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1.

INLEIDING

N.V. WaterbedrijfGroningen heeft het voomemen om de drinkwaterwaterwinning in
de Onnerpolder en de Oostpolder te herinrichten. De huidige drinkwaterwinning
betreft gemiddeld 12 miljoen m' grondwater per jaar. De herinrichting is noodzakelijk
omdat het gebied van de huidige winputten is aangewezen als waterberging in geval
van wateroverlast. N.V. Waterbedrijf Groningen stelt voor om een nieuwe serie
winputten op de kade langs het Zuidlaardermeer aan te leggen (Dijkserie) en de
daamaast gelegen serie (ZO-serie) met enkele putten naar het zuiden toe te verlengen.
De Dijkserie en de ZO-serie zuHen een gezamenlijke capaciteit van 10 miljoen mJ per
jaar hebben. Daamaast worden voor een noodzakelijke extra capaciteit van 2 miljoen
m' per jaar twee altematieven voorgesteld, te weten een nieuwe puttenserie in de
Onnerpolder (NW -hoek) of extra onttrekking uit de geplande Dijkserie.
In het kader van dit voomemen wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd
met als doel het bevoegd gezag, de provincie Groningen, te voorzien van relevante
informatie ten behoeve van de vergunningverlening op grond van artikel 14 van de
Grondwaterwet.

De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in "De
Regiokrant" in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en "Oostermoer-Noordenveld" in
de gcmeente Tynaarlo (d.d. 6 juli 2006) en in het "Harener Weekblad" in de gemeente
Haren (d.d. 7 juli 2006).'
Bij brief van 4 juli 2006' hebben wij de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport
(MER). Oit advies hebben wij ontvangen bij brief van 6 oktober 2006.
Deze richtlijnen zijn opgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
en zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de m.e.r. - verder aangeduid
als 'de Commissie'. De richtlijnen bouwen voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat
de richtlijnen niet zelfstandig leesbaar zijn, maar in combinatie met de startnotitie
moeten worden gelezen. Naast de startnotitie zijn de richtlijnen gebaseerd op volgende
documenten:
• Milieurapport strategische milieubeoordeling. De aanwIJzmg van
waterbergingsgebieden in het waterschap Hunze en Aa's in de uitwerking van
het Provinciaal Omgevingsplan Groningen,
• Onderzoek verzilting en optimalisatie grondwaterwinning Onnen, Fase 2, 31
mei 2006, N.V. WaterbedrijfGroningen.
Daamaast hebben wij kennis genomen van de inspraakreacties. J
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Zie bijlage 2.
Zie bijlage 1.
Zic bijlage 3.
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2.

HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLIJNEN

Wij besehouwen de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffeetrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het
meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie
ontbreekt:
• een uitwerking van een alternatief dat leidt tot een hydrologisehe situatie met een
zo optimaal mogelijk herstel van kwel- en grondwaterafhankelijke natuur in het
dal van de Drentsehe Aa en het Zuidlaardermeergebied;
• een besehrijving van de natuur- en milieueffeeten van de voorgenomen aetiviteit
en de (beheers)maatregelen om de positieve effeeten zeker te stellen;
• de ontwikkeling van een realistiseh meest milieuvriendelijk alternatief (mma) dat
duurzaam grondwaterbeheer beoogt vanuit een regionaal perspeetief en ingaat op
de inriehting van het puttenveld, de winning van oppervlaktewater en de
mogelijkheden om oeverinfiltratie toe te passen;
• een besehrijving van de argumenten die ten grondslag liggen aan het eontinueren
van de grondwateronttrekking in Onnen.

3.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.1

Aehtergrond, probleemstelling en doel
De Onner- en Oostpolder is aangewezen als waterbergingsgebied in geval van
wateroverlast. Bij maximale inundatie (waterstand NAP + 1,50 m) zouden in de
huidige situatie bijna alle bestaande winputten onder water komen te staan. Om de
drinkwatervoorziening in geval van waterberging veilig te stellen dienen er
maatregelen getroffen te worden zodat de operationele putten niet onder water komen
te staan. Mogelijke maatregelen zijn het ophogen van de bestaande putten en het
aanleggen van nieuwe (verhoogde) putten op andere loeaties.
De herinriehting van het puttenveld is ook noodzakelijk om de verzilting tegen te
gaan. Daarnaast sluiten de doelen van de herinriehting van de drinkwaterwinning aan
bij de doelen van het plan Herinriehting Haren. Het betreft hier de aanleg en inriehting
van natte gebieden in het reservaats- en beheersgebied in het oostelijke dee! van de
Oostpolder. Ook beoogt het voornemen positieve effeeten op de natuurwaarden in het
dal van de Drentsehe Aa, door een afname van de verdroging in dit gebied te
bewerkstelligen.
Geefbij de bovengenoemde probleembesehrijving aan wat de wederzijdse
beinvloeding is tussen waterwinningsmogelijkheden enerzijds en natuurwaarden,
ruimtelijke ordening, agrarisehe bedrijfsvoering en het grond- en
oppervlaktewatersysteem anderzijds.
Besehrijf de doelstellingen voor natuurbeheer op basis van eenduidige, zo mogelijk
kwantitatieve, criteria (bijvoorbeeld doeltypen en doelsoorten) en in samenhang met
de doelen van de Herinrichting Haren. Betrek hierbij ook de doelstellingen voor
natuurbeheer voor de Natura2000-gebieden het dal van de Drentsehe Aa en het
Zuidlaardermeergebied.
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Een belangrijke keuze in het provinciaal waterbeleid is het besluit om de
grondwateronttrekking in Onnen te continueren. Beschrijf de onderbouwing van deze
keuze in de context van de drinkwaterwinningen in de regio. Verantwoord in het MER
hoe de huidige en toekomstige behoefte aan drinkwater in de regio de te vergunnen en
de daadwerkelijk geplande hoeveelheid onttrekking bepaalt.

3.2

Beleidskader en besluiten
Laat zien hoe de herinrichting van de waterwinning samenhangt met de
belcidsuitgangspunten genoemd in hoofdstuk 5 van de startnotitie en met het interne
beleid van N.V. Waterbedrijf Groningen. Beschrijf de context van de voorgenomen
activiteit vanuit provinciale optiek en de afspraken over taken en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Het gaat hier om de combinatie van
waterberging en waterwinning, het grondwaterbeheer, de inrichting van de
watersystemen en het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu.
Geef aan op welke wijze de Kaderrichtlijn Water voorwaarden stelt aan de uitvoering
van het vOOrnemen. Het MER dient tevens inforrnatie te bevatten ten behoeve van een
beoordeling in het kader van de Watertoets.
Benoern, aanvullend op de beschrijving in de startnotitie (5.3 en 5.4), expliciet de
besluiten die als vaststaand gegeven gelden voor de voorgenomen activiteit. Specifiek
van belang zijn:
• het beheer van diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater;
• het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime, in het bijzonder de kwelsituatie,
in het dal van de Drentsche Aa;
• de gewenste hydrologische inrichting van het Zuidlaarderrneergebied in relatie tot
de gestelde natuurdoelen;
• eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente

Haren;
•

de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden het dal van de Drentsche Aa
(Habitatrichtlijngebied) en het Zuidlaarderrneergebied (Vogelrichtlijngebied).

Beschrijf de bevindingen van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) voor de
aanwijzing van waterbergingsgebieden in het waterschap Hunze en Aa's en geef aan
wat deze voor de nog te nemen besluiten voor de herinrichting van de waterwinning
betekenen.
De startnotitie geeft aan dat het MER moet voldoen aan de voorwaarden voor
strategische milieubeoordeling (SMB), ook plan-MER genoemd. In een plan-MER
dient een passende beoordeling te worden opgenomen, behalve wanneer in het MER
aangetoond wordt dat significante gevolgen op de bescherrnde Natura 2000-gebieden
(Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) met zekerheid uitgesloten kunnen worden.
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4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1

Voorgenomen activiteit
N.V. WaterbedrijfGroningen heef! het voornemen om een nieuwe serie winputten op
de gcplande kade langs het Zuidlaardermeer aan te leggen en de daarnaast gelegen
serie (ZO-serie) naar het zuiden toe uit te breiden met enkele putten. De nieuwe
Dijkserie (4,9 miljoen m' per jaar) plus de uitgebreide ZO-serie (5,1 miljoen m' per
jaar) zullen een gezamenlijke onttrekking van 10 miljoen m' per jaar hebben.
Om tot de huidige onttrekking van 12 miljoen m' per jaar te komen stelt de startnotitie
twee alternatieven voor. Het eerste alternatiefbestaat uit een uitbreiding van de
productiecapaciteit door middel van het realiseren van een nieuwe puttenserie (NWhoek) in de Onnerpolder (2 miljoen m' per jaar). In het tweede alternatiefwordt de
benodigde extra capaciteit geleverd door de nieuwe Dijkserie. De Dijkserie levert in
dit tweede alternatief een jaarlijkse onttrekking van 6,9 miljoen m' (in plaats van de
4,9 miljoen m' in het eerste alternatief).
Werk, voor zover van belang voor afweging en besluitvorming, de alternatieven in
detail uit op inrichtingsniveau. Aandachtspunten zijn:
• aard, situering, ruimtebeslag, en landschappelijke inpassing van de benodigde
installaties, gebouwen en andere voorzieningen;4
• effecten op mogelijk aanwezige archeologische waarden op de locatie van de
puttenserie in de NW-hoek;'
• capaciteit van de winning en verwachte onttrekkingpatronen;
• wijze van uitvoering van de aanleg van de benodigde leidingen;
• bedrijfsvoering (frequentie en aard van werkzaamheden en daartoe benodigd
materiaal);
• eventuele wijzigingen van het grondwaterbeschermingsgebied;6
• de eventueel toe te passen mitigerende en compenserende maatregelen
(inclusief eventuele wateraanvoer en infiltratie).

4.2

Alternatieven
Bepaal op een inzichtelijke en toegankelijke wijze de alternatieven waarvoor het
realistisch is om de effecten meer in detail te beschrijven. Betrek bij de uitwerking van
de alternatieven naast uitvoerbare mitigerende en compenserende maatregelen, ook de
maatregelen die mogelijkerwijs moeilijk door initiatiefnemer zijn te realiseren.
Geef de doel- en effectcriteria aan die van belang zijn bij ontwikkeJing, beoordeling en
vergeJijking van altematieve oplossingen. Vooral de criteria met betrekking tot
duurzaamheid, minimalisatie van negatieve omgevingseffecten en mogeJijke
knelpunten in de uitvoerbaarheid van een altematief zijn belangrijk.
Neem bij de ontwikkeling van de altematieven als uitgangspunt het landelijke beleid
zoals verwoord in de rijksnota "Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21' eeuw

4

5
6

Zie inspraakreacties nr. 3 en 5, bijlage 3.
Zie inspraakreactie nr. 2, bijlage 3.
Zie inspraakreactie nr. 5, bijlage 3.
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(2000)". Geef aan welke mogelijkheden er op korte en langere termijn zijn om meer
gebruik te maken van oppervlalctewater.

4.3

Referentie
Beschrijf de effecten ten opzichte van de huidige situatie inclusief de autonome
ontwikkeling. De autonome ontwikkeling betreft zowel de noodzakelijke maatregelen
bij voortzetting van de winning uit de bestaande putten (het nul-altematief) als de
realisering van de infrastructurele verbeteringen in het kader van de Herinrichting
Haren en het Masterplan Kaden van waterschap Hunze en Aa' s.

4.4

Meest milieuvriendelijk altematief (mma)
W ij adviseren om in de uitwerking van het mma vanuit regionaal perspectief te
streven naar duurzaam grondwaterbeheer. Daarbij dient overwogen te worden of het
mogelijk is om het aandeel oppervlaktewater in de totale onttrekking te vergroten of
om oeverinfiltratie toe te passen. Andere aandachtspunten voor het mma zijn
maximale grondwaterbescherming, minimalisatie van negatieve omgevingseffecten,
en verantwoord gebruik van energie en chemicalien.

5.

MILIEUGEVOLGEN

Het is belangrijk om inzicht te geven in de wijze waarop de positieve en de negatieve
effecten van de verschillende winlocaties tegen elkaar worden afgewogen. Bij de
vergelijking dient zoveel mogelijk een kwantitatieve benadering gevolgd te worden.
Zo kan de vergelijking van de altematieven onderbouwd worden met een schatting
van de oppervlakte natuurdoeltypen en van het areaal en aantal doelsoorten dat
belnvloed wordt door de herinrichting van de waterwinning, Voor natuur waarvoor
geen doeltypen of doelsoorten zijn vastgesteld dient de verandering te worden
beschreven op basis van relevante (bijvoorbeeld kwel- of grondwaterafhankelijke)
aandachtsoorten en plantengemeenschappen.
De verschillende milieugevolgen op geohydrologie, oppervlalctewatersystemen en
bodem en natuur (flora en fauna) dienen in samenhang te worden beschreven, Dit leidt
tot een systeembeschrijving waarin de functionele samenhang van de voomoemde
aspecten wordt belicht. Vit de systeembeschrijving kunnen de effccten op heldere en
navolgbare wijze worden afgeleid en beoordeeld, Vooral de relatie tussen
geohydrologie en ecologie is hierbij van belang, Beschrijf de sturende hydrologische
factoren van de verschillende systeemtypen zoals doorstroming met oppervlalctewater,
inundatie en kweJ.
Per altematief dient een ecologische effectvoorspelling verricht te worden. Geef
hierbij aan wat de effecten zijn van veranderingen in de standen, stroming en kwaliteit
van grondwater en oppervlaktewater en de dynamiek daarin, Voor de vaststelling van
de milieugevolgen is het van belang dat de primaire geohydrologische effecten
worden vertaald naar afgeleide effecten op natuur, landbouw en op het
oppervlalctewatersysteem,
Beschrijf de voorkomende natuurdoeltypen en hun relatie met oppervlaktewater en
grondwater (in het bijzonder kwel) aan de hand van een hydrologische
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systeembeschrijving van het studiegebied. De volgende aandachtspunten zijn hierbij
van belang:
• Ga in het bijzonder in op de sturende hydrologische factoren die ten grondslag
liggen aan de mesotrofe natte vegetaties in verschillende deelgebieden: het dal
van de Drentsche Aa, Oeverlanden, het boezemgebied, Harener Wildernis, en
het petgatencomplex in de Onnerpolder.
• Geef aan waar in het gebied de EHS en Natura2000-gebieden (Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden) en de overige natuurgebieden liggen. Geef ook aan
welke grondwaterafhankelijke doeltypen en doelsoorten (flora en fauna) er
voorkomen en zijn vastgesteld voor deze gebieden.
• Geef aan welke natuurontwikkelingsprojecten zijn en worden uitgevoerd of
zijn gepland met het oog op het behoud en de ontwikkeling van natte natuur.
• Geef van de verschillende systeemtypen de kwetsbaarheid aan voor
verdroging en de maatregelen die kunnen worden getroffen om de
verdrogingeffecten te mitigeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om systemen met
de sturende factoren inundatie, doorstroming (bijvoorbeeld van
veenpakketten) of kwel.
• lndien er mitigerende maatregelen worden getroffen om wateroverlast of
verdroging te voorkomen, beschrijf de effecten hiervan op de aanwezigheid
van soorten en op de kwaliteit van de aanwezige ecosystemen.
De hydrologische effecten van de herinrichting van de grondwaterwinning dienen
kwantitatief met behulp van modellen te worden vastgesteld. Beschrijf in het MER
welke (hydrologische) modellen worden gebruikt en wat daarbij de onzekerheden en
onnauwkeurigheden zijn. Maak duidelijk tot op welke afstand en welke termijn
effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem zullen optreden. Het betreft de
veranderingen in freatische grondwaterstanden en stijghoogten in diepere pakketten,
en de veranderingen in grondwaterstroming, kwel en infiltratie.

6.

EVALUATIEPROGRAMMA

Vanwege het langetermijneffect van de voorgenomen activiteit is het aan te bevelen
ten behoeve van de evaluatie een programma voor monitoring op te zetten. Hierbij kan
zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande meetnetten (hydrologische en
ecologische). Voor het betreffende studiegebied zijn essentiele indicatoren om te
monitoren de grondwaterstand, de waterkwaliteit, en de toestand van de doelsoorten
en doeltypen van natte natuur in het studiegebied.
Bij de evaluatie van de resultaten van het monitoringprogramma dient
vanzelfsprekend niet aileen de voorgenomen activiteit beschouwd te worden, maar
ook andere activiteiten die de te monitoren parameters kunnen befnvloeden.

7.

VORM EN PRESENTATIE

Gebruik het MER om de kennis en inzichten die in de voorafgaande fasen zijn
verzameld inzichtelijk samen te vatten. Wanneer naar eerdere rapporten wordt
verwezen voor belangrijke achtergrondinformatie, dan dient deze verwijzing
voldoende expliciet (rapport en paginanummers) te zijn.
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De samenvatting van het MER moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.
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BIJLAGEN

bij de richtlijnen veer het milieueffectrappert
Herinrichting drinkwaterwinning Onnen

(bijlagen 1 tim 3)

BIJLAGE 1
Brief d.d. 4 jnli 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies nit te brengen

provincie groningen
Bozookadres
SI. J8rlss\raat 4, Groflingen
AJ[I. tel. 050 - 316 43 69

Landelijk Gebied & Water

Fax: 050 - 316 44 39

Postadres
Poslbus 610
9700 AP Groningen

a-mail: info@provincieglOfllngen.nl

www.provinc:iegroningen.nl

Commjssie yoor de m.c.r
P05lbus 2345
3500 Gll UTRECllT

Nr.: 2006-12224b

Gronmgcn. 04 juli ;!006

Telefoonnununcr

Rllrkunk. R.ftC,).
(050)3164616

Anlwoord op
Bijlagcn
Ondcrwcrp

6 (S x stannOlitie, I x kcnnisgevinll)
Startnotitic m.e.r. H~rinrichling drinkwolerwinning Onnen

flehandehl door

GenchlC he<:r/mevrouw,
IhcrbiJ stl,Jren wlj u in v\jfvoud de op;; juli 2006 dOQrons ontv,mgen Sl3rtnolilie van N.V. W~lcrbcdrijf
(jroningen inzake d~ hcrimichling van de dnnkwalcrwinning te Onnen. Dit voomemen I~ m.e.r.-plichtlg.
llet MER wordt opgcstc1d ten behocve van de te vedenen vetgunning ingc-volgc de Grondwatcrwct.
Met de publicatie van het voornt11lCO op 6 juE 2006 10 "Dc Regiokraot" in de gcmceole HoogcuodSappemeer cn "Oostern1oer·Noordenveld" 10 de gemeente Tynaarlo en op 7 juli 2006 in het "Ilarencr
Weekblad" in de gcmcemc Haren star! de procedure in het kader \"~n de miheueffcctrapp<>rtage. Een
e;>;emplaar Vl\!l de kennisgeving is VOOt u ter kennisncming bij dezc brief gevoegd.
Een lcder wordt in de ge1egenheid gesleld sehriftelijk opmerkingen Ie maken over de inhoud van de vaSl
te siellen richlhjnen, op vm:oek ook mondehng. De startnotitie wordt van 7 juli 2006 tot en met 22 scp·
temb<:r 2006 tcr \'isic gclegd, Vanwcgc de vahntiepenode is del.e temllJl1 verl~'Ilgd.
WiJ tieu UII' advics over de op tc stellcn riehtlijnen grang uilerlijk 13 oktobcr 2006 leg,-nmel. \loor mcer
inf<lnnatie ofvoor hct maken van cen afspraak voor een localiehelOck kunt tl contact 0pllemen mel de
heer 13urkunk (teL 050-3 I64(i 16) of met me,'rouw Degenhan Drefllh (tel. 05Q·31(i4712)

lloog:t~htend,

namens

Gedep\lt~,'rde Stal~'n \'~n

Grmnngen

W.F. i3renkm:l'l 1I1$e.
J loofd llCdeilOg [,~ndclijk (Jebled Cll W~tcr

!

D<'l pn:...,;oci& GronlOQe<1 WO<I<! volgerl' n<YrTI8Il <h Zljn ..".t~gd In e"" ""nd\'e!.t 1'00< d""'stve~e,""9;
Oit han""".t vindt u opOOUI wob.~eor~U"t u Ol'''''',g.m bii de ,)/df)/"g CommunK:ilhC tn Kabllll'l. Pub/iCkHOOrl:<:M"Il' OSO 3164\ 60

BIJLAGE2
Kennisgeving van de startnotitie
in Harener Weekblad en DGD, editie Noord d.d. 6 juli 2006 en in
Regiokrant en Oostermoer Noorderveld d.d. 12 juli 2006

Startnotitie milieucffectrapportage (m.c.r.) Herinrichting drinkwatenvinning Onnen
N.V. WalcrbcdrijfGroningcn Ie Groningcn heeft bel Yoomemen om de bestaandc grondwflterwinning \'oor de drinkwatcrproductie doorhel pompslation Onnen in de gemeen!e Haren opnieuw in Ie richten. Directc aanleiding daarvoor is de
rcccnle aanwijzing van de Onner- en Oostpoldcr door de provincic Groningcn !ot noodberging:;gebicd. De bcrgingsrunctic breng! mel zich mee dat de polder bij extreme wateroverlasl onder water kan worden gezet. Bij maxinw.lc

inundntic komcn bijna aile bestaande winputtcn ongcvccr cell maand onder water Ie stann. Doorda! cen minimltle levering van drinkwatcr gcgarandcerd moet blijven en opcrll!ionclc winputten ruet onder water lllogen komcn is hel
ophogen vall [Jestaandc putten ofhet realiseren van nieuwe putten op andere locaties noodzakelijk. WatcrbcdrijfGroningen heen in overlcg met provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa's altematiewn ontwikkcld voor het
realiscrcn van cen duuname grondwalerwinning. De aanleg van cell nieuwe puttenserie op de wes!elijke kadc kmgs het
7.uidlaardemlccr vomIt de helangrijk.~te houwsteen in deze altematievell.
De \'oorgenomen activiteit is m.e.r.-pliehlig. Voor he! wijzigcn van de grondwaterwillning is een vcrguJlning ingevolge
de Grondwaterwet (Gww) nodig. Alvorens deze vcrgunning kan worden verJeend moeten de etIectcn op het milieu vall
de voorgenomen activiteit worden ondcrzocht en worden gerapporteerd in een milieueffectrapport (1v1ER).
Het bevoegd gezag in het kader van de grondwalervergunning is het college van Gedeputcerdc Staten van de provincie
Groningcn.
Procedure
Met de~e bekcndmaking v<ln de startllolilie is de wetlelijke m.e.r-+procedure ge~tarl. In de startnotiti~~ i~ cen gJobale
aanduiding van de allrd en de gevolgen voor het milieu gegeven. Voordal hel MER katl worden opgesleld dienen Gedeputcerdc Staten vall Grollingcn riehtlijnen vast te stellen waaraan de inhoud van het MER moet ....oldocn. Ten behoeve
van het opslelh::n van dcze richllijnen is inspraak mogelijk.
lnfomlatiebijeenkomst
Op verl,:oek kan een openbare bijecnkoffiSt worden georganiseerd waaf het initi<ltiefwordt IOcgdicht, \'l"agen kunncn
worden gesteld en de geJegenIJeid wordt gegeven om mondeJinge zienswij2en naar voren Ie brengen mct bctrekking tot
de vast Ie stellen richtlijnen. Daarvoor dient u cell afspraak te maken via een ....an de onder "inJiehtingcn" gcnoemde telefoonnummers.
Terinzagelc!!t!ing
Dc stnrtnotitic lig! van 7 juJi 2006 tol en met 22 september 2006 tijdcns kantooruren teT inzagc in:
a. het gemeentchuis VlID de gemeente Haren, Raadhuisplcin 10, 9751AN Haren (www.harcn.nI);buitenkantoorurcn
na telefoni~che af.~praak: tel. 050-5339911;
b. het gemeentchuis van de gemcente Hoogezand-Sappemeer, Goreeht-Oost 157, 9603AE Hoogezand
(\Y\vw.hoogezand-sappcmecr.nl); buiten kanlooruren n11 lClefoni~chc af~prank: tel. 059R-373737;
c. he! gemccntchuis van de gemeente Tynaarlo, KomoeJjcpJcin I, 94111 AW Vries (\'f\Y\v.tynaarlo.nl); buitcn kanloorurcn ll~ !elcfoni~chc afspraak tel. 0592-266662;
d. het provincichuis van Groningen. Sint Jansstm<ll 4, 9712JN Groningell, kamcr EI 15 (mediatheek)
(wviw.provinciegronillgen.nl); bUllen kanlooruren nn telcfonische afspraak: tel. 050-3 I64712.
.r.!J~Qnm.!:;

Opmerkingen mel bctTekking tOI de Ie geven riehtJijnen voor het MER kllnnen lot en met 22 september 2006 door cen
iedcr schriftelijk worden ingedi<.':nd hij Gcdeputeerdc Slaten v;'!n de provincie Gronillgen, pia Afdeling Milicutoczichl,
Posthus 610, 9700 AP te Groningcn. Op verzoek kan dit ook lllondeJing. Dann'oor dient u een af:~praak te maken via ecn
van de onderstaande teJcfoonnummers.
.lnE~,!nm

Voor nadere informatie !runt IJ zich wenden tot mew. W. Dcgcnhal1 Dremh. (m.e.r. coordinator), tel. 050-3 IM71::!, of
tot dllr R. BmJ..:unk (projeetleider), tel. 050-3l04616.

BIJLAGE3

Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr. datum
1.

22060907

2.

20060717

3.
4.
5.

20060920
20060913
20060921

persoon of instantie

plaats

Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek
Dienst Landelijk Gebied
Gemeente Groningen
LTONoord

Zeist
Amersfoort
Groningen
Groningen
Drachten

