weer een nieuwe afweging vragen. Daarnaast 

is de ontsluiting over de weg en/of over het water lastiger te realiseren. 

Verplaatsing bestaande activiteiten 

Allereerst is gekeken naar de mogelijkheden om terreinen aan het water die niet (meer) 

voor aan- en afvoer over het water worden gebruikt opnieuw een functie daarvoor te 

geven. Daarbij blijkt dat bedrijven zo lang ze nog van het bedrijventerrein gebruik maken 

niet makkelijk te verplaatsen zijn. Beschikbare terreinen worden vaak met het oog op een 

toekomstige uitbreiding van het bedrijf aangehouden. 
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Bedrijven zijn zelf baas over hun doen en laten en daar kan de gemeente weinig invloed 

op uitoefenen. Verplaatsing van een bestaand bedrijf wordt alleen bespreekbaar indien 

de overheid er 'flink geld bijlegt' en als het bedrijf er zelf aan toe is. Voor de gemeente is 

opkopen van bedrijven alleen te doen indien er lucratievere bestemmingen op 

gerealiseerd kunnen worden dan bedrijfsterrein en dat is bij het opnieuw invullen met 

bedrijfsmatige activiteiten niet het geval. 

Optimalisatie verkeerssituatie scheepvaart 

Ten aanzien van optimalisatie van de verkeerssituatie voor de scheepvaart zijn er geen 

alternatieven of varianten onderscheiden. Het gekozen ontwerp is reeds geoptimaliseerd 

op basis van overleg met de provincie en branche-organisatie. 

4.4 Nulalternatief 

In het 'Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Bedrijventerrein De Haven 
Noordwest Drachten' geeft de Commissie m.e.r. aan dat er geen reëel nulalternatief is. Er 
kan worden volstaan met het beschrijven van de huidige situatie plus de autonome 
ontwikkelingen. 
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Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 

5.1 Ligging plangebied en gevoelige bestemmingen 

Het plangebied is weergegeven op de situatietekening SI en de ontwerptekening van 

Grontmij. De gevoelige bestemmingen ten aanzien van natuur zijn weergegeven op 

tekening N I . De geluidgevoelige bestemmingen komen in paragraaf 5.4 aan de orde. 

5.2 Landschap 

Het landschap in het plangebied kan worden omschreven als singellandschap (Koopmans 
en Wymenga, 2002). De insteekhaven is gepland op de overgang van de zandgronden 
naar de lager gelegen veengronden in het stroomdal van de Wijde Ee. De hoger gelegen 
delen in de omgeving van de haven kunnen oorspronkelijk worden beschouwd als een 
woudveenontginningsgebied en de lagere delen als stroomgebied (Gemeente 
Smallingerland, 2002). De belangrijkste visuele kenmerken van het 
woudveenontginningsgebied zijn: kleinschalig open landschap met elzensingels, 
strokenverkaveling vanuit de ontginningsbasis en een zwak golvend reliëf. Verder wordt 
dit landschapstype gekarakteriseerd door goede ontsluitingswegen en lintbebouwingen 
met kernen. Het stroomgebied wordt gekarakteriseerd door grootschalige openheid, 
onregelmatige blokverkaveling met soms een strokenverkaveling tot aan het water en 
veel dijken, weinig wegen en geen bebouwing. 

Het terrein waar de insteekhaven is gepland heeft de kenmerken van de overgang tussen 
het woudveenontginningsgebied en het stroomgebied. Het wordt gekarakteriseerd door 
voornamelijk van noord naar zuid lopende singels met daartussen redelijk open 
landschap, maar kleinschaliger dan het stroomgebied. In het huidige landschap ter 
plaatse is echter geen duidelijke lijnvormige structuur meer zichtbaar. 

Bij autonome ontwikkeling zal het gebied zijn singelstructuur verder verliezen doordat het 

terrein in het bestemmingsplan is aangewezen als industrieterrein. Ook zonder de aanleg 

van de haven zal er immers vestiging van bedrijven plaatsvinden (Gemeente 

Smallingerland, 2002). Met name vanaf het water en het omliggende landschap aan de 

west- en noordzijde zal het landschapsbeeld dus veranderen. 

5.3 Bodem en water 

Volgens de Bodemkaart van Nederland worden aan de noordwestzijde van Drachten 

koopveengronden en moerige eerdgronden aangetroffen. Bij de veengronden begint het 

zand ondieper dan 120 cm -mv. en bij de eerdgronden is keileem aangetroffen beginnend 

tussen 40 en 120 cm -mv. De dikte van de keileem is ten minste 20 cm. 

Het voorgaande komt overeen met de resultaten van de sonderingen uitgevoerd door de 

Grontmij (rapportage, PN 03/7421.2, 9 september 1999) ter plaatse van de aan te leggen 

haven. Volgens dit onderzoek is ter plaatse van de te graven haven een deklaag aanwezig 

die overwegend bestaat uit matig fijn zand, met een sterk variërend leem- en organische 

stofgehalte. 
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Plaatselijk komen humeuze of venige tussenlagen voor. De dikte van de deklaag varieert 

volgens het onderzoek van 3,30 m aan de westzijde tot 4,00 m aan de oostkant. 

De geohydrologische schematisatie op basis van de Grondwaterkaart van Nederland en 

de beschikbare gegevens staat in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Geohydrologische schematisatie 

Hydrologische eenheid Dikte Samenstelling Formatie 

(m) 

deklaag i n 6 matig fi jn zand, leem klei en veen Drenthe, Eindhoven 

watervoerend pakket 1 0 è 2 0 fijn tot matig grof zand Eindhoven 

scheidende laag 1 ,ï ?0 slibhoudend fijn zand en klei Peelo 

Volgens de Grondwaterkaart ligt de te graven haven op de grens van het gebied waar de 

scheidende laag voorkomt. In westelijke richting wordt deze scheidende laag dikker en in 

oostelijke richting dunner. Via de database Dinoloket van TNO-NITG is een 

profielbeschrijving van een boring (B11E0088) op circa 500 m ten oosten van de locatie 

opgevraagd. Bij deze boring is van 22 tot 23 m -mv. een kleilaag aangetroffen. 

Waarschijnlijk is de scheidende laag ter plaatse van de aan te leggen haven nog wel 

aanwezig, maar heeft deze een beperkte dikte. 

De regionale grondwaterstroming vindt voor een belangrijk deel plaats in het plaatselijk 

meer dan 200 m dikke tweede watervoerende pakket. Dit pakket is hoofdzakelijk 

opgebouwd uit matig fijne tot grove zanden en grinden van de Formaties van Urk, 

Enschede en Harderwijk. In de Formaties van Harderwijk en Urk kunnen op bepaalde 

niveaus kleiige inschakelingen voorkomen. 

De basis van het geohydrologisch systeem ligt dieper dan N.A.P. -200 m en bestaat uit 

slecht doorlatende mariene afzettingen van de Formatie van Maassluis en/of Oosterhout. 

5.4 Ecologie 

Huidige toestand 

Plangebied 

Ten behoeve van dit MER is een ecologische studie uitgevoerd (Koopmans en Wymenga, 
2002, zie bijlage). Uit dit onderzoek is gebleken dat de vegetatiekundige betekenis van 
het plangebied door de sterke ingrepen in het recente verleden relatief gering is en dat er 
geen zeldzame vegetatietypen voorkomen. Wel zijn een aantal minder algemene en 
schaarse plantensoorten aanwezig, in het bijzonder in de nog aanwezige sloten in het 
gebied. Er zijn in het kader van het ecologische onderzoek geen Rode Lijstsoorten in het 
plangebied vastgesteld. 

In het plangebied wordt een gevarieerd broedvogelbestand aangetroffen, waaronder twee 

Rode Lijstsoorten; Tureluur en Grutto. Andere kritische of bedreigde vogelsoorten zijn niet 

vastgesteld, maar er komen verschillende minder algemene en schaarse soorten tot 

broeden. Het plangebied is vooral voor de weidevogels van betekenis. Het is één van de 

laatste restanten redelijk open grasland aan deze zijde van Drachten. Hierbij is met name 

de relatieve rust en extensivering van het terrein in de afgelopen periode van belang, 

maar autonoom zijn verruiging en verdichting factoren die de situatie steeds minder 

gunstig maken voor deze groep vogels. 
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Van zoogdieren zijn buiten het voorkomen van vleermuizen geen zeldzame of bedreigde 

zoogdieren aan te treffen. Op het terrein bevinden zich geen kolonies van vleermuizen. 

Het plangebied vervult voor deze soortgroep een rol als foerageergebied. Watervleermuis 

en Meervleermuis jagen mogelijk boven het open water van de ontgrondingplas ten 

westen van het plangebied. In het plangebied zijn geen zeldzame of bedreigde vlinders, 

libellen, amfibieën en vissen aanwezig; wel moet een voorbehoud worden aangehouden 

voor het voorkomen van Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper. 

Wijdere omgeving 

Ten westen van het plangebied ligt de provinciale ecologische hoofdstructuur die de Alde 

Feanen, Wijde Ee en de Smalle Eesterzanding omvat (Provincie Fryslan, 1998). Dit gebied 

komt overeen met vier deelgebieden (tabel 5.2), zoals beschreven in het 'Gebiedsplan het 

Lage Midden" (Provincie Fryslan, 2002). Deze gebieden hebben of krijgen planologische 

basisbescherming in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Op kaart NI zijn de natuur

en beheersgebieden aangegeven, zoals in het gebiedsplan zijn weergegeven. De 

natuurgebieden die zijn aangemerkt als 'Overige natuur' bestaan uit gebieden die in 

gemeentelijke bestemmingsplannen zijn opgenomen als natuur, bos, groenvoorziening, 

houtwal of houtsingel. Een groot deel van het gebied is aangewezen als vogel- en 

habitatrichtlijngebied. Het gebied de Alde Feanen is aangemerkt als Nationaal park in 

oprichting (www.minlnv.nl/thema/groen/park). 

Tabel 5.2 Relevante deelgebieden uit 'Gebiedsplan Het Lage Midden' 

Deelgebied Natuurgebied Beheersgebied 

Polder de Wildlanden- Alde feanen open water, oevervegetaties, 

rietvegetaties, vochtig bloemrijk 

grasland, nat schraalland en 

weidevogels 

Polder Earnewald Noard (ondiep) open water, oevervegetaties, 

rietvegetaties, vochtig bloemrijk 

grasland, nat schraalland 

weidevogelgrasland 

Polder Earnewald SOd open water, oevervegetaties, 

rietvegetaties, (broek-) bos en vochtig 

bloemrijk grasland 

weidevogelgrasland en 

botanische nevendoelstelling 

Wijde en smalle Ee nat/vochtig schraal-grasland weidevogelgrasland en 

botanische nevendoelstelling 

In de startnotitie wordt gerefereerd aan het Nieuwe kanaal en de Opeinder Vaart als natte 

ecologische verbindingszones. In de ontwerpbeleidsnotitie Ecologische Verbindingszones 

(2002) wordt de verbindingszone langs het Nieuwe Kanaal echter niet meer vermeld. De 

zone komt in het beleid als zodanig te vervallen. Dit geldt eveneens voor een ecologische 

verbindingszone die op enkele honderden meters westelijk van de geplande insteekhaven 

in noord-zuidrichting loopt (evenwijdig aan Nieuwe Kanaal). 

Autonome ontwikkelingen 

De invulling van het terrein als industrieterrein heeft invloed op de weidevogelstand in het 

gebied. Bouwrijp gemaakte delen van het terrein bieden tijdelijk een geschikte 

broedbiotoop aan Kievit en Scholekster. De invulling als industrieterrein en de 

toenemende verruiging en verdichting van braakliggend terrein heeft een negatieve 

invloed op de weidevogels in het gebied. Ruige graslanden bieden wel een potentiële 

broedplaats voor andere schaarse soorten zoals het paapje (Koopmans en Wymenga, 

2002). 
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5.5 Archeologie 

Volgens het bestemmingsplan (gemeente Smallingerland, 2002) moet het gebied 'De 

Hornen' (het gebied gelegen tegenover de geplande monding van de insteekhaven) 

worden beschouwd als een terrein met archeologische betekenis. 

In opdracht van de gemeente Smallingerland is archeologisch onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de insteekhaven. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er in het 

gebied van de Insteekhaven Drachten-Noord geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden 

op een archeologische vindplaats. Het rapport is als bijlage toegevoegd. 

In het rapport wordt op grond van het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische resten ten aanzien van het plangebied geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. In een in de bijlage opgenomen brief verklaart het ROB 

hiermee akkoord te gaan. 

5.6 Geluid 

Industrieterrein 'De Haven' is een (geluid)gezoneerd industrieterrein. Hiertoe is er een 

zonebeheersmodel opgesteld dat door het intergemeentelijke 'Servicebureau De Friese 

wouden' wordt beheerd. Door middel van dit beheersmodel wordt de 50 dB(A) contour 

zoals weergegeven op de situatiekaart 'bewaakt' (tekening 119545-S1). Om rekening te 

houden met toekomstige bedrijven op nog niet ingerichte delen van het industrieterrein 

zijn er in het model zogenaamde kavelbronnen opgenomen. Dit zijn denkbeeldige 

geluidsbronnen. 

De 50 dB(A) contour geeft daarom een indicatie van de geluidbelasting als gevolg van het 
industrieterrein, uitgaande van het realiseren van industrie in het gehele gebied dat als 
zodanig is bestemd in het bestemmingsplan. Deels is dit nog niet het geval en betreft het 
de autonome ontwikkeling. 

Rekening houdend met de 50 dB(A) contour (zonegrens) en het zonebeheersmodel is voor 

de (woon)boerderij aan de Legauke, die binnen de 50 dB(A) zonegrens ligt, een hogere 

grenswaarde bepaald van 60 dB(A) (zie bijlage 4). 

In het kader van de aanvraag voor de milieuvergunning voor de zandwinlocatie van 

Jansma Wegen en Milieu B.V. is akoestisch onderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, 2001). 

Het ontgronden van de zandwinput is hierbij in beschouwing genomen als één van de 

geluidveroorzakende activiteiten. 

Uit de berekeningen blijkt dat uitgaande van mogelijke combinaties van verschillende 

basisactiviteiten (waaronder ontgronding) een waarde van 50 dB(A) voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArlT) niet wordt overschreden ter plaatse van de 

onderzochte immissiepunten. Deze immissiepunten betreffen woonbebouwing aan de 

Legauke (woonboerderij) en aan De Steven (bedrijfswoning, juist ten zuiden van de derde 

insteekhaven). Voor de woning aan de Legauke is de zandzuiger met een 

geluidsvermogenniveau van 106 dB(A) maatgevend voor de geluidimmissie. Uitgangspunt 

isdat de zandwinning plaatsvindt op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 

uur. 

blad 44 van 64 Stad ft Ruimte 



Milieueffectrapport insteekhaven bedrijventerrein De Haven "Noord-West" in Drachten ^ÈÈ> ) 

oranjewoud 

Omdat is uitgegaan van een bedrijfsduurvan 12 uur is er geen sprake van 

bedrijfsduurcorrectie en is het maximale immissieniveau (vrijwel) gelijk aan het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. 

Naast de genoemde woningen aan de Legauke en De Steven (bedrijfswoning) geldt het 

stiltegebied 'De Alde Feanen' als geluidgevoelige bestemming. De begrenzing hiervan 

komt overeen met die van het Vogel- en habitatrichtlijngebied zoals aangegeven op 

tekening N I . 

5.7 Licht 

Huidige toestand 

Er is in Nederland nog geen specifieke wetgeving ten aanzien van de lichtbelasting. 

Daardoor zijn er ook geen generieke toetsingsnormen beschikbaar. Op inrichtingsniveau, 

kunnen op basis van de Wet milieubeheer voorschriften opgenomen worden. Er zijn geen 

kwantitatieve gegevens over de huidige lichtbelasting beschikbaar. 

In de vergunningen van bestaande bedrijven op het industrieterrein zijn geen 

voorschriften opgenomen met betrekking tot de lichtuitstoot. 

Autonome ontwikkelingen 

Het gebied waar de aanleg van de haven is gepland heeft reeds de bestemming 
industrieterrein. Vestiging van bedrijven heeft deels al plaatsgevonden. Bij de inrichting 
van het gebied zullen langs de ontsluitingswegen lichtmasten worden geplaatst. 
Vestiging van meerdere categorieën van bedrijven is mogelijk. Verlichting van en bij de 
bedrijven is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten. 

Indien nodig, zal bij de vestiging van vergunningplichtige bedrijven de lichtbelasting bij 

de toets in het kader van de Wet milieubeheer worden meegenomen. Hierbij zal worden 

overwogen om voorschriften ter beperking van lichthinder in de vergunningen op te 

nemen. 

5.8 Scheepvaart 

Vaarwegen 
Voor de binnenvaart is Drachten bereikbaar vanaf het Prinses Margrietkanaal via de Lange 

Sloot langs Earnewald en de Hooidamsloot (zie tekening 01). Dit betreft vaarwater met 

CEMT-klasse IV. De waterdiepte op deze route bedraagt 3,5 m. 

Voor de recreatievaart is Drachten ook bereikbaar vanaf het noorden via de Opeindervaart 

en het westen via de Kromme Ee. Volgens de waterkaart 'Friesland/Fryslan 2002/2003' 

(ANWB, 2002) bedraagt de diepte van deOpeindervaart 1,7 m, terwijl de laagste (vaste) 

brug bij Opeinde een doorvaarthoogte heeft van 3,27 m. Verder Noordwaarts, bij 

Eastermar (De Lits), bedraagt de diepte 1,45 m. De vaarroute Grou-Drachten via de 

Kromme Ee heeft geen bruggen. De waterdiepte bedraagt circa 1,5 m. 

jachthavens en scheepswerven 

In het havengebied van Drachten liggen diverse jachthavens en scheepswerven. De 

grootste jachthaven is 'De Drait', gelegen aan de Nieuwe Drait, met ruim 1.000 

ligplaatsen. 
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De aanwezige scheepswerven hebben vaak tevens activiteiten op het gebied van verhuur, 

onderhoud en stalling. Uitgegaan kan worden van een totaal aantal ligplaatsen dat enkele 

honderden hoger ligt dan de genoemde 1.000 ligplaatsen. 

Figuur 5.1: Luchtfoto van het bestaande havengebied 

Scheepvaart: binnenvaart 

In de Vaarwegenverordening Friesland (Provincie Fryslan, 1996) is aangegeven dat de 
vaarroute naar Drachten loopt vanaf het Prinses Margriet Kanaal via de Hooidamsloot tot 
de industriehaven te Drachten. Dit traject heeft een CEMT-klasse en een Provinciale 
vaarwegklasse van IV. De lengte van het traject is 12,1 km, met een breedte bij zomerpeil 
van 35 m. De maximum toegestane afmetingen voor schepen zijn: 80 m lengte, 10 m 
breedte en een diepgang van 2,6m beneden zomerpeil. In tabel 5.3 staan de maximum 
vaarsnelheden voor de beroepsvaart aangegeven. 

Tabel 5.3 Maximum vaarsnelheden voor motorschepen 

(Bron: Vaarwegenverordening Friesland, 1996) 

Binnenvaart (traject Prinses M a n 

categorie 

rrietkanaal - industriehave 

geladen 

n Drachten) 

leeg 

0-250 ton 10,5 km/h 11,5 km/h 

250-800 ton 9 km/h 11 km/h 

800ton en meer 8 km/h 10 km/h 

Zeevaart (traject Prinses Margrietkanaal - industriehaven Drachten) 

categorie geladen leeg 

0-350 B.R.T 9 km/h 10 km/h 

350B.R.Ten meer 8 km/h 9 km h 

oranjewoud 
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Voor de Opeindervaart geldt volgens de Vaarwegenverordening een maximumsnelheid 

van 9 km/uur. 

Voor de passages van binnenvaartschepen bij de Prinses Margrietsluis en Nieuwe 

Lemstersluis (toegang Fryslan vanaf het IJsselmeer) geldt dat de gemiddelde 

scheepsgrootte nog steeds toeneemt, en dat het gepasseerde laadvermogen en het 

gepasseerde aantal schepen zich lijkt te stabiliseren (zie figuur 5.2). In tabel 5.4 zijn de 

intensiteiten weergegeven op de vaarweg naar Drachten. Uitgaande van jaarlijks 2.000 

passages van binnenvaartschepen op de vaarweg naar Drachten en 'effectief (aanname) 

300 vaardagen per jaar is gemiddeld sprake van 6,7 passages per dag; wat inhoudt 

dagelijks 3 a 4 binnenvaartschepen heen en een zelfde aantal terug. 

Prinses Margrietsluis + Nieuwe Lemstersluis 
paasages binnenvaart 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1960 1985 1990 1995 2000 

- Bemiddelde achaopsgrootte - gapaaaeard laadvermogen gepasseerd aantal 

Figuur 5.2 Passages binnenvaart Prinses Margrietsluis en Nieuwe Lemstersluis 

(bron: provincie Fryslan, 2002) 

Tabel 5.4 Overzicht intensiteit beroepsvaart vaarweg naar Drachten (Hooidammen) 

(bron: provincie Fryslan, 2002) 

1999 2000 2001 

Aantal passages 

Binnenvaart 2.186 1.97'. 1.472 

Kustvaart 10 4 2 

Sleep- en overige vaart 1.303 1.208 1.238 

Laadvermogen 

Binnenvaart 1,90 miljoen ton 2,05 miljoen ton 1,60 miljoen ton 

Kustvaart 0,02 miljoen ton 0,006 miljoen ton 0,002 miljoen ton 

Gemiddeld laadvermogen binnenvaart 1.108 ton 1.040 ton 1.085 ton 

Gemiddeld laadvermogen kustvaart 2.070 ton 1.450 ton 1.050 ton 
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Recreatievaart 

Voor de recreatievaart worden eveneens bij de Hooidambrug tellingen gehouden met 

'passages door geopende brug'. Dit betreft jaarlijks de periode 1 april - 30 september. De 

doorvaarthoogte in gesloten toestand bedraagt bij deze brug 2,60 m. 

Op basis van aanvullende controletellingen (steekproeven) is een schatting gedaan van 

het totale aantal recreatievaartuigen. 

Tabel 5.5 Overzicht intensiteit recreatievaart vaarweg naar Drachten(Hooidammen) 

(bron: provincie Fryslan, 2002) 

1999 2000 2001 700? 

Passages door geopende Hooidambrug 18.1/9 16.434 15.313 14.667 

Schatting totaal aantal passages 39.300 32.200 47.000 p.m. 

Uitgaande van jaarlijks 40.000 passages van recreatievaartuigen en 'effectieP (aanname) 

150 vaardagen per jaar is gemiddeld sprake van circa 270 passages per dag; wat inhoudt 

dagelijks 135 schepen heen en een zelfde aantal terug. 

Voor de binnenvaart geldt dat de passages bij de Hooidambrug vrijwel alle betrekking 

hebben op verkeer van en naar Drachten. Dit geldt niet voor de recreatievaart vanwege de 

niet geclassificeerde vaarweg naar Grou via de Kromme Ee. 

Om een indruk te krijgen over de vaardruk op de Opeindervaart is bij de gemeente 

Tytsjerksteradiel informatie gevraagd over de passages bij de beweegbare brug over de 

Lits te Eastermar. Het betreft jaarlijks circa 5.000 passages in de periode april-oktober 

(met geopende brug; doorvaarthoogte met gesloten brug is 1,35 m). 

Een relevant deel van de passages (mogelijk 50%) heeft betrekking op lokaal recreatief 

vaarverkeer van en naar De Leijen en komt daarom niet langs de nieuwe insteekhaven. 

Uitgaande van (aannamen) 2.500 passages langs de insteekhaven in de twee 

piekmaanden juli en augustus zouden dagelijks ruim 40 schepen passeren met een 

doorvaarthoogte van meer dan 1,35 m. Er is geen informatie beschikbaar over het aantal 

minder hoge schepen. 

5.9 Wegverkeer 

Er zijn telgegevens beschikbaar van het verkeer (1996) op verschillende locaties tussen 

De Boeg en de Noorderhogeweg (zie figuur 5.3). Richting Noorderhogeweg liepen de 

intensiteiten op van circa 4.100 motorvoertuigen per week bij De Boeg tot circa 58.000 

motorvoertuigen per week vlakbij de aansluiting op de Noorderhogeweg. In 2001 zijn na 

de aanleg van minirotondes in de Noorderhogeweg opnieuw tellingen uitgevoerd. Op de 

Bolder, vlak bij de aansluiting op de Noorderhogeweg was toen sprake van circa 82.000 

motorvoertuigen per week. 

Op de Noorderhogeweg zelf bedroeg in 2001 de intensiteit in noordelijke richting circa 

57.000 motorvoertuigen per week en in zuidelijke richting circa 45.000 motorvoertuigen 

per week. 
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Voor de groei wordt door de gemeente een jaarlijkse toename aangehouden van 2% per 

jaar. Voor perioden van enkele jaren klopt dit meestal redelijk. De veel grotere toename 

op De Bolder (periode 1996-2001, zie hier boven) hangt waarschijnlijk samen met de 

aanleg van minirotondes in de Noorderhogeweg (vrachtverkeer vermijdt minirotondes 

indien mogelijk), de verdubbeling van de provinciale weg Drachten-Leeuwarden (N31) en 

de verbetering van de aansluiting van deze N31 op de snelweg A7 (Heerenveen-

Groningen). 

Bij inrichting van het gebied van de insteekhaven als 'normaal' bedrijventerrein zonder 

haven (autonome ontwikkeling), kan de intensiteit toenemen met mogelijk enkele 

duizenden motorvoertuigen per week. 

Figuur 5.3 Locaties verkeerstellingen genoemd in de tekst 

5.10 Veiligheid 

Ten aanzien van de veiligheid is in dit MER specifiek gekeken naar de veiligheid bij 
transport over water. De veiligheidsaspecten van aanwezige en te vestigen bedrijven op 
het bedrijventerrein De Haven wordt grotendeels geregeld via de vergunningverlening en 
handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. 

Informatie provincie Fryslan 

Over aanvaringen is informatie verzameld via verschillende kanalen. Informatie van de 

provincie Fryslan is in tabel 5.6 weergegeven. 
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Tabel 5.6 Schadevaringen in Fryslan (met proces-verbaal; bron provincie Fryslan, 2002) 

2000 2001 
Schepen onderling 

Beroeps-beroeps 15 14 
Recreatie-recreatie 38 57 
Beroeps-recre.ilie 11 13 

Eenzijdige schadevaringen <H 39 

Informatie Adviesdienst Verkeer en Vervoer 

Voorts is door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (een onderdeel van Rijkswaterstaat) 

een overzicht beschikbaar gesteld van de scheepsongevallen in Nederland over de 

periode 1998 t /m 2001. Dit overzicht betreft uitsluitend gemelde ongevallen. Deze 

meldingen vinden plaats door politie, kustwacht of rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om in 

totaal 63 meldingen, respectievelijk 6 in 1998, 25 in 1999, 20 in 2000 en 12 in 2001. 

Van de 63 meldingen zijn er 11 gedaan door de Kustwacht. Dit betreft ongevallen op 

vooral de Noordzee. Met betrekking tot de provincie Fryslan is sprake van 13 meldingen in 

de periode 1999-2001. Het betreft de volgende locaties en aantallen. 

Tabel 5.7 Ongevallen binnenvaart Fryslan (bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer) 

Locatie Aantal ongevallen 

Periode 1999-2001 

Havens Harlingen 2 

Prinses Margrietkanaal 5 

IJsselmeer 1 

Waddenzee 2 

Fluessen 1 

Pikmeer 1 

Workumertrekvaart 1 

totaal 13 

Duidelijk is dat dit aantal meldingen niet overeenkomt met de registraties door de 

provincie. 

Informatie Raad voor de Transportveiligheid 

De Raad voor de Transportveiligheid is wettelijk verplicht alle scheepvaartongevallen te 
onderzoeken waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis aan een schip of 
aan het mariene milieu is veroorzaakt. In de periode 1 juli 1999 tot en met 31 december 
2000 zijn in totaal 327 ernstige en zeer ernstige ongevallen in de binnenvaart en 
recreatievaart in onderzoek genomen. Nadere informatie is niet beschikbaar in verband 
met de vertrouwelijkheid van de gegevens. Wel is nog van mogelijk belang dat in het 
jaarverslag van de Raad voor de Transportveiligheid wordt aangegeven dat de gegevens 
niet zondermeer een representatief beeld geven van het werkelijke aantal ongevallen in 
de binnenvaart en recreatievaart, omdat veel ongevallen niet worden gemeld. 

Conclusie 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de kans op aanvaringen op de 
vaarweg naar Drachten met relevante milieuschade als gevolg, zeer gering is. Met de 
beschikbare informatie is het echter niet mogelijk om deze kans te kwantificeren. 
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Gevolgen voor het milieu 

6.1 Landschap 

Realisatie van de insteekhaven zal verdere gevolgen hebben voor de singelstructuur van 

het gebied, mede door de eventuele plaatsing van hoge gebouwen en hoge kranen voor 

de overslag van goederen. In het Bestemmingsplan 'Industrieterrein De Haven" 

(Gemeente Smallingerland, 1976) is een maximale hoogte voor bedrijven voorgeschreven 

van 15m, waarbij een vrijstelling tot 30m verleend kan worden voor bedrijfspanden en tot 

40 m voor silo's. De gevolgen voor het landschapsbeeld zullen vooral evident zijn vanuit 

het gezichtspunt van het omliggende landschap en het Nieuwe Kanaal, dat vooral in de 

zomermaanden frequent wordt gebruikt door de recreatieve vaart. 

Inpassing in de huidige structuur van het landschap is niet goed mogelijk, vanwege de 
omvang en aard van de ingreep. In het ontwerp van de haven worden echter een aantal 
mitigerende maatregelen genomen, waardoor het visuele effect vanuit het landschap 
wordt beperkt. Aan de zijde van het Nieuwe Kanaal zal aan weerszijden van de 
haventoegang een aarden wal worden aangelegd (hoogte 6,5 m), die de haven en het 
bedrijventerrein deels aan het zicht onttrekt (zie Ontwerptekening Grontmij). Alleen vanuit 
het gebied voor de haventoegang heeft men direct zicht op de haven en het omliggende 
bedrijventerrein. Hoge kranen en gebouwen zijn vanuit een groter gebied zichtbaar. De 
wal zal worden ingericht als groenstrook beplant met gras en/of struikgewas. Hoewel ook 
een aarden wal niet in het vlakke landschap past, biedt de wal met groenbeplanting een 
betere afscherming dan wanneer geen maatregelen zouden worden genomen. Deze wal 
heeft tevens de functie om licht- en geluidhinder tegen te gaan. 

6.2 Water 

Aanleg insteekhaven 

Uitgangspunt is dat bij de aanleg van de haven slechts beperkt direct contact met het 

oppervlaktewater van het Nieuwe Kanaal bestaat. De doorgang tussen oppervlaktewater 

en te graven haven is qua omvang namelijk gering. Vertroebeling van het 

oppervlaktewater door opwerveling van slib wordt zo beperkt. Rekening houdend met de 

inrichting van een tijdelijk gronddepot naast de haven (zuidzijde) zal het vrijkomende 

water terugstromen in de te graven haven. Het zelfde geldt voor ontwatering (deels) door 

het aflaten van water vanuit een transportschip. Uitgaande van een gronddepot elders, zal 

het vrijkomende water moeten worden geloosd via bezinkvoorzieningen conform de eisen 

van de waterkwaliteitsbeheerder. 

Geconcludeerd wordt dat door watercontact tussen oppervlaktewater (Nieuwe Kanaal) en 
insteekhaven in beperkte mate vertroebeling van het oppervlaktewater door slib kan 
optreden. Bij het ontgraven van het bovenste deel van het bodempakket (lemig materiaal) 
is hierop grotere kans dan bij de diepere (zand)lagen. 

Uitgangspunt is dat bij aanleg van de haven geen grondwaterbemaling wordt toegepast 

en dat derhalve geen beïnvloeding van de grondwaterstanden optreedt. 
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Gebruik insteekhaven 

Het gebruik van de haven zal naar verwachting geen relevante invloed hebben op de 

waterkwaliteit ter plaatse. Via de vergunningverlening in het kader van de Wet 

milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren en desbetreffende handhaving 

zullen ongewenste lozingen worden tegengegaan. 

Het grondwaterpeil in de directe omgeving van de haven zal niet veranderen door 

realisatie van de haven, aangezien dit direct door het boezempeil (NAP. - 0,52 m) 

bepaald wordt. Het enige effect is dat de 'drainage' (de boezem) dichterbij komt te liggen 

door aanleg van de haven, waardoor de opbolling van het grondwaterpeil vanaf de 

boezem een iets ander verloop kan hebben. 

6.3 Ecologie 

6.3.1 Aanleg insteekhaven 

In het ecologische onderzoeksrapport (Koopmans en Wymenga, 2002) worden de 

volgende conclusies getrokken over het effect van de aanleg van de insteekhaven: 

• De belangrijkste ecologische waarde van het plangebied ligt in de aanwezigheid van 

de Rode-Lijstsoorten Tureluur en Grutto en mede de aantallen van Scholekster en 

Kievit. Als gevolg van de activiteiten zal deze soortgroep verdwijnen. Voor de kritische 

soorten zullen er onder de huidige omstandigheden weinig uitwijkmogelijkheden zijn 

in de omgeving. 

• Het plangebied kent door een afwisselende samenstelling van biotopen een 

gevarieerde broedvogelbevolking. De ingreep zal als gevolg hebben dat de 

broedgelegenheid in het plangebied zal verdwijnen, doordat de huidige habitats 

verdwijnen. 

• Bij ingreep zal sprake zijn van een beperkte verandering van het foerageergebied van 

de vleermuizen, maar het plangebied zal ook na de ingreep die functie voor een deel 

kunnen vervullen. 

• De aanleg heeft tot gevolg dat de bestaande vegetaties en hiermee groeiplaatsen van 

schaarse plantensoorten zullen verdwijnen. 

• Door de aanleg van de insteekhaven wordt de ecologische samenhang aan deze zijde 

van Drachten verminderd, hetgeen destijds al lag besloten in de keuze dit gebied aan 

te wijzen als industrieterrein. 

Doordat bij autonome ontwikkeling het gebied ook als industrieterrein wordt ingericht, 

zullen bovenstaande effecten ook in dat geval grotendeels optreden. 

Vogelrichtlijn 

Het plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van de Speciale Beschermingszones in het 

kader van de Vogelrichtlijn. Ook heeft de inrichting en de uitstraling van het gebied op 

zich naar verwachting geen effect op de in de buurt gelegen Speciale Beschermingszone 

de Alde Feanen. Er zijn wat betreft de Vogelrichtlijn dus geen conflicten te verwachten 

(Koopmans en Wymenga, 2002). 
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Habitatrichtlijn 

In het plangebied komen van de soorten die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn alleen 

vleermuizen voor. Aangezien in het plangebied geen kraamkolonies aanwezig zijn en er 

daarom geen verstoring van voortplantingsplaatsen plaatsvindt, zijn er geen bezwaren 

tegen de aanleg in het kader van de Habitatrichtlijn. De oudere elzensingels worden 

eventueel gebruikt als tijdelijke rustplaats door de Ruige dwergvleermuis. Hoewel deze 

singels als gevolg van de aanleg zullen verdwijnen, zal het effect niet significant zijn 

aangezien de soort in de omgeving vrijwel zeker niet schaars is. Het omliggende 

industrieterrein zal wel geschikt blijven als foerageergebied. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat er geen significante effecten optreden met betrekking tot de 

Habitatrichtlijn (Koopmans en Wymenga, 2002). 

Flora en Faunawet 

De Flora- en Faunawet beschermt alle inheemse diersoorten en een deel van de 

plantensoorten. Het is'verboden nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste rust-of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren'. 

Bij de geplande activiteiten is het onmogelijk bovenstaande verstoring te voorkomen. 

Voor verschillende soorten, zoals Veldmuis, Aardmuis, Groene Kikker, Gewone pad, 

kleine watersalamander en de Zwanebloem, bestaan vrijstellingen (Koopmans en 

Wymenga, 2002). Op basis van informatie die door LNV aan de gemeente is verstrekt, 

blijkt dat ontheffing van de Flora- en faunawet niet aan de orde is. De ecologische waarde 

van het gebied betreft vooral de aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten in het 

broedseizoen. Als de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen zou geen 

ontheffing nodig zijn. 

6.3.2 Vaarweg naar Drachten 

In hoofdstuk 5 is aangegeven dat voor de huidige situatie voor de vaarweg naar Drachten 

wordt uitgegaan van gemiddeld 6,7 passages van binnenvaartschepen per dag; wat 

inhoudt dagelijks 3 a k binnenvaartschepen heen en een zelfde aantal terug. Na aanleg 

van de insteekhaven wordt rekening gehouden met één extra binnenvaartschip per dag (2 

passages: één keer heen en één keer terug). Dit is een (mogelijke) toename van 30% die 

relevant is vanwege de status van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied De Alde Feanen 

waar de vaarweg naar Drachten door heen loopt. De relevantie betreft met name de 

verstoring van vogels door het scheepvaartgeluid als de kans op calamiteiten zoals het 

vrijkomen van olie bij een aanvaring. 

Ten aanzien van verstoring geldt dat De Alde Feanen een omvangrijk gebied is, waarbij het 

scheepvaartgeluid zich tot een beperkte zone aan weerszijden van de vaarweg uitstrekt. 

Vogelsoorten die gevoelig zijn voor deze vorm van verstoring zullen deze zone mijden. 

Hoewel de toename van het aantal schepen relatief gezien groot kan zijn (30%) wordt, 

gezien het absolute aantal van twee extra passages per dag op een totaal van 6 a 7 in de 

huidige situatie (exclusief recreatievaart), niet verwacht dat deze toename op 

populatieniveau van de aanwezige vogelsoorten een negatieve invloed heeft. Verder dient 

opgemerkt te worden dat er in het gebied onder de huidige omstandigheden ook al 

verstoring plaatsvindt als gevolg van recreatie. De vaarweg wordt intensief gebruikt voor 

de recreatievaart en er liggen een camping en een dorp in het gebied. De extra verstoring 

als gevolg van de beroepsvaart zal daarom gering zijn. 
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Bij een calamiteit wordt met name gedacht aan aanvaringen. Bij de vaarwegbeheerder 

(provincie) en waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslan) heeft in dit kader het 

scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal en Van Harinxmakanaal de meeste 

prioriteit. De vaarweg naar Drachten wordt, gezien de lage intensiteit, de soort lading die 

'gemiddeld' wordt vervoerd en de lage vaarsnelheden niet als een bijzonder risico gezien. 

De kans op het vrijkomen van olie bij een aanvaring door of met een binnenvaartschip 

blijkt in de praktijk bovendien zeer gering, doch niet kwantificeerbaar. Omdat het zo 

weinig voorkomt is het ook niet mogelijk om een maatgevend scenario te hanteren voor 

wat betreft hoeveelheden olie en snelheden van vrijkomen. Wel is duidelijk dat het 

vrijkomen van olie een negatieve invloed kan hebben op de natuurwaarden van het 

gebied. Op basis van de zeer geringe kans is er in het kader van de milieueffectrapportage 

geen nadere effectbeschrijving uitgevoerd. 

6.4 Archeologie 

In paragraaf 5.5 en bijlage 3 wordt nader ingegaan op het uitgevoerde archeologische 

onderzoek. Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat er geen ongestoorde (lees 

waardevolle) archeologische vindplaatsen in het plangebied te verwachten zijn. Door de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt vervolgonderzoek niet nodig 

geacht (zie brief in bijlage 3). Op basis hiervan wordt aangenomen dat met de realisatie 

van de insteekhaven geen archeologische waarden van betekenis worden beïnvloed. 

6.5 Geluid 

Zonebeheersmodel 

Ten behoeve van de voorgenomen realisatie van de insteekhaven is de situering van een 

aantal kavelbronnen in het zonebeheersmodel aangepast aan de plaats van de nieuwe 

haven (zie bijlage 4). Hieruit blijkt dat de totaalwaarden van alle bedrijven op de 

rekenpunten van de geluidszone binnen de toegestane grenzen blijven. Bij de 

toekomstige toetsing van vergunningaanvragen is voor de woonboerderij aan de Legauke 

zelfs nog enige extra geluidsruimte beschikbaar tot het maximum van 60 dB(A) wordt 

bereikt. Deze waarde zal echter alleen vergunbaar zijn als de desbetreffende bedrijven op 

basis van het ALARA principe (As Low As Reasonaby Achievable) hebben aangetoond dat 

de geluidsbelasting door het treffen van maatregelen zo laag is als redelijkerwijs haalbaar 

is. 

Ontgronding/aanleg haven 

Zoals reeds genoemd in paragraaf 3.4 is in het kader van de aanvraag voor de 

milieuvergunning voor de zandwinlocatie van Jansma Wegen en Milieu B.V. akoestisch 

onderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, 2001). Uit de berekeningen blijkt dat uitgaande van 

mogelijke combinaties van verschillende basisactiviteiten (waaronder ontgronding) een 

waarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) niet wordt 

overschreden ter plaatse van de onderzochte immissiepunten, waaronder de 

(woon)boerderij aan de Legauke. Er van uitgaande dat bij de aanleg van de haven en 

vaarweg voor deze woning de inzet van een zandzuiger maatgevend is voor het aspect 

geluid, houdt dit in dat ook dan de waarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr LT) niet wordt overschreden. 
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Geluid door binnenvaartschepen bij (woon)boerderij aan de Legauke 

Voor de (woon)boerderij aan de Legauke is indicatief de maximale geluidscontour 

bepaald voor de dagperiode bij het passeren van een binnenvaartschip 

(geluidsvermogenniveau 111 dB(A). Op de gevel van de (woon)boerderij bedraagt het 

maximale niveau 61 dB(A). 

Een specifiek toetsingskader voor geluid afkomstig van scheepvaartverkeer ontbreekt. De 

normstelling die bij industriegeluid voor het L^,, wordt aangehouden betreft: 

• 70 dB(A) voor de dagperiode: 07.00 - 19.00 (bij uitzondering 75) 

• 65 dB(A) voor de avondperiode: 19 .00-23 .00 

• 60 dB(A) voor de nachtperiode: 23 .00-07 .00 . 

Geconcludeerd kan worden dat met het maximale niveau van 61 dB(A) dat hier is 

berekend, vrijwel aan deze normstelling (die zoals genoemd feitelijk niet van toepassing 

is) kan worden voldaan. De meeste scheepvaartbewegingen zullen namelijk plaatsvinden 

in de dagperiode. Ook kan het voorkomen dat een schip vertrekt vóór 07.00 uur om reden 

dat de bediening van de Hooidambrug start om 07.00 uur en de desbetreffende schipper 

daar om die tijd aanwezig wil zijn. Tot slot kan worden opgemerkt dat veel moderne 

binnenschepen minder geluid produceren dan de 111 dB(A) die in deze berekening is 

aangehouden. 

Geluid door binnenvaartschepen in natuurgebieden 

Uitgaande van een toename in scheepvaartverkeer van 4 naar 5 schepen per dag (van 8 
naar 10 passages) zijn indicatief de volgende contourafstanden berekend. 

Tabel 6.1 Afstanden geluidcontouren binnenvaartschepen, etmaalwaarde dagperiode 

Bron Afstand geluidcontour ten opzichte van binnenvaartschip In m 

45dB(A) 50 dB(A) 

4 schepen 53 22 
5 schepen 60 28 

Uit de tabel blijkt dat als gevolg van de toename van het aantal schepen de 
geluidcontouren verder weg komen te liggen. Bij deze indicatieve berekening is geen 
rekening gehouden met de geluidemissies van recreatievaart. Naar verwachting is deze in 
het recreatieseizoen maatgevend. 

6.6 Licht 

De aanleg van een insteekhaven heeft op de verdere bestemming van het gebied geen 

invloed. Er wordt geen openbare laad- en loswal aangelegd. Daarmee is de inrichting van 

de loswal afhankelijk van de activiteiten van de bedrijven die zich daar zullen vestigen. 

Het is in die zin mogelijk en te verwachten dat ter plaatse van de haven, ten behoeve van 

laad- en loswerkzaamheden lichtmasten worden geplaatst. De schepen voeren nagenoeg 

geen verlichting en zullen wat dat betreft ook weinig effecten veroorzaken. 
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6.7 Wegverkeer 

In paragraaf 4.1.6 is aangegeven dat voor de bedrijven rond de insteekhaven wordt 

uitgegaan van 500 bezoekende motorvoertuigen per dag. Uitgaande van twee 

rijrichtingen (heen en terug) betreft dit 1.000 passages per dag. Bij vijf werkdagen per 

week gaat het dan om 5.000 passages per week. Dit aantal levert aan de rand van het 

bedrijventerrein (aansluiting van de Bolder op de Noorderhogeweg) slechts een geringe 

toename op van de huidige verkeersintensiteit (2001: 82.000 passages per week, zie 

paragraaf 5.5). 

6.8 Veiligheid 

Gevaarlijke stoffen 

In paragraaf 4.1.5 is reeds ingegaan op de veiligheid bij transport over water. 

Geconcludeerd is dat de gemeente Smallingerland met betrekking tot de gronduitgifte 

selectief zal optreden voor wat betreft het soort bedrijf dat zich wil vestigen. Bedrijven 

met een grote potentiële invloed op het milieu vanwege aanwezigheid van grote 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben duidelijk niet de voorkeur. In gevallen dat grond 

onderling tussen bedrijven van eigenaar verandert, heeft de gemeente geen dergelijke 

directe invloed op de nieuwkomer. In dat geval gelden de regels uit het bestemmingsplan 

en de vergunningverlening in het kader van de wet milieubeheer. Op basis van 

praktijkcijfers (paragraaf 5.10) blijkt de kans op aanvaringen op de vaarweg naar 

Drachten met relevante milieuschade als gevolg zeer gering. 

Nautische veiligheid 

Het ontwerp van de haven is geoptimaliseerd mede naar aanleiding van overleg met de 

provincie en branche-organisatie (zie paragraaf 4.2). Volgens branche-organisatie 

Schuttevaer is er ruimte genoeg voor de combinatie van recreatie- en beroepsvaart ter 

plaatse. 
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Vergelijking van alternatieven en ontwikkeling MMA 

7.1 Vergelijking van alternatieven 

In tabel 7.1 is een vergelijking gemaakt tussen de beschreven effecten als gevolg van de 
insteekhaven en de autonome ontwikkelingen. Na deze tabel wordt in paragraaf 7.2 
ingegaan op de ontwikkelingvan het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 

Tabel 7.1 Beoordeling effecten insteekhaven in vergelijking met autonome ontwikkeling 

Onderwerp Beoordeling in vergelijking met 
autonome ontwikkeling 
( - realisatie bedrijventerrein 
zonder insteekhaven) 

Toelichting 

Landschap 0 In vergelijking met oorspronkelijke 
agrarische bestemming is oordeel uit 
oogpunt van landschap negatief. Voor 
landschap is situatie met en zonder 
insteekhaven vergelijkbaar. 

Water 
Aanleg haven 

o/- Geringe vertroebeling van 
oppervlaktewater is mogelijk 

Ecologie 
Aanleg haven 

0 In vergelijking met de huidige situatie is 
het oordeel negatief. De beschreven 
effecten voor de situatie van een 
bedrijventerrein met en zonder 
insteekhaven zijn echter vergelijkbaar. 

Ecologie 
Calamiteiten 

o/- Door transport over water is er een zeer 
geringe kans op calamiteiten ten 
aanzien van Vogel- en 
habitatrichtlijngebied. 

Archeologie 0 Op basis van uitgevoerd onderzoek 
wordt aangenomen dat met de 
realisatie van de insteekhaven geen 
archeologische waarden van betekenis 
worden beïnvloed. 

Geluid o/- Verschil tussen situatie met en zonder 
insteekhaven betreft vooral de extra 
geluidsbelasting door scheepvaart ter 
plaatse van één woning. 

Licht 0 Geen duidelijk verschil 

Wegverkeei 0 Geen duidelijk verschil 

Veiligheid 0 / - De kans op aanvaringen op de vaarweg 
naar Drachten is zeer gering en bij de 
toegang van de insteekhaven is er 
voldoende ruimte voor de combinatie 
van recreatie- en beroepsvaart. 

0 Beoordeling neutraal in vergelijking met autonome ontwikkeling 

0 / - Beoordeling enigszins negatief in vergelijking met autonome ontwikkeling 
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7.2 Meest milieuvriendelijk alternatief 

In tabel 7.1 is er bij de volgende onderwerpen een enigszins negatief oordeel gegeven in 

vergelijking met de autonome ontwikkeling: 

• water, aanleg haven (geringe vertroebeling mogelijk) 

• ecologie (zeer geringe kans op calamiteiten Vogel- en habitatrichtlijngebied) 

• geluid (maximaal geluidsniveau scheepvaart bij één woning) 

• veiligheid (geringe kans op aanvaringen). 

In het kader van de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief is nagegaan 

of verdere optimalisatie van het voornemen ten aanzien van deze aspecten mogelijk is. 

Vertroebeling 

De kans op vertroebeling van oppervlaktewater kan worden beperkt door te kiezen voor 

de volgende aanpak (principe): 

1. Na aanleg damwand zoveel mogelijk lemig materiaal ontgraven met graafmachines 

en afvoeren per as via te maken tijdelijk depot naast de insteekhaven (zuidzijde) 

2. De toegang van de insteekhaven vanaf het Nieuwe Kanaal wordt pas doorgegraven bij 

het bereiken van de zandlaag 

3. Met een zandzuiger wordt de insteekhaven verder op diepte gebracht 

A. De zandzuiger voert het zand per buisleiding af naar een te maken depot op de kant 

(in dat geval is naar verwachting een lozingsvergunning voor het perswater vereist, 

tenzij de toegang naar de insteekhaven wordt afgesloten nadat de zandzuiger is 

binnengevaren). Alternatief is afvoer van het zand per buisleiding naar het zanddepot 

van de firma jansma. In dat geval lijkt afsluiting van de toegang tot de insteekhaven 

niet nodig). Derde optie is afvoer per buisleiding naar een te maken depot elders. 

Deze optie ligt niet voor de hand. 

De gemeente Smallingerland heeft er belang bij om potentiële aannemers voor de aanleg 
van de insteekhaven zo min mogelijk te beperken in de mogelijke opties voor de wijze van 
uitvoering. Gedachte is dat de prijs zo laag mogelijk wordt als elke aannemer maximaal 
van eigen specifieke oplossingen en creativiteit gebruik kan maken. Uiteraard geldt dit 
binnen de kaders van de regelgeving op onder andere milieugebied. 

Op basis van het voorgaande worden de volgende opties als meest milieuvriendelijk 

beschouwd (onderscheidend ten aanzien bovengenoemd punt A): 
AA: De zandzuiger voert het zand per buisleiding af naar een te maken depot op de 

kant waarbij de toegang van de insteekhaven tijdelijk wordt afgesloten. 

AB: Afvoer van het zand per buisleiding naar het zanddepot van de firma Jansma. 

In welke mate deze en andere alternatieven qua milieueffecten en procedurerisico's 

(vooral eventuele lozingsvergunningen) onderscheidend van elkaar zijn is niet op 

voorhand te bepalen. Ten behoeve van het bestek zal er een programma van eisen worden 

opgesteld. 

Ecologie, kans op calamiteiten in de Vogel- en Habitatrichtlijngebied de Alde Feanen 

In de huidige situatie is er sprake van gemiddeld 6,7 passages van binnenvaartschepen 
per dag; wat inhoudt dagelijks 3 a A binnenvaartschepen heen en een zelfde aantal terug. 
Uit overleg met provincie, waterschap en brandweer blijkt de kans op calamiteiten in het 
Vogel- en Habitatrichtlijngebied geen speciale aandacht te hebben in de huidige situatie. 
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Bij de vaarwegbeheerder (provincie) en waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslan) 

heeft in dit kader het scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal en Van 

Harinxmakanaal de meeste prioriteit. De vaarweg naar Drachten wordt, gezien de lage 

intensiteit, de soort lading die 'gemiddeld' wordt vervoerd en de lage vaarsnelheden niet 

als een bijzonder risico gezien. Door de toename met gemiddeld één schip per dag (twee 

passages) als gevolg van de te realiseren insteekhaven zal dit niet anders worden. Ook is 

van belang dat de gemeente Smallingerland in dit kader geen of nauwelijks 

bevoegdheden heeft. Op basis hiervan (er is geen sprake van een bijzonder risico en de 

gemeente heeft geen/nauwelijks bevoegdheden) is er ten aanzien van het meest 

milieuvriendelijk alternatief geen verdere optimalisatie mogelijk geacht. 

Scheepvaartgeluid bij woning 

Voor de woonboerderij aan de Legauke is een maximaal geluidniveau berekend van 61 

dB(A) als gevolg van scheepvaartgeluid. Een specifiek toetsingskader ontbreekt voor dit 

geluid. Bij toetsing aan de normen die normaal gesproken voor industriegeluid worden 

gehanteerd zou vrijwel aan die normstelling kunnen worden voldaan (zie paragraaf 6.5). 

Daarom zijn effectbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een 

grondwal ten zuiden van de woonboerderij, niet uitgewerkt en ook niet aangemerkt als 

'meest milieuvriendelijk'. Bovendien is een dergelijke wal uit oogpunt van landschap niet 

gewenst (langs de rand van het bedrijventerrein komt al een hoge grondwal). 

Nautische veiligheid 

De situatie met insteekhaven is enigszins negatief beoordeeld in vergelijking met de 

autonome ontwikkeling (bedrijventerrein zonder insteekhaven). Het is duidelijk dat de 

situatie met het kruisen van beroeps- en recreatievaart aandacht verdient. 

Daarom is het ontwerp van de haven geoptimaliseerd mede naar aanleiding van overleg 

met de provincie en branche-organisatie (zie paragraaf 4.2). Op basis hiervan worden 

geen verdere zinvolle aanpassingen mogelijk geacht. 

Conclusie 

De voorgenomen activiteit is te beschouwen als 'meest milieuvriendelijk alternatief met 

uitzondering van het aspect vertroebeling van het oppervlaktewater. Voor dit aspect is het 

'meest milieuvriendelijk alternatief wel gedefinieerd, maar is de definitieve keuze door de 

gemeente nog niet gemaakt. 
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8 Leemten in informatie en evaluatieprogramma 

8.1 Leemten in informatie 

Dit MER is gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming over de herziening van het 

bestemmingsplan Industrieterrein De Haven. Het MER moet in dit kader ook inzicht geven 

in het eventueel ontbreken van informatie die voor deze besluitvorming van belang is. 

Op basis van het beschrevene in dit MER zijn er geen leemten in kennis die voor de 

besluitvorming essentieel zijn. De belangrijkste leemte in kennis is het feit dat de 

aanlegmethode van de haven nog niet tot in detail bekend is. Dit hangt samen met de 

keuzevrijheid die men de aannemers wil geven bij de inschrijving op de werkzaamheden 

ten einde een zo laag mogelijke prijs te kunnen realiseren. Hierdoor is het nog niet 

bekend of en in welke mate enige vertroebeling van het oppervlaktewater kan 

plaatsvinden. Aangezien vergunningverlening en handhaving op basis van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren voldoende mogelijkheden bieden om deze 

vertroebeling 'in de hand' te houden, is dit aspect voor de besluitvorming over het 

bestemmingsplan niet essentieel. 

Een andere specifiek te noemen leemte in kennis is het ontbreken van informatie over de 
aanwezigheid van eventuele grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij de bedrijven die 
zich zullen vestigen rond de insteekhaven. De gemeente heeft slechts beperkte 
mogelijkheden dit te sturen (bij gronduitgifte), maar wenst uit oogpunt van economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid niet op voorhand in het bestemmingsplan uitsluitend 
de lichtere categorieën bedrijven toe te staan. Omdat de vaarweg naar Drachten door de 
provincie is aangewezen als geschikt voor klasse IV schepen (zie paragraaf 2.3 en 3.4) en 
er geen sprake is van een bijzonder risico ten aanzien van transport over water door het 
Vogel- en Habitatrichtlijngebied de Alde Feanen, is ook dit aspect niet essentieel geacht 
voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. 

8.2 Evaluatieprogramma 

De m.e.r.-procedure eindigt niet met het nemen van een besluit over het 

bestemmingsplan, maar met de evaluatie van het MER door het bevoegd gezag zodra de 

aanleg van de insteekhaven is gestart. 

De evaluatie houdt in dat het bevoegd gezag nagaat of de effecten van de insteekhaven in 
werkelijkheid overeenstemmen met de beschrijving in het MER en of maatregelen om 
nadelige effecten te voorkomen of te beperken daadwerkelijk zijn genomen en het 
beoogde resultaat hebben. Om een goede evaluatie achteraf mogelijk te maken, kan het 
nodig zijn om al vóór of tijdens de realisatie van het m.e.r.-plichtige initiatief 
waarnemingen te doen of een nulsituatie vast te leggen. 

Belangrijke onderwerpen voor een evaluatie zijn in ieder geval de zaken die bij de leemten 

in kennis zijn genoemd (aanlegmethode in relatie met vertroebeling van 
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oppervlaktewater, alsmede aanwezigheid van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in 

relatie met ecologische risico's bij transport over water. 

Verder kan gedacht worden aan: 

• Geluidsonderzoek 

• Onderzoek naar Lichthinder 

• Verkeerstellingen. 
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Bijlage 1 
Gewenste situatie vaarwegen in de Provincie Fryslan in 2015, volgens het Provinciaal 

Verkeer- en Vervoerplan (Provincie Fryslan, 1999) 

Beroeps vaarwegen Fryslan in 2015 

Kut l BMdMUvnula « CjflogrH» 

CEMT-klasse: gem laadverm. 
per klasse 

lengte breedte diepgang 
(geladen) 

— klasse Va 2500 ton 110m 11,4 m 3,5 m 

klasse I V " 1550 ion 85m 9,5 m 2,8 m 

^ — klasse III 950 ion 67 m 8,2 m 2,5 m 

klasse II 550 ion 55 m 6,6 m 2.5 m 

klasse I 350 ion 39 m 5,1 m 2,2 m 
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1. INLEIDING 

1.1. AANLEIDING EN DOEL 

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen een insteekhaven voor de binnenvaart 
aan te leggen op het bestaande industrieterrein De Haven te Drachten. Het 
industrieterrein De Haven is bereikbaar voor de binnenscheepvaart en heeft via de Wijde 
Ee naar het westen verbinding met het Prinses Margrietkanaal (figuur 1). De 
planvorming voor de insteekhaven bevindt zich momenteel in de fase van de mer
procedure die in juli 2002 is gestart met uitbrengen van de startnotitie. 

In het kader van de MER wordt een ecologische onderbouwing wenselijk geacht om te 
bepalen in hoeverre de vigerende ecologische wet- en regelgeving van toepassing is. Het 
gaat hierbij in het bijzonder om de Hora- en faunawet en de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. De gemeente Smallingerland heeft aan het bureau voor ecologisch 
onderzoek Altenburg 6c Wymenga bv gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de 
natuurwaarden en eventuele conflicten met genoemde regelgeving. Dit onderzoek, dat 
zich beperkt tot het initiatief om de insteekhaven op het bestaande industrieterrein te 
realiseren, is opgenomen in dit rapport. 

1.2. AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Ter oriëntatie op de problematiek wordt in hoofdstuk 2 eerst een beschrijving van de 
huidige situatie en van de voorgenomen ingrepen gegeven. In dit hoofdstuk wordt tevens 
kort ingegaan op het soort effecten van de ingreep. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht 
gegeven van de relevante wetgeving. Aan de hand van literatuuronderzoek, een 
oriënterend veldbezoek, (eigen) veldkennis en de inbreng van gegevens van de lokale 
vogelwachters en natuurwerkgroepen (KNNV Drachten, Vogelwacht It Stid en 
Omkriten) is een analyse gemaakt van de ecologische kwaliteiten van het plangebied en 
omgeving (hoofdstuk 4). Bij dit laatste is ook aandacht geschonken aan de situering van 
nabij gelegen Speciale Beschermingszones en de ecologische hoofdstructuur. In hoofdstuk 
5 worden de mogelijke effecten van de ingreep op de aanwezige natuurwaarden 
beschreven. Op basis van deze informatie volgt in hoofdstuk 6 de toetsing aan de 
relevante wet- en regelgeving in het bijzonder de Flora- en faunawet en de Europese 
Habitat- en Vogelrichtlijn. In het afsluitende hoofdstuk 7 worden aanbevelingen gedaan 
voor eventuele mitigerende (verzachtende) en compenserende maatregelen in en rond 
plangebied. 
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2. KORTE KENSCHETS EN VERANDERINGEN 

2.1. HUIDIGE SITUATIE 

Het plangebied De Haven Noord -West is gesitueerd aan de westzijde van Drachten, op 
het industrieterrein De Haven (atlasbloknummer 199 x 589 en 200 x 589; figuur 1). Dit 
industrieterrein is hier reeds in de 80'er jaren aangelegd en grotendeels ingevuld met 
bedrijven. Aan deze zijde van Drachten zijn behalve de realisering van het industrieterrein 
ook andere plannen aan de orde, in het bijzonder het Drachtstcrvaartplan. 

Landschappelijk behoorde het plangebied tot het singellandschap en ligt hier op de 
overgang van de zandgronden naar de lager gelegen veengronden in het 'stroomgebied' 
van de Wijde Ee. Op de oude topografische kaart uit 1924 is nog goed te zien hoe het 
singellandschap op de hogere zandgronden hier overgaat in het lager gelegen, open 'dal' 
van Gaastdiep, Smalle Eesterzanding en Wijde Ee (figuur 3). Deze overgang is in de 
Eibertsgeasten - aan de overzijde van het Nieuwe Kanaal - ook nu nog waarneembaar 
Dit kenmerkende landschap komt ook terug in de aanwezigheid van enkele elzensingels 
aan de noordkant van het plangebied. In het verlengde van of langs de singels liggen 
enkele brede sloten. Het thans geplande project beslaat een oppervlakte van ongeveer 30 
ha en bestaat grotendeels uit een schakering van graslanden met lokaal sterk verruigde 
vegetaties (zie foto volgende bladzijde). Aan de oostkant is sprake van een bouwrijp 
gemaakte ondergrond waarbij lemig materiaal is opgebracht. Een klein deel van het 
plangebied bestaat uit open water (figuur l). Door het plangebied loopt een deel van het 
Nieuwe kanaal, dat van Drachten naar Opeinde loopt, en de watersportverbinding vormt 
tussen de Wijde Ee (Alde Feanen) en de Leijcn en het Bergummermeer (richting 
Lauwersmeer). 

Figuur 3. 
Topografische kaart, 
situatie 1924 (uit 
Historische Atlas 
Friesland, Robas 
producties 1990). 
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Beeld van het oostelijke deel van het plangebied, gezien vanuit het noordoosten 

2.2. INRICHTINGSPLANNEN VOOR DE HAVEN 'NOORD-WEST 

Om aan de vraag van 'nat' industrieterrein te voldoen heeft de gemeente Smallingcrland 
besloten om het bestaande industrieterrein de Haven in te richten met een insteekhaven. 
Hiertoe wordt in het plangebied een insteekhaven gegraven met een lengte van 400 meter 
en een breedte van ongeveer 75 meter (figuur 2). Rondom de insteekhaven wordt het 
gebied ingericht voor havengebonden bedrijven. De nieuwe haven wordt aangelegd aan 
bestaand vaarwater, het Nieuwe Kanaal. 

Ook de aanleg van de vaarweg behoort tot de ingreep. De werkzaamheden aan de 
waterweg betreffen het ontgraven van grond op het perceel tegenover de nieuwe 
haveningang met als doel een doorsteek te creëren. Dit wordt gevolgd door het zuigen 
van zand om de doorgang op diepte te brengen (Oranjewoud 2002). Rond het plangebied 
zijn inmiddels enkele bedrijven in aanbouw. In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van 
de voorgenomen inrichtingsmaatregelen 

2.3. SOORTEN EFFECTEN OP DE OMGEVING 

Door de herinrichting van het gebied is een aantal soorten effecten te verwachten op de 
(ecologische) omgeving. Het voornaamste effect is dat het gebied geheel van karakter zal 
veranderen door de voorgenomen inrichting. Hierdoor is sprake van het verdwijnen van 
habitat voor dieren en planten (habitatverlies). Weliswaar is planologisch reeds sprake van 
een bestaand industrieterrein, maar het terrein is tot nu toe onbebouwd geweest en heeft 
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daardoor ecologische kwaliteiten (zie hoofdstuk 4). Naast het veranderend habitat is 
verstoring door licht en geluid een factor waarmee rekening gehouden moet worden. 
Verstoring door geluid vindt onder andere plaats tijdens de aanleg van de insteekhaven en 
bouw van de bijbehorende bedrijven. Deze gcluidsuitstoot moet in relatie bekeken 
worden tot het huidige industrieterrein. 

Lichtverstoring treedt vooral op door verlichting van het industrieterrein. Dieren kunnen 
door geluid en licht verstoord worden tijdens het focrageren, broeden en rusten. Door 
Dirksen (2001) wordt aangegeven dat het plangebied als betrekkelijk donker kan worden 
aangemerkt. Dit kan veranderen door intensivering van het industrieterrein. Aangezien 
het habitatverlies verreweg het grootste gebied beslaat is de verstoring door geluid en licht 
slechts beperkt aan de orde. 

Door de aanleg van de insteekhaven is de verwachting dat de commerciële binnenvaart op 
de vaarroute Leeuwarden - Drachten zal toenemen. Deze route doorsnijdt diverse 
natuurgebieden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur alsmede de Speciale 
Beschermingszones en het Nationale Park in oprichting de Alde Feanen (zie figuur 1). In 
het Nationaal Park de Alde Feanen kunnen hier verschillende effecten spelen, die te 
maken hebben met bijvoorbeeld verstoring maar ook met waterbeweging (zuiging). Deze 
aspecten worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten 

De komst van de insteekhaven betekent in elk geval dat een groter aantal schepen naar 
Drachten vaart, waarmee de drukte op het traject de Wijde Ec - Drachtster haven 
toeneemt. In dit rapport wordt conform opdracht een kort beeld gegeven van de 
belangrijkste natuurwaarde op dit traject. De beschrijving van de effecten beperkt zich tot 
het plangebied en de omgeving (Haventerrein, open water, Gaasterdiep, Opeinder 
kanaal). 
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3. RELEVANTE WETGEVING 

Voor de beoordeling van de voorgenomen ingreep Haven Noord-West zijn de Europese 
en Nederlandse wetgeving van belang. Van toepassing zijn de Europese Vogelrichtlijn 
(1979) Europese Habitatrichtlijn (1992) en Flora- en faunawet (1998). Van de relevante 
wetgeving wordt hieronder een overzicht gegeven. 

3.1. HABITATRICHTLIJN 

De Habitatrichtlijn is in 1992 door de Europese Unie uitgebracht. Deze beoogt de 
biologische diversiteit te waarborgen, door het instandhouden van de natuurlijke en 
halfnatuurlijke leefgebieden en de wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn is gericht op 
de bescherming van soorten en natuurlijke habitats. Het plangebied en de nabije 
omgeving zijn niet aangemeld als Speciale Beschermingszone in het kader van de 
Europese Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG). De dichtstbijzijnde aangemelde 
Speciale Beschermingszone is de Alde Feanen. Dit natuurgebied ligt op een afstand van 
ongeveer 5 km. 

De Habitatrichtlijn is ook relevant wanneer er plant- of diersoorten voorkomen die van 
'communautair belang' zijn. Deze soorten zijn vermeld in Bijlage II en IV van de 
Habitatrichtlijn (zie ook artikel 12 lid 1 ad b en d). Van 'communautair belang' betekent 
dat de soorten genoemd in deze bijlagen te allen tijde strikt beschermd moeten worden. 
Voor in bijlage II genoemde soorten moeten de lidstaten Speciale Beschermingszones 
aanwijzen (Nederland heeft dat nog niet gedaan). Voor soorten die genoemd zijn in 
bijlage IV is ten allen tijde strikte bescherming geboden. In het plangebied de Haven 
Noord-West gaat het dan in potentie om vleermuizen (o.a. Meervleermuis; Limpens et 
al. 1997). In artikel 12 van de richtlijn staat, dat het verboden is deze Bijlage-11/IV-
soorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de voortplantingsperiode, de overwintering 
en de trek. Tevens is het verboden de voortplantings- of rustplaats te beschadigen of te 
vernielen. In alle gevallen waarin een project of plan significante effecten kan hebben op 
de betrokken soorten is een 'passende beoordeling' nodig. 

3.2. EUROPESE VOGELRICHTLIJN 

De Europese Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EU) stamt uit 1979. De Europese Unie 
heeft deze richtlijn ingesteld ter behoud van de vogelstand. De Vogelrichtlijn is 
complementair aan de Habitatrichtlijn en heeft voor een groot deel dezelfde werking. 
Waar het vogels betreft is de Vogelrichtlijn van toepassing, terwijl voor alle andere flora 
en fauna de Habitatrichtlijn van toepassing is. De Vogelrichtlijn regelt de bescherming, 
het beheer en de regulering van vogelsoorten. Voor bedreigde vogels en voor trekvogels 
zijn ter bescherming van hun leefgebied Speciale Beschermingszones (SPA's) ingesteld. 
In bijlage I van de Vogelrichtlijn staan de soorten waarvoor de speciale 
beschermingszones moeten worden ingesteld. Ook voor niet op deze bijlage 
voorkomende soorten (bijvoorbeeld trekvogels) moeten voor zover relevant voor de 
Lidstaten beschermende maatregelen genomen worden. Dit komt grotendeels overeen 
met de nieuwe Flora en Faunawet. In de omgeving van Drachten zijn de eerder 
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genoemde Alde Feancn (aan de westkant) en Van Oordt's Merksen (ten zuiden van 
Bcetsterzwaag, op ongeveer 7 km afstand) als SPA's ingesteld. Het plangebied zelf heeft 
geen bijzondere status als SPA of natuurgebied. 

3.3. FLORA- EN FAUNAWET 

Per 1 april 2002 is het soortenbeschermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet 
(Nb-wet) oude stijl (hoofdstuk V, Staatsblad 1967, 572, laatstelijk gewijzigd Staatsblad 
1994, 135) vervallen en is de Flora- en faunawet (Staatsblad 1998, 402) in werking 
getreden. In de Flora- en faunawet heeft de overheid planten- en diersoorten aangewezen 
die beschermd moeten worden. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieèn en vissen worden in deze wet als beschermd 
aangemerkt. Uitzonderingen hierop vormen Zwarte en Bruine rat, Huismuis, 
gedomesticeerde zoogdieren, gedomesticeerde vogels en een aantal vissoorten waarop de 
Visserijwet 1963 van toepassing is. 

De bescherming houdt in dat het verboden is dieren, behorende tot een beschermde 
inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Het is tevens verboden nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse 
diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren 
(artikelen 9 tot 12 van de Flora- en faunawet). Activiteiten die een bedreiging voor deze 
soorten inhouden, zijn zonder ontheffing op grond van de Flora- en faunawet niet 
toegestaan. In situaties waar geen bevredigende oplossing bestaat, kan het Ministerie van 
LNV ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen. In de artikelen 60 tot en met 82 
(vooral de artikelen 67, 68 en 75) van de Flora- en faunawet zijn de 
ontheffingsmogelijkheden nader uitgewerkt. Daarbij gelden de volgende bepalingen (die 
hieronder enigszins vereenvoudigd zijn weergegeven): 

• Artikel 75, lid 4: vrijstellingen en ontheffingen worden slechts verleend indien geen 
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort; 

• Artikel 75, lid 5: voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, voor alle 
inheemse Europese vogelsoorten (uitgezonderd gedomesticeerde vogels) en voor bij 
AmvB aangewezen beschermde inheemse en plant- en diersoorten wordt slechts 
ontheffing verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat: 

1. Ten behoeve van onderzoek, onderwijs, repopulatie en herintroductie; 
2. Teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken om 

soorten te vangen; 
3. Met het oog op andere, bij AmvB aan te wijzen belangen (besluit van 28 

november 2000: besluit vrijstelling beschermde plant- en diersoorten; staatsblad 
2000-525), zoals: 

• het onderhouden van wateren, waterkanten, oevers en graslanden; 
• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale, economische of milieubeschermende aard. 

Per 1 juni 2002 is artikel 75 van de Flora- en faunawet gerepareerd, waardoor een ander 
beschermingsregime dan alleen het regime van de Habitatrichdijn in artikel 75 is 
opgenomen. In de loop van november/december 2002 zal aanvullend een AMvB 
(Algemene Maatregel van Bestuur) verschijnen waarin wordt vastgesteld welk regime 
voor welke soorten geldt. Totdat deze AMvB is gepubliceerd, zijn in beginsel de 
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beschermingsbepalingen uit de Flora- en faunawet van kracht voor alle soorten (ook de 
algemene soorten) die genoemd worden op de bij de wet horende lijst. De AMvB houdt 
in, dat er waarschijnlijk verschillende categorieën van soorten komen, waaronder een 
algemene vrijstellingscategorie, waarin algemene soorten als Veldmuis, Aardmuis etc. zijn 
in opgenomen. 

De soortenlijsten worden momenteel aangemaakt door LNV, maar ze zullen pas 
openbaar gemaakt worden wanneer de lijsten definitief zijn. Dit zal naar verwachting eind 
2002 geschieden. De voorlopige AMvB geldt overigens niet voor vogels. Formeel kan op 
dit moment voor vogels geen ontheffing worden verleend bij infrastructurele werken e.d. 
(artikel 75, lid 5, onderdeel c van de Flora- en faunawet) in verband met de strenge 
regelgeving van de Europese Vogelrichtlijn. In de praktijk, zo blijkt uit informatie van het 
agentschap LASER, de uitvoerende instantie die binnen LNV is belast met het verlenen 
van vergunningen en ontheffingen, kan dit echter wel. Voor algemene vogels wordt de 
vuistregel gehanteerd dat buiten het broedseizoen moet worden aangevangen met de 
werkzaamheden, opdat de bouwplannen geen schade berokkenen aan de reeds in het 
gebied broedende vogels en hun nesten. Voor wettelijk beschermde vogels moet per soort 
ontheffing worden aangevraagd. Afhankelijk van de omstandigheden en eventuele 
mitigerende en/of compenserende maatregelen kan dan ontheffing worden verleend, 
zulks ter beoordeling van het Ministerie van LNV. Momenteel bestudeert LNV de 
mogelijkheden die de Vogelrichtlijn biedt voor een aanpak van vogels die vergelijkbaar is 
met die van andere soorten. 

3.4. ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor een netwerk 
van natuurgebieden door Nederland. De globale invulling van de EHS stamt uit 1990 en 
is opgenomen in het Natuurbeleidsplan. De ecologische hoofdstructuur omvat 
kerngebieden (natuurreservaten), natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De Alde Feanen is een belangrijk kerngebied in de EHS en ligt op 
ongeveer 5 kilometer ten westen van het plangebied. 

Op enkele kilometers ten westen van het plangebied ligt de provinciale ecologische 
hoofdstructuur die de Alde Feanen, Wijde Ee en de Smalle Eesterzanding omvat. 
Belangrijkste elementen zijn daarin van west naar oost (Alde Feanen naar Drachten): 
boezcmland en zomerpolder van de De Noarderkrite (natte bloemrijke graslanden, 
reservaat It Fryska Gea), de Gealanden (weidevogels, beheersgebied), de Ossekop 
(bijzondere vegetaties, goed ontwikkelde dotterbloemgrasland, reservaat It Fryske Gea), 
Butcndiken (weidevogels, beheersgebied in het kader van Relatienota), Eibertsgeasten 
(agrarisch gebied, weidevogels) en het te ontwikkelen Noordereiland 
(natuurontwikkelingsgebied in het kader van het Drachtstervaartplan). Daarnaast is de 
Alde Feaen aangewezen als een Nationaal Park in oprichting. 

Ten westen van het gebied, op ongeveer één kilometer, is in het nog vigerende provinciaal 
beleid een droge verbindingszone aangegeven. De aanleg van de insteekhaven en vaarweg 
doorkruist het Nieuwe Kanaal. Dit kanaal is aangewezen als een natte verbindingszone, 
die de Alde Feanen zal verbinden met het noordelijk gelegen meer de Leijen (Provincie 
Fryslan 1998). De voorgestane inrichting is gericht op het ontwikkelen van een rietzoom 
in een pias-dras berm waarbij ralachtigen, de Noordse woelmuis en de Otter als 
gidssoorten centraal staan (Provincie Fryslan 1994). In ontwerpbeleidsnotitie Ecologische 
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Verbindingszones (2002) wordt de verbindingszone langs het Nieuwe Kanaal echter niet 
meer vermeld (www.friesland.nl). De zone komt in het beleid als zodanig te vervallen. In 
deze provinciale notitie wordt voorgesteld het beleid ten aanzien van de ecologische 
verbindingszoncs aan te passen. Ten opzichte van het 'oude' Plan Ecologische 
Verbindingszones wordt gekozen voor minder maar bredere verbindingszones. Op deze 
manier zullen de ecologische verbindingszones volgens de Provincie beter en duurzamer 
functioneren als schakels tussen de natuurgebieden en de praktische 
realiseringsmogelijkhcden worden vergroot (www.friesland.nl). 

http://www.friesland.nl
http://www.friesland.nl
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4. ECOLOGISCHE KWALITEIT 

De ecologische kwaliteiten van het plangebied zijn, naast een oriënterend veldonderzoek 
ter plaatse en informatie van de plaatselijke vogelwachten, gebaseerd op standaardwerken 
met verspreidinggegevens van (bijzondere) soorten in Nederland. Hierin kan worden 
nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er in de ruime omgeving van het 
betreffende plangebied voorkomen. Deze literatuur bevat globale gegevens van 
vleermuizen en overige zoogdieren (Broekhuizen et al. 1992, Limpens et al. 1997, 
www.vzz.nl). amfibieën en reptielen (www.ravon.nl), vissen (de Nie 1996), vlinders 
(Vlinderwerkgroep Friesland & De Vlinderstichting 2000) en libellen (Dijkstra et al. 
2002). Over het voorkomen van (broed)vogels is informatie ontleend aan de gegevens van 
de Vogclwacht It Süd en Omkriten. 

Bij de beoordeling is speciaal gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van Rode-
Lijstsoortcn, FF-wetsoorten en Bijlage- II/lV-soorten van de Habitatrichtlijn. Bij het 
vaststellen van de natuurwaarden is tevens de nabije omgeving van het plangebied 
onderzocht. Verder is op de internetsite www.natuurloket.nl gekeken naar de 
natuurwaarden in het betreffende atlasblok. Uiteraard moet bij deze globale informatie 
rekening gehouden worden met de aard en ligging van het plangebied. 

4.1. RESULTATEN 

Via het Natuurloket (www.natuurloket.nl) kan globale informatie worden verkregen over 
het voorkomen van zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten op kilomcterblokniveau . 
Deze gegevens zijn afkomstig van de Particuliere Gegcvensleverende Organisaties 
(PGO's), die zijn verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora & Fauna (VOFF). In het 
betreffende kilometerhokken, dat behalve het plangebied ook de nabije omgeving beslaat, 
blijken 4 bijzondere soorten planten en dieren voor te komen. Het wil niet zeggen dat 
deze soorten ook in het plangebied zelf voorkomen. De kilometerhokken zijn voor veel 
soortgroepen niet goed of niet onderzocht. In dit rapport wordt ingezoomd op het 
plangebied met speciale aandacht voor de soortgroepen genoemd in tabel 1 (volgende 
pagina). 

Vegetatie en planten 
De huidige vegetatie in het plangebied is vooral tot stand gekomen onder menselijke 
ingrepen. Het landschap was voorheen onderdeel van het karakteristieke 
elzensingelgebied op de overgang van zand naar veen, bestaande uit een afwisseling van 
vochtige agrarische gebruikte graslanden en singels. Dit is nog terug te zien aan de 
aanwezigheid van een aantal singels met Zwarte els in het plangebied. 

Het overgrote deel van de vegetatie van het plangebied bestaat thans uit graslanden, 
waarbij zich in westeüjke deel van het plangebied beweide graslanden bevinden. Hier 
worden lokaal kruidenrijkere delen aangetroffen met soorten als Gestreepte witbol, 

Kilometerhokken: De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in blokken van 1 bij 1 km. 
de zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van 
de x-as en de y-as die elkaar In de linkeronderhoek van het hok snijden. 

http://www.vzz.nl
http://www.ravon.nl
http://www.natuurloket.nl
http://www.natuurloket.nl
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Tabel 1. 
Overzicht van het aantal prioritaire soorten van een aantal plant- en diersoortgroepen binnen 
het kilometerhok 199 x 570 en 200 x 570, waarin het plangebied ligt. Het kilometerhok is via 
het Natuurloket niet op korstmossen onderzocht. Het Natuurloket heeft nog geen gegevens 
beschikbaar over het voorkomen van vissoorten. NB = Natuurbeschermingswet, HR » 
Habitatrichtlijn, VR = Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijsten (uit www, natuurloket, nl). 

199 x 570 200x570 
Soortgroep NB HR VR RL NB HR VR RL Volledigheid 
Broedvogels 
Libellen . . . . 
vlinders . . . . 

Reptielen -
Amfibicën 
Vaatplanten 2 nvt nvt 3 
Mossen nvt 

1 1 niet onderzocht/ goed 

slecht onderzocht 
niet onderzocht 
goed onderzocht 
redelijk onderzocht 

Veldzuring, Scherpe boterbloem, Witte klaver en Kruipende boterbloem, terwijl het 
overgrote deel van de grasmat uit Ruw beemdgras bestaat. In het oostelijk deel wijst de 
vegetatie op een sterk verstoorde bodem. Hier komt een bloemrijke vegetatie voor met 
soorten als Witte klaver en Reukloze kamille. Op de nattere delen wordt Mannagras 
aangetroffen ('dichtgeslagen grond') terwijl op de drogere delen Gestreepte witbol 
domineert. Hier komen ook vegetaties voor met een dominant voorkomen 
Perzikkruid. 

v a n 

In het centrale deel van het plangebied wordt een sterk verruigde vegetatie aangetroffen 
met naast Gestreepte witbol, het dominant voorkomen van Pitrus en Grote brandnetel en 
opslag van Zwarte els. Opslag van Zwarte els wordt eveneens aangetroffen in het zuidelijk 
deel van het plangebied. Dit duidt er op dat de graslanden al langere tijd braak liggen. 
Langs het Nieuwe Kanaal ligt een smalle strook van verruigd riet met Haagwinde, 
Akkerdistel en Grote brandnetel. 

Het plangebied behoort tot het 'stroomgebied' van de Wijde Ee. In het verleden is hier de 
keileemlaag deels uitgesleten waardoor de grondwaterstromen aan de oppervlakte konden 
komen (kwel). Kwel van grondwater leidt tot een bijzondere waterkwaliteit (helder, 
schoon water, vooral op de overgangen van zand-veen) en dat uit zich veelal in goed 
ontwikkelde slootvegetaties. Dat geldt eveneens de sloten in het plangebied, kunnen 
worden getypeerd als soortenrijk. Hier komen soorten voor als Kleine watereppe, 
Waterviolier, Waterpostelein, Tweerijgige zegge en Drijvend fonteinkruid. Een aantal 
van deze soorten wijst op lokale kwel. Door het late veldbezoek in september valt echter 
niet uit te sluiten dat in de sloten meer, minder algemene en schaarse waterplanten 
(kwelindicerende plantensoorten) als fonteinkruiden in het plangebied voorkomen. In een 
greppel is frequent Borstelbies aangetroffen. Deze soort is in Nederland vrij zeldzaam en 
komt vooral voor op een kale zandige en kernachtige ondergrond. Net als Waterpostelein 
is het kwaliteitsindicator van het cultuurlandschap. Aan de hand van de informatie, die 
kon worden verzameld binnen de uitvoering van het project, kon niet worden vastgesteld 
dat in het gebied Rode Lijstsoorten voorkomen. 



12 A&W-tapport 377 

Overzicht van het centrale deel van het plangebied vanuit het noorden 

Samenvattend: 
De vegetatiekundige betekenis van het plangebied is door de sterke ingrepen in het recente 
verleden relatief gering en er komen geen zeldzame vegetatietypen voor. Wel zijn een aantal 
minder algemene en schaarse plantensoorten aanwezig, in het bijzonder in de nog aanwezige 
sloten in het gebied. Aan de hand van de verzamelde informatie kon niet worden vastgesteld dat 
er Rode Lijssoorten in het plangebied voorkomen. 

Avifauna 
De biotopen in het plangebied bestaan thans uit singels met braamstruweel, ruigte, riet en 
grasland. Struweel en ruigte zijn vooral aangetroffen in het centrale en zuidelijk deel van 
het plangebied. Aangrenzend aan deze biotopen lopen de singels met Zwarte els. In dit 
enigszins besloten deel van het plangebied komt een gevarieerde broedvogelbevolking 
voor, weidevogels ontbreken hier; die zijn juist meer aan te treffen in het westelijke deel 
van het plangebied. 

In de singels en struweel gaat het over algemeen in Nederland voorkomende soorten als 
Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwartkop en Winterkoning. In en rond het 
plangebied zijn ook schaarsere broedvogelsoorten als Ransuil, Sperwer en Kleine bonte 
specht (nestkast) als broedvogel vastgesteld (Vogelwacht It Süd en Omkriten). Geen van 
deze soorten komt voor op de Rode Lijst, maar ze zijn in dit deel van Nederland niet 
algemeen, hoewel met name Sperwer en Kleine bonte specht het 'goed' doen (Bijlsma et 
al. 2001). In de verruigde rietkraag langs het Nieuwe Kanaal komen algemene rietvogels 
voor als Kleine karekiet en Bosrietzanger. In het aan het plangebied grenzende zanddepot 
is een kolonie van de Oeverzwaluw aanwezig. Van deze Rode Lijstsoort werden in 2002 
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ongeveer 260 brocdparen geteld. In de omgeving van het plangebied zijn in verleden de 
meerdere Rode Lijstsoorten vastgesteld, zoals Zomertaling, Watersnip, Bontbekplevier, 
Visdief, Patrijs en Rietzanger (Vogelwacht It Sud en Omkriten). Deze soorten komen 
voor zover bekend nu niet meer voor. Op kale grond op het terrein is recentelijk ook de 
Kleine plevier vastgesteld; dit is een pionier die op zandplaten, in zandwinputten en 
bijvoorbeeld op braak liggende industrieterreinen broedt zolang ze open en kaal zijn. 

Weidevogels 
De graslanden liggen vooral aan de randen van het plangebied. Deze redelijk open 
graslanden bieden vooral broedgelegenheid voor weidevogels, maar de openheid is in de 
loop der jaren wel steeds minder geworden en daarmee de geschiktheid als broedterrein 
voor weidevogels. De weidevogels komen thans vooral voor in het oostelijk deel van het 
plangebied. Uit gegevens van de vogelwacht It Süd en Omkriten blijkt dat de 
weidevogelbevolking bestaat uit algemene soorten als Kievit, Scholekster, Meerkoet en 
Wilde eend, maar dat ook Grutto en Tureluur in het plangebied als broedvogel 
voorkomen, zij het in lage aantallen. Deze soorten behoren tot de Rode Lijst van in 
Nederland zeldzame en bedreigde vogelsoorten (Osieck & Hustings 1994). Hiernaast 
worden regelmatig schaarsere weidevogels als Slobeend en Krakeend vastgesteld. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gevonden nesten in het plangebied. De 
vogelwacht It Süd en Omkriten heeft broedvogelgegevens vanaf 1987 verzameld. De 
ontwikkeling van de Grutto laat een dalend verloop zien. Door de vogclwachters wordt 
aangegeven dat dit met name wordt veroorzaakt door de verandering in het 
industrieterrein (vrijwel zeker de verrruiging en minder open structuur). Mogelijk speelt 
hier de landelijk teruggang ook een rol (Altenburg &. Wymenga 2000). Opvallend is het 
echter, dat ondanks de kleine oppervlakte en de aanwezigheid van de relatief negatieve 
factoren voor weidevogels als opgaande begroeiing, gebouwen en verstoring, hoge 
aantallen van deze soortgrocp zijn aangetroffen. De dichtheden van Scholekster, Kievit 
en Tureluur in het plangebied zijn in vergelijking met de gegevens op gangbaar gebruikt 
boerengrasland dan ook hoog te noemen (BFVW 2001). 

Tabel 2. 
Aantal getelde nesten van weidevogels in het plangebied over de periode 1997 tot 2002 
(Vogelwacht It Süd en Omkriten; gebaseerd op ongeveer 30 ha). In de tabel is tevens de 
dichtheid van 2002 en van de BFVW (2001; over geheel friesland) weergegeven. 

3co<; 1997 1998 1999 2000 200". 2002 N/100 ha 2002 BFVW 2001 

Kievit 36 45 60 48 32 31 103 23,5 
Grutto 10 9 11 5 3 1 3 12,1 
Scholekster 10 10 17 7 10 12 40 11,5 
Tureluur 10 9 16 11 8 5 17 5,6 
Slobeend ' 0 . 0 3 0 -

Als gevolg van intensivering van het omringende agrarische land en de uitbreiding van 
woonwijken en industrie zijn rond Drachten de geschikte broedlocaties van de 
weidevogels in de afgelopen decennia sterk afgenomen. Deze ontwikkelingen zijn de 
laatste jaren aan het plangebied voorbij gegaan, en hier is - samen met een grotere 
populatie op het Buitenstvallaat - een relictpopulatie aanwezig van een eertijds grotere 
weidevogelstand. Het aantal weidevogels dat thans nog in en rond het plangebied 
voorkomt, hangt samen met de relatieve rust en extensivering van het plangebied. Zoals 
eerder aangegeven, is in het verleden in het oostelijk deel van het plangebied de grond 
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bouwrijp gemaakt. Deze omstandigheden bieden weidevogelsoorten als Kievit en 
Scholekster - tijdelijk - een uitermate geschikt broedbiotoop. Buiten het feit dat het hier 
om een industrieterrein gaat waarbij nu de plannen vorm krijgen om het te gaan invullen, 
is de voortgaande verruiging en verdichting ook een ontwikkeling die weidevogels niet in 
de kaart speelt. Wel bieden de ruige graslanden in toenemende mate een potentiële 
broedplaats aan andere schaarse soorten (Paapje). 

Winter- en trekvogels 
Door de ligging en ontwikkeling van het plangebied is het terrein geschikt voor 
uiteenlopende trekvogels. Tijdens het veldbezoek werden regelmatig Watersnippen, 
verschillende soorten eendensoorten waaronder Wintertaling en Krakeend in het 
plangebied waargenomen. Naast deze soorten werden verschillende soorten roofvogels 
(Buizerd, Torenvalk en Havik) in het terrein aangetroffen. Door het extensieve karakter 
van het plangebied is het voorkomen van Roodborsttapuit en Paapje in het voorjaar goed 
mogelijk. Het plangebied is geschikt voor brede rang van treksoortcn. 

Van watervogels zijn geen concrete gegevens bekend. In het verleden was deze streek een 
belangrijke slaap- en pleisterplaats voor steklopcrs als Scholekster, Regenwulp en Grutto, 
maar thans is dat niet meer het geval (vgl. Wymenga 2000). Aangenomen mag worden 
dat concentraties van watervogels kunnen optreden in het open water van de haven bij 
strenge vorst. Het kan dan gaan om soorten als Meerkoet, Smient, Kuifeend en 
Tafeleend. Tellingen om dit te ondersteunen ontbreken echter. 

Zoogdieren 
Van deze groep zijn geen recente inventarisatiegegevens beschikbaar. Daarom is gebruik 
maakt van de bestaande atlasgegevens, waarin informatie op basis van 5x5-km hokken 
wordt weergegeven. Op basis van de atlas van vleermuizen (Limpens et al. 1997) komen 
de volgende soorten in de omgeving van het plangebied voor: Watervleermuis, 
Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, en Laatvlieger. Het 
plangebied met de omliggende weilanden, de aanwezige waterpartijen en het 
industrieterrein vormt een geschikt foerageerhabitat voor verschillende vleermuissoortcn. 
Door het ontbreken van gebouwen en oudere bomen is het plangebied ongeschikt voor 
kolonies en/of overwinteringplaatsen. Het aanwezige open water in de directe omgeving 
kan als toerageergebied worden gebruikt door de Watervleermuis en de Meervleermuis. 
De Mcervleermuis komt vrijwel alleen voor in de buurt bij grotere open wateren (Kapteyn 
1995). Mogelijk dat deze internationaal bedreigde soort foerageert rond de zandwinplas 
in het westen van het plangebied. De soort is op vele open water in Friesland, inclusief de 
kanalen, te vinden. Alle vleermuizen vallen onder de Flora- en faunawet en staan vermeld 
op Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (tabel 3). 

Tijdens het veldbezoek zijn algemeen voorkomende zoogdieren waargenomen. Het gaat 
hier om Haas, Ree, Konijn en Mol. De meeste overige soorten zoogdieren die in de 
omgeving van het plangebied voorkomen (Vos, Hermelijn, Wezel, Bunzing, Woelrat, 
Muskusrat, Aardmuis, Veldmuis, Dwergmuis, Bruine rat, Huismuis en de Haas) staan 
niet op de Rode Lijst (Broekhuizen et al. 1992, www.vzz.nl). wel op de FF-wet. Naar 
verwachting komt een deel van deze algemene soorten ook (af en toe) op de bouwlocatie 
en directe omgeving daarvan voor. Vooral de ruige delen lenen zich bij uitstek voor deze 
soorten. 

http://www.vzz.nl
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De Noordse woelmuis die beschermd is onder de Europese Habitatrichdijn bijlage IV 
komt niet in de directe omgeving van het plangebied voor. Het dichtstbijzijnde bekende 
verspreidingsgebied ligt in de buurt van de Aldc Feanen (La Haye et al. 2001). Deze soort 
heeft rietland en zomerpolders nodig onder zeer natte omstandigheden en het plangebied 
is ongeschikt voor eventuele vestiging. 

Overzicht van het westelijk deel van het plangebied vanuit het zuid-westen 

Vlinders en libellen 
In de omgeving van het plangebied komen blijkens de atlasgegevens verschillende 
algemene vlindersoorten voor zoals Klein geaderd witje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, 
Oranjetipje en Kleine vos. Tijdens het veldbezock zijn de volgende vlinders aangetroffen: 
Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Atalanta, Hooibeestje, Argusvlinder en de Kleine 
vuurvlinder. Kritische en zeldzame vlinders zijn niet bekend (zie de Friese atlas; 
Vlinderwerkgroep Friesland & De Vlinderstichting 2000). In het gebied zijn in het 
verleden twee zeldzame vlinders waargenomen, namelijk de Rouwmantel en de Kleine 
parelmoervlinder. De Rouwmantel is een trekvlinder die in sommige zomers Nederland 
aandoet. Vestiging in Nederland lijkt onwaarschijnlijk door een ongunstig klimaat. De 
Kleine parelmoervlinder is een vlinder van de duinen en wordt zelden in het binnenland 
gezien. In 1995 werd, verspreid over de provincie Fryslan, een aantal waarnemingen 
gedaan die berusten op zwervende exemplaren. Vestiging van de soort in het plangebied 
is echter uitgesloten door een ongeschikt habitat. 

De libellen die in de omgeving van Drachten voorkomen, betreffen (zeer) algemene 
soorten waarvan het voorkomen afhankelijk is van de aanwezige sloten. Soorten die er 
voorkomen zijn onder andere Variabele waterjuffer, Lantaarntje, Platbuik en Gewone 
oevcrlibel. Tijdens het veldbezock werden de volgende libellen aangetroffen; Bruine 
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glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Houtpantserjuffer en Paardenbijter. Kritische en 
zeldzame libellen zijn niet bekend (Dijkstra et al. 2002). 

Amfibieën en reptielen 
In het plangebied en omgeving zijn drie algemene amfibieën te verwachten: Meerkikker 
(Groene kikkercomplex), Bruine kikker en Gewone pad. Omdat op de bouwlocatie een 
moerassige situatie aanwezig is met een aantal goed ontwikkelde watergangen zal het 
terrein waarschijnlijk een functie hebben als voortplantingsgebied. Tijdens het veldbezoek 
zijn een Bruine kikker en een Groene kikker waargenomen (Groene kikkercomplex). Het 
voorkomen van zeldzame soorten zoals Rugstreeppad en Poelkikker, die op de Europese 
Habitatrichtlijn bijlage IV staan, is in de omgeving van het plan niet vastgesteld. Het 
voorkomen van deze soorten is ook niet bekend uit de wijde omgeving. Reptielen komen 
in Friesland niet of nauwelijks voor ten noorden van de bos- en heidegebïeden in het 
zuidoosten van de provincie. In en rondom het plangebied zijn ze niet aangetroffen 
(www.ravon.nl). 

Vissen 
Over de visfauna in de sloten is geen nadere informatie bekend, maar verwacht mag 
worden dat die - gezien het voedselrijke karakter en de ondiepe sloten - matig 
ontwikkeld is, en niet in belangrijke mate zal afwijken van de samenstelling van de 
visbevolking in de boezem. In deze sloten komen normaalgesproken verschillende (zeer) 
algemene vissoorten voor zoals Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, 
Baars, Blankvoorn, en in mindere mate Zeelt, Snoek. Gezien de ligging van het 
plangebied (overgang zand en veen) is er een gerede kans dat soorten zoals de 
Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper in het gebied voorkomen. Uit recent 
visonderzoek blijkt dat in verschillende Friese poldergebieden met goed ontwikkelde, 
waterplantrijke sloten deze soorten kunnen voorkomen (o.a in Boornbergum). 

Natuurwaarden in de omgeving 
Bij de bespreking van de ehs in hoofdstuk 3 is aangegeven dat in de omgeving een aantal 
natuurgebieden voorkomen. Op het traject Alde Feanen-Drachten zijn dat een aantal 
reservaten en beheersgebieden die de Wijde Ee, Smalle Eesterzanding en het Gaasterdiep 
'begeleiden'. Belangrijke weidevogelconcentraties zijn te vinden in de Gealanden, de 
Bütendiken, de Eibertsgeasten en in Buitenstvallaat. De laatste zal grotendeels 
verdwijnen tengevolge van de ontwikkeling van het Drachtstervaartplan (Hoekema 6c 
Wymenga 2002). In dat zelfde kader zal het Noordereiland worden ontwikkeld ten 
behoeve van natuurwaarden. 

Vegetatiekundig is vooral de Ossekop van grote waarde. Dit reservaat van It Fryske Gea 
omvat een boezemland met goed ontwikkelde dotterbloemgraslandvegetaties, zoals die 
nog maar in enkele delen van de Friese boezem zijn aan te treffen (plaatselijk in de Alde 
Feanen - Rintjema et al. 2000; Sneekermeer en Witte en Zwarte brekken), en ook in 
(inter)nationaal opzicht een belangrijke waarde vertegenwoordigen (Schaminée et al. 
2002). Ook de Noarderkite kent belangwekkende boezemlandvegetaties maar deze zijn 
minder goed ontwikkeld dan op de Ossekop. Wel komt hier de thans in Fryslan zeldzame 
Engelse alant voor (Rintjema et al. 2000), een soort die in het verleden kenmerkend was 
voor Friese oevers en boezemlanden in het merengebied. 

http://www.ravon.nl
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Samenvattend: 
In het plangebied wordt een gevarieerd broedvogebestand aangetroffen waaronder twee Rode-

Lijstsoorten; Tureluur en Grutto. Andere kritische of bedreigde vogelsoorten zijn niet 
vastgesteld, maar er komen verschillende minder algemene en schaarse soorten tot broeden. Het 

plangebeid is vooral voor de weidevogels van betekenis doordat dit één van de laatste restanten 

is aan deze zijde van Drachten. Hierbij is met name de relatieve rust en extensivering van het 

terrein in de afgelopen periode van belang, maar autonoom zijn verruiging en verdichting 

factoren die de situatie steeds minder gunstig maken voor deze groep vogels. 

Van de zoogdieren zijn buiten het voorkomen van vleermuizen geen zeldzame of bedreigde 

zoogdieren aan te treffen. Op het terrein bevinden zich geen kolonies van vleermuizen. Het 

plangebied vervult voor deze soortgroep een rol als foerageergebied (Watervleermuis en 

Meervleermuis jagen mogelijk boven het open water van de ontgrondingplas ten westen van het 

plangebied). Van het plangebied zijn geen zeldzame of bedreigde vlinders, libellen, amfibieên en 

vissen aanwezig; wel moet een voorbehoud worden aangehouden voor het voorkomen van 

Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper. 

Tabel 3. 
Planten- en diersoorten die in het plangebied de Haven Noord-West' voorkomen, met hun status 

volgens de natuurwetgeving en Rode Lijsten. Soorten, waarvan de namen tussen haakjes staan, 

komen waarschijnlijk in het gebied voor. FF = Flora en faunawet, HR = Europese 

habitatrichtlijn en VR • Europese Vogelrichtlijnfde verschillende Romeinse cijfers verwijzen 

naar de verschillende bijlagen), RL = Rode Lijst (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, BE = 

bedreigd). De vetgedrukte kwalificaties bieden de strengste bescherming. 

Soort FF HR VR RL 

Planten - - - -

Amfibieên 
Bruine kikker FF nvt 
Groene kikker 'complex' 

Gewone pad 

FF 
(FF) -

nvt 
: 

Vissen 

Bittervoom 
Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 33

3 (II) 
(II) 
(») -

KW 

KW 

Vogels 
Grutto FF nvl GE 
Tureluur FF nv! - GE 
Alle vogels (behalve gedomesticeerde soorten) FF nvt - -

Zoogdieren 

(Gewone dwergvleermuis) 
(Ruige dwergvleerrmuis) 
(Laatvlieger) 
(Meervleermuis) 
(Watervleermuis) 
Overige inheemse zoogdieren' (behalve Huismuis, Zwarte en Bruine rat 
en gedomesticeerde soorten) 

(FF) 
(FF) 
(FF) 
(FF) 
(FF) 
(FF) 

(IV) 

(IV) 
(IV) 
(IV) 
(IV) II

II
II

 

-

' Geen van de in (de omgeving van) het onderzoeksgebied voorkomende overige zoogdieren (Bunzing, Haas, 
Hermelijn, Huisspitsmuis, Konijn, Mol, Muskusrat. Ree, Vos, Wezel en Woelrat) staat op de Rode Lijst. 
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Beeld van de elzensingels in het gebied 
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5. MOGELIJKE EFFECTEN 

Naar aanleiding van het voorkomen van de in hoofdstuk vier beschreven ecologische 
kwaliteiten en de veranderingen in het plangebied worden in deze paragraaf de te 
verwachten effecten beschreven. Voor het plangebied en voor de omgeving wordt 
hieronder kort weergegeven wat de te verwachten effecten van de ingreep zijn. Op de 
landschappelijke aspecten van het plan wordt in dit rapport niet ingegaan. In zijn 
algemeenheid geldt dat sprake is van directe en indirecte effecten. Directe effecten 
hebben betrekking op het habitatverlies, binnen de grenzen van het plangebied. Met 
indirecte effecten wordt verstoring bedoeld of beïnvloeding van de waterkwaliteit e.d. 
Deze zaken kunnen verder reiken dan de grenzen van het plangebied. In het plangebied is 
habitatverlies verreweg het belangrijkste punt. 

5.1 HABITATVERLIES 

Zoals al werd aangegeven wordt het gehele plangebied ingericht. Hierbij wordt naast de 
aanleg van de insteekhaven, de aangrenzende gronden gebruikt voor de bouw van 
havengebonden bedrijven. Door de voorgenomen ingreep zal er in het plangebied biotoop 
voor de aanwezige plantensoorten, broedvogcls, zoogdieren, dagvlinders en andere dieren 
verdwijnen. Gezien de beschreven ecologische kwaliteiten van het plangebied gaat het 
dan vooral om het verdwijnen van broedgelegenheid voor vogels, foerageer-en rustgebied 
voor zoogdieren, voortplantingsbiotoop van amfibieën, vlinders en libellen en het 
verdwijnen van de aanwezige vegetatie en groeiplaatsen van een aantal minder algemene 
en schaarse planten. In het plangebied komen buiten de Tureluur en Grutto - die beide 
staan op de Rode Lijst - en enkele genoemde vleermuissoorten geen bedreigde of 
zeldzame planten en dieren voor. Het kan niet worden uitgesloten dat de Bittervoorn, 
Kleine modderkruiper en Grote modderkruiper - die bescherming genieten conform 
Bijlage II van de Habitatrichtlijn - in sloten in het plangebied voorkomen. 

Avifauna 
De broedvogelstand zal door de ingreep sterk veranderen. Door de aanleg van de 
insteekhaven zal het plangebied grotendeels ongeschikt worden voor de thans aanwezige 
broedvogcls. Veel van de aanwezige broedvogcls soorten zijn niet zeldzaam of bedreigd 
en niet afhankelijk van dit gebied. De zeer algemene soorten (Pimpelmees, Koolmees, 
Zwartkop e.d.) zullen mogelijk uitwijken naar groen in de omgeving. Voor de meer 
kritische soorten als Sperwer en Ransuil zijn eveneens mogelijkheden om uit te wijken 
naar het omringende singellandschap. Voor een soort als de Kleine plevier is dit echter 
niet mogelijk. 

Voor weidevogels zal het plangebied ongeschikt worden en deze zullen tengevolge van de 
ingreep verdwijnen, dat geldt ook voor de Rode-Lijstsoorten Tureluur en Grutto. Het 
verdwijnen van deze soortgroep staat niet op zichzelf. Door andere ontwikkelingen aan de 
westzijde van Drachten zal nu en in de toekomst sprake zijn van een sterke afname van 
het wcidcvogelbiotoop rond Drachten, met ook het verdwijnen van de populaties. In de 
omgeving zijn mede door het intensievere landgebruik weinig uitwijkmogelijkhedcn 
aanwezig voor kritische weidevogels als Tureluur en Grutto. Met name deze laatste soort 
kent de laatste jaren een sterke teruggang in Friesland, maar ook in het landelijk bestand 
(Altenburg & Wymenga 2000). Gezien het feit dat ook voor Buitenstvallaat plannen 
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bestaan voor inrichting is de enige locatie waarnaar weidevogels kunnen uitwijken de 
Egbertsgaasten (Eibertsgeasten) aan de overzijde van het nieuwe kanaal. Dit gebied heeft 
een agrarische bestemming, en het gebruik is gangbaar agrarisch en niet optimaal voor 
weidevogels. 

De Oeverzwaluwkolonie ligt buiten het plangebied en wordt fysiek niet aangetast door de 
plannen. Het is niet uit te sluiten dat de focrageeromstandigheden voor deze soort minder 
gunstig worden als gevolg van het verdwijnen van de ruige graslanden. Omdat 
Oeverzwaluwen juist graag boven open water jagen, wordt dit niet verwacht. 

Zoogdieren 
In het plangebied komen mogelijk vijf wettelijk beschermde vleermuizen voor: 
Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergyleermuis en 
Laatvlieger. Door de ingreep wordt voor een aantal van de Vleermuissoorten het 
geschikte foerageerhabitat verkleind. Dit geldt dan met name voor een soort als de Ruige 
dwergvleermuis, omdat die vooral in het singellandschap foerageert. Aangezien de 
vleermuizen in de wijde omgeving foerageren, zijn er geen significant negatieve effecten 
te verwachten. Voor Watervleermuis en Meervleermuis wordt de feitelijke 
foerageerruimte door de aanleg van de insteekhaven vergroot. Deze soorten foerageren 
boven open water (zie echter de opmerkingen in 5.2). In het plangebied zijn geen 
kraam kolonies aanwezig. 

5.2. VERSTORING 

Verstoring door geluid en licht 
Verstoring door geluid zal met name plaatsvinden tijdens de tijdens de aanleg van de 
insteekhaven en bouw van de bijbehorende bedrijven. Deze geluidsuitstoot moet evenwel 
in relatie bekeken worden tot het huidige industrieterrein. Lichtverstoring zal van invloed 
zijn na de aanleg van de insteekhaven en de bijbehorende bedrijven. Door deze factoren 
zal het ingerichte terrein minder aantrekkelijk zijn voor de aanwezige diergrocpen. De 
invloed kan per soort verschillen. Vleermuizen worden in het algemeen niet verstoord 
door de aanwezigheid van mensen, licht en geluid (zie bijv. Koelman 1997 en 1998). 
Straatverlichting heeft een aantrekkingskracht op vleermuizen als Laatvlieger en 
Dwergvleermuis, omdat er insecten op af komen. Daartegen zijn Watervleermuizen juist 
wel lichtschuw (Kapteyn 1995); zij zullen naar verwachting dan ook maar beperkt 
profiteren van een vergroting van het foerageerbiotoop (zie boven). 

Verstoring van watervogels door scheepvaart 
Door de aanleg van de insteekhaven is de verwachting dat de commerciële binnenvaart op 
de vaarroute Leeuwarden - Drachten zal toenemen. In de startnotitie wordt aangegeven 
dat rekening moet worden gehouden met een toename van een schip per dag. De 
vaarroute doorsnijdt diverse natuurgebieden die behoren tot de ecologische 
hoofdstructuur, speciale beschermingszones van Europese vogclrichtlijn en het nationale 
Park in oprichting 'de Alde Feanen'. Hier kan het effect van verstoring van groepen 
watervogels een aspect spelen. Dit effect geldt met name in het najaar, winter en voorjaar. 
Aangezien de grote concentraties watervogels in het Alde Feanengebied zich bevinden in 
de zomerpolders van de Wildlanden, Laban en in de Jan Durkspolder (Rintjema et al. 
2000, eigen waarnemingen), zijn verstoringseffecten van watervogels op het traject Wijde 
Ee-Drachten beperkt tot heel klein. 
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In de zomer zal het aantal vaarbcwegingcn in het niet vallen bij die van de recreatieve 
vaart. Tijdens strenge vorst komen grotere concentraties watervogels voor in de Haven 
(het open water) en deze zijn dan wel kwetsbaar voor verstoring. Tijdens strenge vorst zal 
echter geen vaarverkeer plaatsvinden in verband met het feit dat dan veelal een vaarverbod 
wordt ingesteld, en er dan dus ook geen verstoring zal optreden. 

5.3. ECOLOGISCHE SAMENHANG 

In het nieuwe provinciaal beleid is niet meer sprake van een ecologische verbindingszone 
langs het Nieuwe Kanaal. Aanleg en kwaliteit van deze verbinding is in deze niet relevant 
voor dit onderzoek. Wel speelt in zijn algemeenheid de ecologische samenhang in het 
gebied. Resterende natuurelementen na de volledige realisering van het industrieterrein 
De Haven zijn het Noordereiland, delen van Buitenstvallaat en de overkant van het 
Nieuwe Kanaal, richting Opeinde. 

Voor de omgeving als geheel is het belangrijk, dat sprake is van een ruimtelijk structuur 
voor de 'huisvesting' van weidevogels, de positionering van enkele Oeverzwaluwkolonics. 
Door de realisering van het huidige plan brokkelt deze samenhang aan de oostkant van de 
haven at, hetgeen uiteraard al lag besloten in de eerdere aanwijzing tot industriegebied. 
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6. CONCLUSIES EN BEOORDELING 

6.1 CONCLUSIES 

Met het hiervoor aangegeven ecologische kwaliteiten van het plangebied en de mogelijke 
effecten daarop, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• De belangrijkste ecologische waarde van het plangebied ligt in de aanwezigheid van 
de Rode-Lijstsoorten Tureluur en Grutto en mede de aantallen van Scholekster en 
Kievit. Het gevolg van de ingreep is dat deze soortgroep zal verdwijnen. Voor de 
kritische soorten zullen er onder de huidige omstandigheden weinig 
uitwijkmogelijkheden zijn in de omgeving. 

• Het plangebied kent door een afwisselde samenstelling van biotopen een gevarieerde 
broedvogelbevolking. De ingreep zal als gevolg hebben dat de broedgelcgenheid in 
het plangebied zal verdwijnen, doordat de huidige habitats verdwijnen. 

• Het plangebied dient in de huidige omstandigheden als foerageergebied voor enkele 
soorten vleermuizen; naast algemene soorten is waarschijnlijk ook sprake van het 
voorkomen van de Meervleermuis, een internationaal bedreigde soort. Deze soort 
foerageert waarschijnlijk rond en op de zandwinplas ten westen van het plangebied. 
In het plangebied zijn geen kraamkolonies aanwezig. Bij ingreep zal sprake zijn van 
een beperkte verandering van het foerageergebied van de vleermuizen, maar het 
plangebied zal ook na de ingreep die functie voor een deel kunnen vervullen. 

• Op het traject Wijde Ee - Drachten komen meerdere belangwekkende 
natuurterreinen voor, waaronder de Ossekop. 

• De aanleg van de insteekhaven heeft tot gevolg dat de bestaande vegetaties en 
hiermee de groeiplaatsen van de schaarse plantensoorten zullen verdwijnen. 

• Door de aanleg van de insteekhaven wordt de ecologische samenhang aan deze zijde 
van Drachten verminderd, hetgeen al destijds al lag besloten in de keuze dit gebied 
aan te wijzen als industrieterrein. 

6.2 BEOORDELING 

De Vogelrichtlijn beschermt bepaalde soorten vogels in Speciale Beschermingszones. Het 
plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van een SBZ. Ook heeft de inrichting en de 
uitstraling van het gebied sec naar verwachting geen effect op de in de buurt gelegen 
Speciale Beschermingszone de Alde Feanen. Met de Vogelrichtlijn zijn derhalve in de zin 
van de aanwijzing van SBZ's geen conflicten te verwachten. 

Een andere belangrijke richtlijn is de Europese Habitatrichtliin. In Bijlage II en IV van de 
richtlijn staan de soorten dieren en planten welke door de EU-lidstaten strikt beschermd 
moeten worden. Van de in de lijst genoemde soorten komen enkele ook in Fryslan voor. 
Voor zover bekend is, komen met uitzondering van vleermuizen in het plangebied geen 
van de in bijlage IV genoemde soorten voor. Aangezien de voortplantingsplaatsen van de 
vleermuizen (in het plangebied zijn geen kraamkolonies aanwezig) niet worden verstoord 
als gevolg van de plannen, stuit dit niet op bezwaren in het kader van de Habitatrichtlijn. 
Het is niet uit te sluiten, dat de Ruige dwergvleermuis de oudere elzensingels kan 
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gebruiken als tijdelijke rustplaats (van individuen). De singels verdwijnen bij de uitvoering 
van het plan. De soort is in de wijdere omgeving vrijwel zeker niet schaars. Ook het 
omliggende industrieterrein zal nog wel geschikt blijven als foerageergebied. 
Geconcludeerd kan daarom worden, dat er geen significante effecten optreden in de zin 
van de Habitatrichtlijn. 

Van belang voor de ingreep is de Flora en Faunawet. Deze wet regelt de bescherming voor 
vrijwel alle Nederlandse soorten planten en dieren. Hierin worden alle inheemse 
diersoorten en een deel van de plantensoorten beschermd. Volgens artikel 11 van de Flora 
en faunawet is het 'verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen ofte verstoren'. Na verwachting zal op 
korte termijn de AmvB van kracht worden waarin de vrijstelling is geregeld voor onder 
andere algemene soorten als Veldmuis, Aardmuis, Groene kikker, Gewone pad, Kleine 
watersalamandcr en de Zwanebloem. Niettemin lijkt een ontheffing noodzakelijk te zijn 
en wordt aanbevolen voor verschillende werkzaamheden ontheffing aan te vragen voor de 
inrichting van het plangebied (volgens artikel 75 lid 3 en 4 van de Flora en faunawet). 
Het betreft dan met name het verdwijnen van het broedbiotoop voor de vogels (zie 
conclusies), gezien feit dat voor het verstoren van het leefgebied voor algemene kleine 
zoogdieren en algemene amfibieën een vrijstelling op handen is in het kader van een 
nieuwe AmvB. 

Samengevat 
In het kort kan worden geconcludeerd dat de ingreep geen conflicten heeft met de Habitatrichtlijn 
en de Vogelricbtlijn. Voor de uitvoering van het plan lijkt een ontheffing noodzakelijk te zijn en 
wordt aanbevolen deze aan te vragen in kader van de bepalingen van de Flora en faunawet. 
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7. AANBEVELINGEN 

Ter verzachting van het effect van de ingrepen voor de fauna kan een aantal maatregelen 
genomen worden. 

• Zoals al eerder vermeld is het verdwijnen van weidevogels door habitatvcrlies een 
belangrijk effect van de ingreep, hoewel het absoluut gezien bij de Tureluur en 
Grutto om kleine aantallen gaat. Afgelopen tijd is deze situatie ook bij andere 
projecten aan deze zijde van Drachten aan de orde geweest (bv. Hoekema ot 
Wymenga 2002). In hoofdstuk 5 is aangegeven dat met name de kritische 
weidevogels als Tureluur en Grutto langzamerhand meer in het nauw komen en 
minder uitwijkmogelijkhedcn aan deze zijde van Drachten hebben. Daarom is 
het aan te bevelen om na te gaan of er aan deze zijde van Drachten 
uitwijkmogelijkheden voor weidevogels ontwikkeld kunnen worden. Daarbij is de 
blik met name gericht op de polders ten noorden van de Smalle Eesterzanding en 
het Gaasterdiep. 

• Aan de westkant van Drachten bestaan mogelijkheden om de ecologische 
waarden te versterken. Hierbij kan worden gedacht aan het natuurvriendelijk 
inrichten van de oevers van het open water. Door hierbij de oevers van de Smalle 
Eesterzanding en het Gaasterdiep te betrekken wordt de ecologische samenhang 
versterkt. Tevens kan worden gezocht naar een duurzame oplossing voor de 
kolonie Oeverzwaluwen in het zanddepot. Dit kan in de vorm van een 
kunstmatige Oeverzwaluwwand langs de oever van de ontgrondingplas. 

• In de startnotitie van de MER worden aan de westkant van het plangebied, aan 
de noord- en zuidkant van de insteekhaven langs het Nieuwe Kanaal, 
randbcplanting aangegeven. Door hier natuurvriendelijke oevers aan te leggen 
wordt de ecologische samenhang hier versterkt. 
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Plangebied 'De Heven Noord-West\te Drachten, gemeente SmellingerUnd; een (nventeriserend R A A P 
archeologisch onderzoek k " " 1 

Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Smallingerland heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
op 23 september 2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd 
in verband met de plannen voor een insteekhaven in het plangebied 'De Haven 
Noord-West' te Drachten. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de m.e.r.-
procedure en was aanbevolen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB). Doel was het opsporen van eventueel aanwezige archeol
ogische resten en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de 
kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging 
ervan. 

Hoewel op grond van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) 
voor het plangebied een lage tot middelmatige archeologische verwachting geldt, 
zijn geen archeologische resten aangetroffen. Naar verwachting zal als gevolg 
van de geplande werkzaamheden dan ook geen verstoring van archeologische 
waarden optreden. Derhalve worden geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
gedaan. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van de gemeente Smallingerland heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
op 23 september 2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd 
in verband met de plannen voor een insteekhaven in het plangebied 'Oe Haven 
Noord-West' in de gemeente Smallingerland. Dit onderzoek vond plaats in het 
kader van de m.e.r.-procedure en was aanbevolen door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). In een brief (briefnummer U02-964/AMZ; 
d.d. 13-08-2002) gaf de ROB aan dat realisatie van de plannen zou kunnen lei
den tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 
Doel van onderhavig onderzoek was het opsporen van deze resten en, indien 
mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), 
aard, datering, omvang en diepteligging ervan. Op grond daarvan kunnen 
schadelijke effecten van de plannen worden vastgesteld. 

1.2 Plangebied en archeologische verwachting 

Het plangebied (circa 3,5 ha; 440 x 80 m) ligt ten noordwesten van Drachten, 
langs de oostelijke oever van het Nieuwe Kanaal (ten zuiden van Opeinde.) Het 
gebied staat afgebeeld op kaartblad 11B van de topografische kaart van Nederland 
(schaal 1: 25.000); centrumcoördinaat is 199700/570250. Ten tijde van het 
onderzoek was het plangebied in gebruik als grasland. Voor het oostelijke deel 
van het plangebied geldt een lage, en voor het westelijke deel een middelmatige, 
archeologische verwachting, (zie § 2.2) In het plangebied zijn geen archeologische 
vindplaatsen bekend. 

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veld
onderzoek is beperkt gebleven tot een oppervlaktekartering en een karterend 
booronderzoek. 

Het inventariserend archeologisch onderzoek is uitgevoerd volgens de hiervoor 
geldende normen en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties 
(Brinkkemper e.a., 1998) en zoveel mogelijk conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (Voorbereidingscommissie Kwaliteitszorg Archeologie, 2001). 

RAAP-notitie 240 / eindversie 14-11-2002 [4] 



Plangebied 'Ot Haven Noord-West\te Drachten, gemeente SmalUngerland; een Inventariserend 
archeologisch onderzoek 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om na te 
gaan of er reeds archeologische vondsten uit het plangebied geregistreerd staan 
en om ten behoeve van het veldwerk de landschappelijke (geologische en 
bodemkundige) kenmerken alsmede de gespecificeerde archeologische verwachting 
te bepalen. In het kader van het bureauonderzoek zijn verschillende bronnen 
geraadpleegd (zie literatuurlijst). 

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of 
nabij het plangebied is het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de 
ROB geraadpleegd. Tevens is dhr. K. Bekkema, amateur-archeoloog met uitgebrei
de kennis van de regio, gevraagd of zich naar zijn weten niet-officieel gereg
istreerde vindplaatsen in het plangebied bevinden. 

2.2 Resultaten 

Geologie en geomorfologie 

In het uiterste westen van het plangebied ligt pleistoceen dekzand aan de 
oppervlakte. Direct ten westen hiervan, aan de overzijde van de Nieuwe Vaart 
(buiten het plangebied) ligt het restant van een prominente, duidelijk hoger 
gelegen, dekzandopduiking: De Hornen. Het grootste deel van deze dekzandop-
duiking is recentelijk afgegraven voor de winning van zand. Op deze dekzandop
duiking zijn twee archeologische vindplaatsen uit de Steentijd bekend. 
In het oostelijke deel van het plangebied lag het maaiveld oorspronkelijk iets 
lager. Om de begaanbaarheid van dit natte land te verbeteren, heeft men delen 
ervan opgehoogd. Met uitzondering van het uiterst westelijke deel, waar het 
pleistoceen nog een licht reliëf vertoont, is het plangebied nagenoeg vlak. 

Bodem 

In het plangebied komen volgens de bodemkaart twee bodemtypen voor (Stiboka, 
1976). De bodem in het oostelijke deel bestaat uit beekeerdgronden: lemig, fijn 
zand met keileem beginnend tussen 40 en 120 cm (code: pZg23x, grondwatertrap 
I I I ) . In het westelijke deel bevinden zich drogere, humuspodzolgronden met een 
cultuurdek en met keileem beginnend tussen 40 en 120 cm (code: cHn23x, 
grondwatertrap V). 

R A A P 
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Archeologie 

Er zijn geen archeologische vindplaatsen uit het plangebied bekend. Op de 
dekzandopduiking, ten westen van het plangebied, zijn twee archeologische 
vindplaatsen uit de Steentijd bekend. 

Archeologische verwachting 

Voor het iets hoger gelegen, beter afwaterende, westelijke deel van het plange
bied geldt een middelmatige archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de 
Steentijd en Vroege Bronstijd. De dekzandopduiking ten westen van het plange
bied, waarop de twee vindplaatsen uit de Steentijd liggen, heeft een hoge arche
ologische verwachting. 

Voor het oostelijke, nattere, deel van het plangebied geldt een lage archeologi
sche verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd en Vroege Bronstijd. Volgens 
de FAMKE is de archeologische verwachting voor latere archeologische perioden 
laag of onbepaald. 

R A A P 
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3 Veldonderzoek 

3 . 1 M e t h o d e n 

Tijdens het veldonderzoek zijn 26 boringen gezet verdeeld over drie oost-west 

georiënteerde raaien in een grid van 40 bij 50 m (figuur 1). De boringen binnen 

één raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor een 

configuratie van boringen met gelijke tussenafstanden ontstond. De gehanteerde 

methode wordt geschikt geacht voor het bepalen van de mate van bodemverstoring 

en het opsporen van nederzettingsterreinen en overdekte, relatief kleine dekzand-

opduikingen; deze dekzandopduikingen vormden in de Steentijd en Vroege Bronstijd 

geschikte bewoninglocaties. 

Voor het opsporen van door veen en/of klei overdekte vuursteenvindplaatsen is 

de gehanteerde methode minder geschikt. Daarvoor dient een veel dichter boor-

grid te worden gehanteerd (minimaal 20 boringen per ha). Deze methode maakt 

het mogelijk om nederzettingsresten uit de Steentijd, vaak met een geringe 

omvang (een diameter van circa 15 m) en een lage vondstdichtheid op te 

sporen. Deze arbeidsintensieve methode wordt echter alleen zinvol geacht als de 

archeologische verwachting voor dit soort nederzettingsresten hoog is. 

Er is geboord to t maximaal 3,0 m -Mv met een gutsboor met een diameter van 

drie cm. De boringen zijn beschreven volgens de RAAP Bbodem Beschrijving (RBB), 

conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en met meetlinten 

ingemeten (x- en y-waarden). Het opgehoorde materiaal is in het veld gecontroleerd 

op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen-

splinters en aardewerkscherven). Er zijn geen monsters genomen. 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 

Uit het booronderzoek bl i jkt dat de bodem in het oostelijke deel van het plange

bied tot op grote diepte (het cultuurdek is dikker dan 60 cm) verstoord is en dat 

op grote schaal grond is opgebracht (figuur 2). De diepteligging van de 

ongeroerde pleistocene ondergrond (keizand) varieert: van 1,10 m -Mv (boring 11) 

tot 2,20 m -Mv (boring 9). Vanaf boring 4 komt de keileem ondergrond in west

elijke richting omhoog en bereikt in boring 15 een hoogte van 50 cm -Mv. 

De pleistocene bodem is in het westelijke deel van het plangebied op de meeste 

plaatsen matig verstoord (dikte cultuurdek 20-40 cm) en slechts op enkele plaatsen 

ernstig verstoord (dikte cultuurdek 40-60 cm). Desondanks zijn nergens duidelijke 

R A A P 
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sporen van podzolering (bodemvorming) aangetroffen. Alleen in boring 19 viel een 

zeer lichte podzolering te bespeuren. 

Archeologie 

Tijdens de oppervlaktekartering is geen archeologisch materiaal aangetroffen. 
Daarbij dient te worden aangetekend dat alleen molshopen en slootkanten konden 
worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologisch materiaal aangezien 
het gehele plangebied als grasland in gebruik is en archeologisch materiaal 
(zoals vuursteenartefacten of aardewerkscherven) aan de oppervlakte nauwelijks 
of niet zichtbaar is. 

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren (zoals fijn verdeelde 
pitjes houtskool) aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van nederzettings
resten. 

Gezien de ernstige bodemverstoring zijn geen archeologische resten of grond-
sporen in een ongestoorde context in het plangebied te verwachten. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat zich in het plangebied geen bekende archeo
logische vindplaatsen bevinden. Tijdens het booronderzoek is een ernstige ver
storing van de bodem geconstateerd. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd 
dat in het plangebied geen ongestoorde (lees waardevolle) archeologische vind
plaatsen te verwachten zijn. In geen van de boringen is archeologisch materiaal 
aangetroffen dat kan duiden op de aanwezigheid van een vindplaats. 

4.2 Aanbevelingen 

Op grond van het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van archeologische resten wordt ten aanzien van het plangebied geen vervolg
onderzoek aanbevolen. 
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Gebruikte afkortingen 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Mv Maaiveld 

Verklarende woordenlijst 

cultuurdek 30 tot 50 cm dikke cultuurlaag, soms opgebracht (vergelijkbaar 

met een es, maar minder dik), soms ontstaan door diepploegen 
cultuurlaag bodemhorizont met sporen van menselijke activiteiten (schop-

steken, artefacten), echter zonder duidelijke bewoningssporen 
dekzand fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden 

voorna-melijk door windwer-king ontstaan zijn; de dekzanden 

van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een 

'dek' 
keileem grondsoort bestaande uit een mengsel van leem, zand, grind en 

stenen (in het spraakgebruik gekoppeld aan het begrip grond-

morene) 
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Pleistoceen 

podzol 

geologisch tijdvak dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedu
rende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van 
gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende Ijstijden). Na de 
laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8.800 voor Chr.) 
(podzol)bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een 
inspoelingslaag (B-horizont). Het gehele proces van het uitlogen 
van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door 
inspoeling van humus en ijzer heet podzolering 

Overzicht van figuren 

Figuur 1. Boorpuntenkaart. 
Figuur 2. Boorraai A-A'. 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal 

Periode 

Nieuwe tijd 
Late Middeleeuwen 
Vroege Middeleeuv 
Romeinse tijd 
Ijzertijd 
Bronstijd 
Neölithicum (nieuwe s 
Mesolithicum (midden steentijd) 
Paleotithicum (oude steentijd) 

Datering 

1500 
1050 ' 
450 

12 voor 
800 

2000 
5300 
8800 

300.000 

• 

heden 
1500 
1050 
450 
12 
800 

4900 
8800 

na Chr. 
na Chr. 
na Chr. 
voor Chr. 
voor Chr. 
VOOr Chr. 
voor Chr. 
voor Chr. 

Tibel 1: archeologische 

tijdschot. 
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Gemeente Smallingerland 
De heer EG. Gommers 
Postbus 10.000 
9200 HA DRACHTEN 

Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 

Datum 

17-12-2002 
Onderwerp 

Archeologisch onderzoek De Haven 

Briefnummer 

U02-1596/AMZ 
Contactpersoon \ doorkiesnummer 

A. Mennens-van Zeist (756) 

Geachte heer Gommers, 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het inventariserende archeologische onderzoek dat 
heeft plaatsgevonden ten behoeve van de m.e.r. "De Haven Noord-West", kan ik u het volgende 
mededelen. 

In verband met plannen voor een insteekhaven in het plangebied "De Haven Noord-West" bij 
Drachten heeft de ROB de gemeente Smallingerland geadviseerd een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie (AAI) uit te laten voeren teneinde de mogelijk aanwezige 
archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit onderzoek is in september 2002 uitgevoerd 
door het Archeologisch Adviesbureau RAAP. Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de 
bodem op deze locatie ernstig verstoord is. Hieruit heeft RAAP geconcludeerd dat in het gebied 
bestemd voor de aanleg van de insteekhaven geen ongestoorde archeologische vindplaatsen 
te verwachten zijn. 

Op grond van het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
archeologische resten wordt door RAAP aangegeven dat vervolgonderzoek op deze locatie niet 
nodig wordt geacht. De ROB kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van RAAP. 

Hoogachtend 
de directeur, 
namens deze 

drs. A. Mennens-van Zeist N 
regiomedewerker Noord 
planvorming en ruimtelijke ordening. 

cc Provinsje Fryslan, Afdeling Ruimtelijke Plannen, t.a.v. dr. G.A. de Langen. 

Kerkstraat 1 3811 cv Amersfoort 

Postbus 1600 • 3800 BP Amersfoort 

tel 033 422 77 77 fax 033 422 77 99 
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Heerenveen 
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Opsterland 
Smallingerland 
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: 

Servicebureau De Friese Wouden 

Akoestisch onderzoek i.v.m. 
de nieuwe insteekhaven 

industrieterrein 
"De Haven" te Drachten 

In opdracht van: gemeente 
contactpersoon 

Smallingerland 
mevr. N.J. Hoek 

Uitgevoerd door: Servicebureau 
contactpersoon ing. S. Knol / Dipl.-Ing. H. Raetzer 

Drachten, 27 mei 2002 

Postadres : Servicebureau "De Friese Wouden", Postbus 229, 9200 AE Drachten. 
IW/uekadrcs Van Knohclsdorffplein 10, Drachten. 
Telefoon : 0512-570316 Fax : 0512-570318 E-mail: regiofrw@cistron.nl rek.nr. BNG 2850.24.108. 
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Servicebureau "De Friese Wouden" 

1. Inleiding 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland 
is verzocht om een akoestisch onderzoek naar de stand van zaken van de gezoneerde 
delen van de industrieterreinen "De Haven" en "Tussendiepen". 
De aanleiding voor het verzoek is de MER (milieu-effectrapport) voor de aanleg van 
een nieuwe insteekhaven. 

Voor het akoestisch onderzoek zijn onderstaande gegevens gebruikt: 
- het zonebeheersmodel van de gezoneerde delen van de industrieterreinen "De Haven" 

en "Tussendiepen"; 
- de plattegrond van de ligging van de nieuwe insteekhaven met de MER-kavelindcling 

van de gemeente d.d. 7 mei 2002; 
- een digitale DXF-kaart van het industrieterrein en de omgeving ontvangen van de 

gemeente d.d. 21 mei 2002. 

Alle berekeningen zijn conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 
(HMRI) van 1999 uitgevoerd. 

2. Gebruikte rekenmodellen en toelichting 

Voor het akoestisch onderzoek is het meest recente zonebeheersmodel van het 
induslrielerrein "De Haven" en "Tussendiepen gebruikt. Hierin staan voor zover bekend 
alle relevante geluidsgegevens van de bedrijven en de nog beschikbare kavels. 
De geluidswal ten zuiden van de Drachlster Vaart is in het kader van het Drachtster 
Vaartproject afgegraven en derhalve ook uit de gebruikte rekenmodellen verwijderd. 
Hieronder wordt een aantal wijzigingen ten opzichte van eerder gepresenteerde 
rekenmodellen weergegeven. 

2.1, De bedrijven 

Aan de westkant van het industrieterrein is een oprichtingsvergunning verleend voor de fa. 
Vccnbaas. Dit bedrijf is hier geplaatst mede door het vooruitzicht van de aanleg van een 
nieuwe insteekhaven. De inrichiing levert een relevante bijdrage met name bij de woning 
Legauke 11 waarvoor een 'hogere waarde' van 60 dB(A) is vastgelegd. 
Het bedrijf is in eerste instantie op een positie geplaatst overeenkomstig de coördinaten die 
door het adviesbureau WNP zijn vastgelegd. Na de verificatie door de gemeente is 
Veenbaas globaal ca. 25 meier naar het oosten verschoven. 

Op hel industrieterrein "Tussendiepen" was de fa. APF (asfaltcentrale) gevestigd. Het 
bedrijf heeft de activiteiten inmiddels geconcentreerd in Kootstertille. De gemeente heeft 
verzocht om de geluidsruimte van de fa. APF Ie verdelen over drie kavels. 
Voor deze kavels zijn belangstellenden maar de definitieve invulling in akoestische zin is 
nog niet duidelijk. Voorlopig zijn de kavels met ruim 105 dB(A) bronvermogen 
aangehouden. 

27 mei 2002 1 



Servicebureau "De Friese Wouden" 

2.2. De huidige en de MER-kavels 

Door het Servicebureau zijn twee rekenmodellen gemaakt. 

Het eerste model geeft de stand van zaken van het zonebeheersmodel weer. Hierin is de 
kavelindeling nog ongewijzigd. 

In het tweede model zijn de huidige kavelbronnen in de omgeving van de nieuwe 
insteekhaven vervangen door de nieuwe MER-kavels. 
Er zijn twee kavels gemaakt met een bronvermogen van 113 dB(A) (bronnr. 9 en 
bronnr. 4 aan de oostkant van de insteekhaven). De rest van de kavels is met 108 dB(A) 
aangehouden. Een kavel met 108 dB(A) bronvermogen is vergelijkbaar met LMC/CMF. 
Een kavel met 113 dB(A) bronvermogen is vergelijkbaar met ACM. 
De nieuwe kavelbronnen zijn 'etmaalneutraal' ingevoerd met een demping van 0, 5 en 
10 dB(A) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode. 

In de bijlagen zijn de invoergegevens van beide kavelindelingen weergegeven. 

3. Berekeningen, resultaten en bespreking 

3.1. De resultaten op zonepunten 

Om een overzichtelijke vergelijking te kunnen maken van de resultaten in de 
zonebeheersmodellen zijn de berekende waarden van een vijftal punten hieronder 
weergegeven (alle waarden in dB(A)). 
De l c resultalenkolom bevat de waarden met de oude kavelindeling. De 2C 

resultatenkolom geeft de waarden met de nieuwe MER-kavelindeling weer. 

punt Omschrijving 
23-5'02 

oude kavels 
23-5'02 

MER-kaveis 
toetsings
waarde 

2 zone 49,7 49,8 50 

8 zone 47,3 47,1 50 

12 woning Legauke 11 59,2 57,9 60 

16 zone 47,8 47,9 50 

20 zone 50,2 50,2 50 

Uil de tabelwaarden blijkt dal er, op enkele tienden dB(A) bij punt 20 na, geen 
overschrijding van de geluidszone plaatsvindt. Een relevante wijziging is de geringe 
afname t.o.v. de situatie in 2001 bij rekenpunt 2. Hoewel in de nieuwe rekenmodellen 
de geluidswal is verdwenen, heeft de vervanging van de fa. APF door drie kavelbronnen 
een iets lagere totaalwaarde voor de zuidelijke zone opgeleverd. Bij de fa. APF was de 
nachtperiode bepalend voor de etmaalwaarde. De veranderingen bij de andere punten 
hebben te maken met de actualisatie van het rekenmodel. 
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Servicebureau "De Friese Wouden" 

De meest opvallende verandering, tussen de modellen met oude en met de MER-kavels, 
vindt plaats bij rekenpunt 12. Hier wordt door de herverdeling van de geluidsproductie 
en de andere coördinaten van de MER-kavels het totaal 1 dB(A) gunstiger dan 
voorheen. In principe is nog iets meer geluidsruimte beschikbaar voor de MER-kavels 
dan thans in het rekenmodel is opgenomen. Een nadere optimalisatie naar een maximale 
waarde van 60 dB(A) bij rekenpunt 12 is overigens niet zinvol. Het zou in dit 
prognosestadium alleen een schijnnauwkeurigheid opleveren. Pas bij een 
vergunningaanvraag met feitelijke geluidsbronnen kan een en ander verfijnd worden. 

Voor de resultaten op alle overige rekenpunten wordt verwezen naar de bijlagen. 

3.2. Geluidscontouren 

In de bijlagen zijn de contouren van de twee rekenmodellen te vinden. 
Uit de geluidscontouren blijkt dat met de nieuwe MER-kavelindeling het totaal naar het 
westen toe afneemt. Twee van de destijds gemaakte kavelbronnen met een vermogen 
van 115 dB(A) komen ongeveer overeen met een bedrijf als de fa. Kijlstra. Hiervoor is 
ook een vrij grote kavel nodig. De kavels rond de nieuwe insteekhaven (de grootste is 
ca. 30.000m ) zijn echter veel kleiner dan het oppervlak van de fa. Kijlstra (ca. 
300.000m2). 

4. Conclusie 

In grote lijnen komt het erop neer dat de totaalwaarden van alle bedrijven op de 
rekenpunten van de geluidszone binnen de toegestane grenzen blijven. Deze conclusie 
geldt zowel voor het rekenmodel met de oude als ook voor de nieuwe MER-
kavelindcling. Voorgesteld wordt om de nieuwe MER-kavelindeling voorlopig zo te 
laten. Bij de toekomstige toetsing van vergunningaanvragen is nog iets meer 
geluidsruimte beschikbaar lot het maximum van 60 dB(A) bij de woning Legauke 11 
wordt bereikt. 
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Servicebureau "De Friese Wouden" 

Bijlage 1 - 1: met oude kavelindeling 



Servicebureau "De Friese Wouden" 

resultaten met bestaande kavels rond de insteekhaven 

Model : "De Haven" te Drachten - Zonebeheer - 22-0S'02 zonebeheer 
B i j d r a g e van hoofdgroep op a l l e ontvangerpunten 
Rekenmethode I n d u a t r i e l a w a a i - I L ; Per iode : A l l e per loden 

ld. Omschr i j v i ng g t e Dag Avond Nacht Etmaal LI 

5 , 0 4 8 . 2 43 . 1 3 8 . 3 4 8 , 3 6 2 . 7 
' . .0 4 9 . 7 3 9 . 7 4 9 . 7 6 4 . 5 
' . .0 4 8 . 7 3 8 . 6 4 8 . 7 6 3 , 9 
S.0 4 9 . 1 3 9 . 2 4 9 . 7 6 3 , 6 
S .0 4 8 . 6 3 8 . 5 4 8 . 6 6 2 , 1 

' . .o 4 7 . 6 3 7 , 6 4 7 . 6 6 0 . 8 
5 ,0 4 7 . 6 3 7 , 5 4 7 . 6 6 0 , 7 
'...0 47 .1 3 7 , 3 4 7 . 3 6 0 , 5 
S.0 4 7 . 6 37, 7 4 7 , 9 6 1 . 5 
5 ,0 4 8 . 6 3 8 , 4 4 8 . 6 6 2 , 5 

' ...o 49 . 1 39 ,1 49 .1 6 2 . 4 
5, 3 59 , 1 4 9 . 0 5 9 . 2 6 9 . 5 
5, o 4 7 . 2 37, 1 4 7 , 2 6 0 . 6 
' . .3 4 7 . 9 3 7 , 8 4 7 , 9 6 0 . 8 
'..(1 ' 48 . 1 3 7 . 9 48 ,1 6 1 . 3 

5 ,0 4 7 . 8 3 7 . 6 4 7 , 8 6 1 . 9 
5 ,0 4 8 . 5 38 ,4 4 8 , 5 6 2 . 9 
'...o 4 9 . 7 39 ,7 4 9 . 7 6 3 , 5 
5 .0 4 9 . 6 3 9 , 5 4 9 , 6 6 3 . 7 
5, 0 50. 2 4 4 . 6 4 0 . 2 5 0 , 2 64 .1 

5. D 4 7 . 9 4 2 . 6 3 8 . 2 4 8 . 2 6 0 . 9 
5 ,0 4 8 . 5 4 3 . 4 3 8 . 6 4 8 . 6 6 2 . 2 
' . .o 5 3 . 6 4 8 . 6 4 3 . 7 5 3 . 7 6 4 . 3 

01 A z o n e 
02~A z o n e 
03~A z o n e 
04 A z o n e 
0S_A z o n e 

06 A z o n e 
07~A z o n e 
OS A z o n e 
09 A z o n e 
1 0 I A z o n e 

11 A z o n e 
12~A w o n i n g L e g a u k e 11 h w . 6 0 d B ( A ) 

13 A z o n e 
14 A z o n e 
1S_A z o n e 

16 A z o n e 
17 A z o n e 
i a ~ A z o n e 
19 A z o n e 
20~A z o n e 

21 A z o n e 
22 A z o n e 
23 A w o n i n g T u s s c n d i e p en i l hw. 5S 

A l l e g e t o o n d e d B - w a a r d e n t j ] n A - g e w o g e n 
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Bijlage 1 - 2: met nieuwe MER-kavelindeling 
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Servicebureau "De Friese Wouden" 
resultaten met nieuwe kavels rond de insteekhaven 

Model: "0« Haven" t e Drachten - Zonebeheer - 22 -05 '02 tonebehe 
B i j d r a g e van hoofdgroep op a l l e ontvangerpunten 
Rekenmethode I n d u s t r i e l a w a a i - IL; P e r i o d e : A l l e per loden 

: i Omschri jv ing Hoogte Dag 

01 A zone 
02 A zone 
03 A zone 
04 A zone 
05_A zone 

06 A zone 
07~A zone 
0 1 A zone 
09 A zone 
10_A zone 

11 A zone 
12 A w o n i n g Legauke i l hw. 6 0 dB(A 
U A zone 
14 A zone 
1S~A zone 

16 A zone 
17 A zone 
18 A zone 
19 A zone 
2 ( T A zone 

21 A zone 
22 A zone 
23 A w o n i n g T u s s e n d epen 11 hw. SS 

5,0 4 0 . 2 43 . 1 3 8 . 3 4 8 , 3 6 2 . 7 
' . . 0 4 9 . 9 44 . 4 3 9 . 7 4 9 . 8 6 4 . 5 
5,0 4 0 . 7 4 ] . 6 3 0 . 6 4 8 . 7 6 3 . 9 
5 . 0 4 9 . 2 44 . 7 3 9 . 1 4 9 . 7 6 3 . 6 
5,0 4 8 . 5 43 . 3 3 0 . 4 4 8 . 5 6 2 . 1 

5 . 0 « 7 . 5 42 . 4 3 7 . 5 4 7 . S 6 0 . 0 
5 . 0 4 7 . 4 4 2 . 4 3 7 . 4 4 7 . 4 6 0 . 7 
' , . 0 4 7 , 0 4 2 . 0 3 7 . 1 4 7 . 1 6 0 . 5 
5 . 0 4 7 . 4 4 2 . 7 3 7 . 5 4 7 . 7 6 1 . 5 
5 . 0 4 0 . 2 43 . 1 3 0 . 0 4 8 . 2 6 2 . 5 

5.0 4 0 . 4 43 . 4 3 0 . 3 4 8 . 4 6 2 . 4 
' . . 0 5 7 . 6 5 2 . 9 4 7 . 5 5 7 . 9 6 9 . 5 
5 . 0 4 7 . 0 41 . 9 3 6 . 8 4 7 . 0 6 0 . 6 
• J . 0 4 7 . 6 4 2 . 6 3 7 . 5 4 7 . 6 6 0 . 8 
5 . 0 4 0 . 0 4 2 . 8 3 7 . 9 4 8 . 0 6 1 . 3 

5 . 0 4 7 . 9 42 . 6 3 7 . 6 4 7 . 9 6 1 . 9 
' . . o 4 0 . 6 43 . 1 3 8 . 4 4 8 . 6 6 2 . 9 
' . . 0 4 9 . 7 44 . 2 3 9 . 7 4 9 . 7 6 3 . 5 
' . . 0 4 9 . 6 44 . 2 3 9 . 6 4 9 . 6 6 3 . 7 
5 . 0 5 0 . 2 44 . 6 4 0 . 2 5 0 . 2 6 4 . 1 

•>.o 4 7 . 9 42 . 6 3 8 . 2 4 8 . 2 6 0 . 9 
5 . 0 4 0 . 5 43 . 3 3 8 . 6 4 8 . 6 6 2 . 2 
5 . 0 5 3 . 6 48 . 6 4 3 . 7 5 3 . 7 6 4 . 3 

A l l e getoonde dB-waarden z l ) n A-gewogen 
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Servicebureau "De Friese Wouden" 
gegevens beslaande kavels rond de insteekhaven 

Model:"De Haven" te Drachten - Zonebeheer - 22-05*02 zonebeheer 
GroepiMER kavels bestaand 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

'.: Omschrijving Hvld Hoogte «e f l . O—p. P i c h t l n g s i n d e x L . r j ' Lwr63 L - r ' 2 5 Lwr250 Lwr500 Lwr ' k Lwr2k Lwr4k Lwr6k Lwr-dBA Q j ( D ) C6(A) Cb(K) 

360 .0 /0 .0 
360.0 /0 .0 
360 .0 /0 .0 
360.0 /0 .0 
360.0 /0 .0 

160 .0 /0 .0 

80 .0 
75.0 
75.0 
75.0 
60. 0 

75.0 

90 .0 
85.0 
85.0 
«5.0 
90.0 

85.0 

92 .0 
87.0 
87.0 
87.0 
92.0 

87.0 

105,0 
100.0 
100.0 
100.0 
105.0 

100.0 

108.0 
103.0 
103,0 
103.0 
108.0 

103.0 

110.0 
105,0 
105.0 
105.0 
no.o 

105.0 

106.0 
103.0 
103.0 
103.0 
108.0 

103.0 

106.0 
101.0 
101,0 
101 ,0 
106.0 

101.0 

102.0 
97.0 
97.0 
97.0 

102.0 

97 .0 

115.0 
no.o 
110.0 
110.0 
115.0 

no.o 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

5.00 
5,00 
5,00 
5.00 
5.00 

5.00 

10.00 
10.00 
10,00 
10.00 
10.00 

10.00 

370 
386 
367 
389 
37-

f i c t i e f 115 
f i c t i e f 110 
f i c t i e f 110 
f i c t i e f U0 
f i c t i e f 115 

199635,5 
199931.0 
199961 .9 
200093.4 
199734.1 

570131.9 
570149.2 
570306.5 
570206.7 
570172.8 

372 f i c t i e f 110 199758.1 570311.6 0.0 

De bedrijfst i jdcorrect ies (Cbl worden weergegeven in dB per periode 

3.0 - -
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Servicebureau "De Friese Wouden 
gegevens beslaande kavels rond de insteekhaven 

Model:"De H»vtn" t e Drachten - Zonebeheer - 2 2 - 0 5 ' 0 2 tonebeheer 
Groep:KE» k e v e l s b e s t e e n d 
L i j s t ven Puntbronnen, voor rekenmethode I n d u s t r i e l a v e a i - I l 

\i Omschri jv ing X Y M v l d H o o g t e R e f l 

1 9 9 6 3 5 . 5 5 7 0 1 3 1 . 9 0 . 0 3 . 0 - -
1 9 9 9 3 1 . 0 5 7 0 1 * 9 . 2 0 , 0 3 , 0 - -
1 9 9 9 6 1 . 9 5 7 0 3 0 6 , 5 0 , 0 3 . 0 - -
2 0 0 0 9 3 . * 5 7 0 2 0 6 . 7 0,0 3 . 0 - -
1 9 9 7 3 4 , 1 5 7 0 1 7 2 , B 0 . 0 3 . 0 - -

Detnp. R i c h t . n g n n d t x ,wr3i L-.-rr :• L w r i 2 5 L w r 2 5 0 L w r 5 0 0 L u r l k L w r 2 k L w r « k LwrSk L w r - d B A C b I D ) Cb(A1 Cb(N> 

ao.o 9 0 . 0 9 2 . 0 1 0 5 . 0 1 0 8 , 0 1 1 0 . 0 1 0 8 , 0 1 0 6 . 0 1 0 2 . 0 1 1 5 . 0 0 , 0 0 5 . 0 0 1 0 . 0 0 
7 5 . 0 8 5 . 0 8 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 , 0 1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 1 0 1 . 0 9 7 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 5 . 0 0 1 0 . 0 0 
7 5 . 0 6 5 . 0 8 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 , 0 1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 101 . 0 9 7 . 0 1 1 0 , 0 0 . 0 0 5 , 0 0 1 0 . 0 0 
7 5 . 0 8 5 . 0 B 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 , 0 1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 1 0 1 . 0 9 7 , 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 5 , 0 0 1 0 , 0 0 
9 0 . 0 » 0 , : 9 2 , 0 1 0 5 . 0 1 0 8 , 0 1 1 0 . 0 i 0 8 . 0 1 0 6 . 0 1 0 2 . 0 1 1 5 , 0 0 . 0 0 5 , 0 0 1 0 , 0 0 

3 7 ; 
3 6» 
'.«•• 

> C 9 

3 " 

f i c t i e f 115 
f i c t i e f HO 
f i c t i e f 110 
f i c t i e f HO 
f i c t i e f 115 

360 0 / 0 0 
360 , 0 / 0 , 0 
3 60 0 / 0 0 
361 , 0 / 0 0 
3 CC , 0 / 0 ,0 

372 f i c t i e f 110 199758.1 570331 .6 0 , 0 3 .0 - -

De b e d r i j f s t i j d c o r r e c t i e s IQ» worden weergegeven i n dB per p e r i o d e 

3 6 0 , 0 / 0 . 0 8 7 . 0 100 ,0 103 ,0 105.0 103 .0 101 .0 9 7 . 0 0 . 0 0 5 , 0 0 1 0 . 0 0 

Geonoise V3.20 
23-5-2002 12:31:31 
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Bijlage 2 - 2 : met nieuwe MER-kavelindeling 

Servicebureau "De Friese Wouden" 
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L e g e n d a 

grens beslemmingsplantnen) 
bestaand 

__ _ ̂ _ geluidszone industnelawaai 
bestaand 

" • • • • te maaiaran vaarweg 
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Bedrijventerrein "De Haven - Noord-west" - Drachten 
ontwerp insteekhaven 
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profiel 
Een begrip In Nederland 

Met bijna tweeduizend werknemers en ruim tienduizend 

opdrachten per jaar is Oranjewoud één van de grootste 

advies- en ingenieursbureaus in Nederland. Dit jaar zijn we 

precies een halve eeuw actief op het brede terrein van infra

structuur, bouw, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, 

mil ieu, vastgoedzaken en vrijetijdsvoorzieningen. Daarbin

nen bieden we als één van de weinige partijen de combi

natie van idee én verwezenlijking; van ingenieurswerk en 

daadwerkelijke realisatie binnen één organisatie. Dat staat 

niet alleen garant voor haalbare plannen, maar ook voor een 

hoogwaardige uitvoering. Voor onze opdrachtgevers is dat 

een vertrouwd gevoel. 

Sterk in teamwerk 

Oranjewoud werkt voor en samen met overheden, bedrijven 

en instellingen. Van lokale tot landelijke overheid, van 

handel tot industrie, van midden- en kleinbedrijf tot multi

national, van non-profitsector tot particulier; alle opdracht

gevers zijn belangrijk. Daarbij combineren we onze sterke 

eigen inbreng met respect voor de kennis en kunde van de 

opdrachtgever. Partership is dan ook altijd het uitgangspunt. 

Raad en daad op maat 

Het dienstenpakket van Oranjewoud mag breed worden 

genoemd. We verzorgen binnen onze werkgebieden het 

gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbe-

reiding en directievoering tot realisatie, beheer en onder

houd. Al naar gelang de wens van de opdrachtgever nemen 

we hierbij één specifiek gedeelte, een combinatie van 

meerdere onderdelen of het hele traject op ons. 

Creatief en dynamisch 

Het brede werkterrein en de grote verscheidenheid aan 

activiteiten vindt zijn weerslag in de samenstelling van ons 

personeelsbestand. We bieden werk aan afgestudeerden op 

zowel mbo, hbo als academisch niveau. Oranjewoud staat 

voor werken in een gevarieerde, enthousiaste omgeving met 

een dynamische uitstraling en volop kansen voor nieuwe 

uitdagingen, verantwoordelijkheden en doorgroeimoge

li jkheden. Eigen initiatief, flexibiliteit, creativiteit en team-

werkzijnvanzelfsprekendheden binnen ons bureau. 

Alt i jd binnen handbereik 

Oranjewoud is met zes grote en een aantal kleinere 

vestigingen altijd binnen handbereik. Onze medewerkers 

staan hierdoor ook in letterlijke zin dicht bij de opdracht

gevers, waardoor wij in alle regio's slagvaardig te werk 

kunnen gaan. De landelijke business units zijn op vrijwel al 

onze regionale vestigingen vertegenwoordigd. Zo combi

neren we inzicht in landelijke ontwikkelingen met een 

diepgaande kennis van lokale omstandigheden. 

Onze buitenlandse act ivi tei ten zi jn ondergebracht in 

Oranjewoud International B.V., met bureaus In Antwerpen, 

Dresden en Budapest. 

s www.oranjewoud.nl 

oranjewoud 
Vestigingen 

Hoofdkantoor 
Directie, Stafdiensten, 

Koningin Wilhelminaweg 11 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax: (0513) 63 33 53 

Heerenveen 
Groningen, Friesland, Drenthe, 
secretariaat Business unit Bouw & Vastgoed 

Tolhuisweg 57 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax: (0513) 63 33 53 

Deventer 
Overijssel, Gelderland, 
secretariaat Business unit Stad & Ruimte 
Zutphenseweg 31D 
Postbus 321 
7400 AH Deventer 
Telefoon: (0570) 67 94 44 
Telefax: (0570) 63 72 27 

Almere -Stad 
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, 
secretariaat Business unit Object & Informatie 

Wisselweg 1 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 
Telefoon: (036) 530 80 00 
Telefax: (036) 533 81 89 

Capelle aan den l|ssel 
Zuid-Holland, Zeeland, 
secretariaat Business unit Bodem & Water 

Rivium Westlaan 72 
2909 LD Capelle aan den IJssel 
Postbus 8590 
3009 AN Rotterdam 
Telefoon: (010) 235 17 45 
Telefax: (010) 235 17 47 

Oosterhoyt 
Noord-Brabant, Limburg, 
secretariaat Business unit Sport 81 Techniek 

Beneluxweg 7 
Postbus 40 
4900 AA Oosterhout 
Telefoon: (0162) 48 70 00 
Telefax: (0162) 45 11 41 

Locatie Geleen 
Mljnweg 3 
Postbus 17 
6160 AA Geleen 
Telefoon: (046) 478 92 22 
Telefax: (046) 478 92 00 

Rijswijk 
Oranjewoud Infragroep B.V., 
secretariaat Business unit Mobiliteit 8. Infrastructuur 

Polakweg 13 
Postbus 1105 
2280 CC Rijswijk 
Telefoon: (070) 414 3100 
Telefax (070) 414 3199 

Tevens locaties In: 
Groningen, Assen, Stadskanaal, Schoonebeek, |lsp en Goes 
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