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uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
nvt 7 maart 2007 1599-107/Mn/ks 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies over de gevoeligheidsanalyse 
bepalingsmethodiek mma ten behoeve 
van het project Wegomlegging Zuidhorn 

(030) 234 76 03 29 maart 2007 

Geachte Statenleden, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een advies uit te brengen over de ‘Gevoeligheidsanalyse bepalingsmethodiek 
meest milieuvriendelijke alternatief (mma)’ ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) en 
de besluitvorming over Wegomlegging Zuidhorn. Hierbij bied ik u het advies van de 
Commissie aan. 
 
De provincie Groningen heeft een gevoeligheidsanalyse opgesteld voor de bepalings-
methodiek van het mma. Deze gevoeligheidsanalyse is op advies van de Commissie voor de 
m.e.r. opgesteld om in het verdere besluitvormingsproces tot een evenwichtiger keuze van 
het mma te komen. De Commissie heeft op 21 maart 2007 een (aangepaste) versie van de 
gevoeligheidsanalyse van de provincie ontvangen (titel document: MER wegomlegging 
Zuidhorn: gevoeligheidsanalyse bepalingsmethodiek meest milieuvriendelijke alternatief 
versie 3, met tabellen bijlage). 
 
Oordeel van de Commissie voor de m.e.r. 

De Commissie accepteert de berekeningswijze, maar maakt hierbij wel de kanttekening dat 
zij vanwege tijdsgebrek de consistentie en uitvoering niet heeft kunnen controleren.  
 
De Commissie constateert dat alternatief 5B als mensgericht mma naar voren komt op het 
moment dat de mensgerichte aspecten meer dan vier keer zwaarder worden gewaardeerd 
dan de omgevingsgerichte aspecten. 
■ De Commissie adviseert deze gewichtsverhouding mee te nemen in de besluitvorming en bij 
keuze voor het mensgericht mma deze keuze bij het besluit toe te lichten. 
 
Toelichting op het oordeel 

De initiatiefnemer concludeert dat de keuze voor een mensgericht mma op basis van de 
uitgevoerde gevoeligheidsanalyse niet afwijkt van de keuze uit het MER en de aanvulling 
daarop. De keuze voor 5B als mensgericht mma wordt gemaakt op basis van een 
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gewichtenset waarbij de mensgerichte aspecten zich verhouden tot de omgevingsgerichte 
aspecten als 85:15. De Commissie constateert dat hiermee een relatief zwaar gewicht wordt 
toegekend aan de mensgerichte aspecten. 
 
De Commissie merkt op dat indien alle milieucategorieën, dus zowel de ‘mensgerichte’ als 
‘omgevingsgerichte’, ongewogen worden meegenomen, alternatief 3A, gevolgd door 4A, als 
mma naar voren komt. Alternatief 5B eindigt dan als laatste. Pas als de mensgerichte 
aspecten 4 maal zo zwaar worden gewogen als de omgevingsgerichte aspecten komt 
alternatief 5B als beste boven drijven.  
 
Tot slot 

■ De Commissie adviseert om bij de publicatie van het ontwerp-besluit de ‘gevoeligheidsanalyse 
bepalingsmethodiek mma’ samen met het MER en de aanvulling ter inzage te leggen.  
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

dr.ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Wegomlegging Zuidhorn 
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