Bijlage 1. M.e.r-procedure en betrokken partijen
M.e.r.-plichtige besluit
Vanwege de omvang van de herinrichting van de drinkwaterwinning ter verbetering van de
waterwinning Onnen, het doorlopen van de m.e.r.-procedure op grond van de Wet
milieubeheer (Besluit M.e.r. 1994, categorie 15.2) verplicht1. De m.e.r.-procedure is
gekoppeld aan de vergunningverlening ingevolge artikel 14 van de Grondwaterwet. Het MER
is zodanig opgesteld dat ook wordt voldaan aan de vereisten van de Europese SMB-richtlijn
(Strategische Milieubeoordeling, zie paragraaf 3.2.1).
Het MER en de vergunningaanvraag worden gelijktijdig ingediend bij het bevoegd gezag. In
deze procedure is het College van Gedeputeerde Staten van Groningen het gevoegd gezag.
Betrokken partijen
Bij de m.e.r.-procedure en de vergunningverlening zijn verschillende partijen betrokken, die
elk een eigen rol hebben. Dit zijn de volgende partijen:
Initiatiefnemer
Waterbedrijf Groningen is initiatiefnemer voor de aanvraag van de vergunningverlening in
het kader van de Grondwaterwet (vergunning GWW) en het opstellen van de m.e.r.
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen nemen een besluit over de vergunningaanvraag.
GS heeft inmiddels de richtlijnen voor de MER uitgebracht welke zijn verwerkt bij de
totstandkoming van het MER. Hiermee is voldaan aan de door GS gestelde richtlijnen.
Commissie voor de m.e.r.
De Commissie voor de m.e.r. brengt advies uit over het MER aan het bevoegd gezag in de
vorm van een richtlijnenadvies en een toetsingsadvies. Inmiddels heeft de Commissie m.e.r.
het richtlijnenadvies uitgebracht aan het bevoegd gezag.
Wettelijke adviseurs
Op grond van artikel 7.1. lid 2 van de Wet milieubeheer hebben de wettelijke adviseurs
advies uitgebracht. Deze reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de richtlijnen door
GS. Bij de aanvaardig van de MER zullen de wettelijke adviseur opnieuw advies uitbrengen
over de inhoud.
Voor de vergunningverlening in het kader van de Grondwaterwet wordt advies gevraagd aan
de provinciale Commissie Water en Milieu. De ontwerpvergunning, die tegelijkertijd met het
MER wordt opgesteld zal voor advies naar de volgende instanties worden gestuurd: LTONoord, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Haren, VROM, Provinciale
Omgevingscommissie, Belastingdienst grote ondernemingen.
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Indien de wijziging van de grondwaterwinning betrekking heeft op een capaciteit van meer dan 3 miljoen m3 per
jaar is het besluit van de provincie tot vergunningverlening m.e.r.-plichtig. Bij een capaciteit tussen
1,5 en 3 miljoen m3 per jaar is het besluit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Aangenomen mag worden dat in dit geval
de grens van 3 miljoen m3 per jaar wordt overschreden, dus dat er sprake is van m.e.r.-plicht.

Insprekers
De betrokkenen hebben de mogelijkheid gehad tot inspraak. Deze reacties zijn tezamen met
de reacties van de klankbordgroepvergadering verwerkt in de richtlijnen van GS Groningen.
Tijdens de ter inzage legging hebben de betrokkenen opnieuw de mogelijk tot inspraak.
Procedure en besluitvorming
De m.e.r.-procedure en de procedure voor de vergunningverlening GWW doorlopen de
stappen zoals is aangegeven in figuur 1. In de figuur is met een pijl aangegeven in welke
fase het project zich momenteel bevindt.
Hiervan zijn de stappen 1 en 2 afgerond, zoals omschreven in de startnotie, te weten: het
opstellen van de startnotitie, de inspraak op de startnotitie en het vaststellen van de
richtlijnen. De volgende stappen moeten nog doorlopen worden:
Stap 3: Bekendmaking MER en ontwerpvergunning GWW
Nadat de initiatiefnemer het MER bij het bevoegd gezag heeft ingediend, heeft het bevoegd
gezag zes weken de tijd om het MER op aanvaarding te beoordelen. Na eventuele
aanvullingen wordt het MER samen met de ontwerpvergunning GWW uiterlijk tien weken na
indiening bekendgemaakt.
Stap 4: Inspraak MER
Tot zes weken na de bekendmaking van het MER hebben belanghebbenden de tijd om zijn
of haar bedenkingen over het MER kenbaar te maken. Er zal ook een inspraakbijeenkomst
worden gehouden, tijdens welke een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zich nader te
oriënteren op de inhoud van het MER en hier eventueel mondeling op te reageren. Tenslotte
brengt de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies uit waarin wordt beoordeeld of het MER
voldoende informatie bevat om een besluit over de voorgenomen activiteit te kunnen nemen.
Hierbij wordt getoetst aan de richtlijnen voor het MER; op eventuele onjuistheden; op
volledigheid; en aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. In deze toetsing
wordt ook rekening gehouden met de via het bevoegd gezag ontvangen schriftelijke
inspraakreacties.
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Figuur 1 Schema procedure m.e.r. en vergunning ex. art. 14 Grondwaterwet (GWW)

