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1 INLEIDING 

1.1 De N381 Drachten - Drentse grens 

In het Provfndaal Verkeer- en Vervoerpfan van de provinde Fryslan is opgenomen dat 
de N381 tussen Drachten en de Drenfse grens ingericht moet worden aJs een 
stroomweg (autowegJ. Provincrale Staten hebben dit beleidsvoornemen in het 
Realisatiebeslurt d.d. 10 februari 2010 formeel bekrachtigd en de financiele middelen 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering arYan. 

Om de reconstructie van de weg wetteliJk te kunnen reaHseren stellen Gedeputeerde 
Staten (GS) van de provincie Frysian een provinciaaf rnpassrngsplan (PIP) op, waama 
het door Provincials Stafen (PS) kan worden vastgesteld. Een inpassingsplan is een 
besfemmingsplan maar dan met PS cds planvaststeller in plaats van de gemeenteraad. 

Alvorens over te kunnen gaan tot het vastsfelten van een PIP wordt de (Pfan-)m.e.r.
procedure doortopen. Het (Plan-}MER is primair nodig in verband met de Natura 2000-
gebieden die langs de weg Ilggen. Na tiet opstellen van de MER N381 Drachten
Drenfse grens zijn een groot aantal wijzigingen opgetreden in de wet- en regelgeving 
van natuur. Daarnaast is het befeid ell de wetgevlng veor de the-ma's luchtkwalitelt en 
externe veiltgheid de laatste jaren sterk veranderd. Vanult het oogpunt van 
zorgvuldigheid wordt in de (plan-)MER rngegaan op deze thema's. Om dezetfde reden 
worden ook de effecten van de beperkte tracew~jzigingen (tunnels in plaats van 
viaducten} in het RealisaHebesluft meegenomen tn deze (Plan-)MEIR. 

Deze notitie zal uitgebreid ingaan op de reden voor het opstellen van het (Plao"}MER, 
de te volgen procedure en de inhoud van het (Plan-)MER. 

1.2 Wat is een nolitie reikwijdte en detaUniveau? 

De eerste stap van het (Plan-)MER was de conceptnot itre reikwijdte en detailniveau. 
Deze is in het najaar van 2010 ter raadpleging aan de adviseurs en de beuokken 
bestuursbrganen voorgelegd. De faCIdpleging en de ter iilzagelegging heeft tot doef 
vooraf vast te stellen wat ef in het (Plan")MER be iangrijk is om te onderzoeken. 

1.3 Opzet notitie 

Hoofdstuk 2 behandelt de historie vah het project. Hoofdstuk 3 maakt duidelijk waarom, 
in aanvulling op de bestaande milieueffectrapportages, een plan-m.e.r.-procedure 
doorlopen moet worden. Oak wordt ingegaan op de vraag hoe dez.e aanvulting zich 
verhoudt tot andere ruirntelijke procedures en eerdere Ill,S.r. -procedures. In hoofdstuk 4 
staat de probleemanalyse en de doelstelHng van het project centraal. Hoofdstuk 5 gaat 
in op de wijziging van het voorkeufsalternatief zoals deze is beschreven fn voorgaande 
milieueffectrapportages. Het zewe hoofdstuk gaat in of) de thema's waaraan i[l het 
(plan-)MER aandacht besteed moet worden. 

Notitie Refkwijdte en DetaiFniveau MER N381 
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2 HISTORIE VAN HET PROJECT 

2.1 Historie van het project 

In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP, 1999-) is opgenomen, dat de 
provrnciale weg Drachten - Drentse grens (N381) de functie van s1roomweg vervult en 
moet worden rngericht als autoweg met ongel fjkvloerse aartsluihrrgen. 

In 2003 is conform de Wet Milieubeheer een trace/m.e.r. -studie uitgevoerd am de 
milieueffecten een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en te komen tot het 
gewenste trace. Met het verschiJnen van de startnotitie (1] in maart 2000 en de 
richtlijnen [2} een half jaar later is destijds de formele m.e.F.-procedure gestart. Op- 18 
juni 2003 hebben PS van Fryslan het MER [3) voor de N381 behandeld en vrlmegeven 
voar openbare kennisgeving. Door de tegenstrijdige belangen tussen enerzijds het 
woon- en leefmilieu en anderli jds landschap en natuur, werd destijds in het MER geen 
voorkeursalternatief opgenomen. Op de tr8jecten Drachten - Donkerbroek en 
Dankerbroek -- Oosterwolde bleken de dilemma's te groot. OOk bleek aanvullend 
onderzoek noodzakelijk naar het ondiepe grondwatersysteem nabij het natuurgebied 
Wijnjeterper Schar. Uiteindelijk werd in maart 2004 de 'Projectnota/MER N381 Drachten 
- Drenfse grens, voorkeursalternatief' (4) voltcoid. In deze nota met brjlagen 
(inspraakreacties. adviezen en aanvulling op hat MER) is de keuze vaor het 
voorkeurstrace verantwoord. Oak geeft die nota voorlopige uitgangspunren voor de 
verde-re uitwerkrog van hel voorkeurstrace. GS van Fryslan hebben op 9 maart 2004 
ingestemd met dit voorstel. In tabel2.1 <:ijn de {besluitvormings· J momenten in de 
m.e.r.·procedure N381 Drachten - DrenfSe grens weergegeven. 

In de periode na maart 2004 is er gezoctTI naar financlering en is het trace uitgewerkt op 
het niveau van een Vo (vaarlopig anfwerp). Beide kwesties !eidden tot problemen. Wat 
betrett de fmanciering werd in 2008 de bijdrageregeling van het Rijk voor projecten als 
de N38f gewijzigd en werd duidelijk dat vanuU ne1 Rijk er geen finatlciEHe bijdrage zou 
komen (waar tot op dat moment wet van werd uftgegaan). 
Wat betreU het VO werd vooral op het middendeel (Donkerbroek - Oosterwolde) tegen 
grote problem en aangelopen die lastig oplosbaar bfeken en soms grote impHcaties op 
het OrItwerp hadden. Het ging onder andere om de sportvelden van Donkerbroek, de 
woningen aan de Fruitier de Talmaweg. het rijksmonument Ontwijk, de woningen aan de 
oostzijde van de OpsterlEurske Kompanjonsfeart, de later ontdekte pingo-ru"ine, het 
aansnijden van het rivrertje de Tsjonger en de passage van de vaart in de haakse bocht 
bij de Nanningaweg. Hierdoor ontstond twijfel over de technisehe uitvoerbaarheid van 
het voorkeursalternatief uit 2004 en werd de vraag gesteld of dit ontwerp nag wei 
voldoende aansloot bij het beoordeelde trace zoals dat itl het MER was onderzocht 
Tenslotte bleek dat de bestuurlijke voorkeur om hat aquaduet in het antwerp te 
vervangen door een viaduct orw-oldoende met de bevolking was gecommunreeerd, 
waardoor veel maafschappelrjke onrust onfstond. 

Dit alles [eidde tot de coneillsie dat het om redenen van zorgvuldfgheid gewenst was om 
in het p~anvormingsproces een slap terug fe doan en aile mogelijke traces nog eens op 
een eenduidige wijze naast elkaar te zetten. Daarom hebben PS van Fryslan (op advtes 
van GS, op 21 teoruari 2007 beslaten de procedure vOor het opstefien van een 
milieueffectrapport (MER) te heropenen v~~r het deel van het trajee! tussen 
Donkerbroek en Oosterwolde. 

Notitie Reikwijdte en Detailnivea tJ MER N381 
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Tabel 2"1: Beslultvormingsmomenfen MER N381 Drachten - Drentse grens 

Stappen (besluitvormings)momenten MER N3S1 Drachteri - IJrentse Datum 

grens 

1 ~edBCureerdl'l Sfaten van FrysfM steliM StartridfiM N381 vast 14 maart 2000-

2. fnspraakperiode op de Startnotitie 8 mel ' 5 junf 2000 

- Advies vaar Ri(;htr~nen van de Commissie voar de m.e.f. -- - ~uli20QL 

3 Provinciale} ?tate.n Yfm.Fl)'sl~rLstellen RlchWinen MER N381 vast 8 nove.mbeL?9..9.0 

4 en5 Provinciale Staten van Fr'1slan aanvaarder. Prajectnotai MER N3Bl t 8 jurfr 2.003 

en geelt deze vrij vcor oOenbare kennlsgevir1~ 

6 KennisOeving van h.et MER in de Staatscourant 13 augustus 20m 

7 Inspraakperiode op het MER 18 augustus -

F4 §8plemlil'l( 2003 

Hoorzil1ingen In het kader van het MER 

CICICI 
_.D~d_ 

dOD 
1I0'l'.L HA51(OIiHM. 

-- 19, 20 en 21 augustus 20QL...., 

8 Toet5lngsadvie~ van de Commissie m.e. f . 20 november 2003 

9 Gedeputeerde Staten van Frysl~n ste ffen het voorkeurstrace V<frl de 9 maart 2004 

N381 Drachten - Drentse grens vast 

Gedeput8Efrde Stat€m van Frysral1 hebb€m ingestemd met het t2 december 2006 

herope'nen van de m.e.r<·procedure van de N381 veer he! gedeelfe 

Donkerbroek - Oesterwolde 

Provincia/e Staren van Frysfan hebben in!}estemd met het 2t februari 2007 

heropenen van de m,e.r -procedure Van de N381 veer het gedeelle 

Donkerbroek - Dosterworde 

Provincia:le- Stater'f van Fry-slEm steller'f het trace. vafT de NaSI op her 18 juni 2008 

noerdelijk (Drachten· Donkerbroek) en zuidel ijk (Oosferwolde . 

Drentse gren_sl!r<!j\3 <;:tS1~~.lte vast 

10 Evaluatie Na uitvoerinQ 

Heroper.en MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde (2008) 
Het besluit van PS om in februari 2007 om het MER voar het middendeel te heropenen, 
leidde op 13 november 2007 tot het uitbrengen van de StartnotitielMEfi [51 en, als 
vervolg daarop, het MER N381 Denkerbroek - Oosterwolde. fn het kader van de 
StarfnoHtie/MER is uitgebreid met aspectdeskundigen en bevolking nagedacht over 
mogelijke traces. Dit leidde tot de zeven alternatieven zoals die uiteindelijk in de 
Startnotitiel MER (2008) ook beschreven en beoordeeld zfjn. Tijdens de fnspraak op die 
netitie werden nog enkele alternatievell ingebracht. Uiteindelijk heeft dat ertoe: gelaid dat 
in het MER (2008} elf alternatieven zifn beschreven en beoordeeld. In de Nota 
Voorkeursalternatref N381 is een nieuw voorkeurstrace (Wt) vastgesteld. 
PS van Frysl·an hebben trace W1 vastgesteld, omdat 

• W1 veel gunstige milieueffecten laat zien, vooral cp het gebied van wonen en 
cu ~tuurhistorte; 

• veel draagv!ak in de streek heeft; 
• het goedkoopste alternatief is; 
• kansen geeft voor leefbaarheid in en ontwikkelingen nabij Donkerbroek; 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N38c1 
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• de landschappelijke en nadefrge natuureffecten veer een greet deel zijn te 
rfiitigeren; 

• toekomstvast is. 

In tabel 2.2 zi jn de (besluitvormings-) momenten in de m.e.f.-procedure N381 deeltraject 
Donkerbroek - Oosterwolde overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 2.2~ Besluitlformingsmomentet1 MER N331 DOI1kersbrOek - Oosterwolde 

Slap~n 

1 

2 

3 

--_. 
4 en 5 

6 

7 

8 

9 

-
fO 

(BesluilvorrningS)momenten MER N381 .. p~!!~ersbroek -

Gedeputeerde Staten van Frysfanstellen Startn9titt~381 v 

Oosterwolde 

~ 

Inspraakperiode op de Startnotiffe 

Hoorzitting tn het kader van de Startnolitie/ MER 

Advie!; voar RichtlijJen van de CO[l1missie m.e.r. 

In dverleg met de C6mmis!;iie m.e.r. is afgesproken dat de re eds vas1gestelde 

....!kb!!ijnen voor de MER N381 van kracht b li~en 

Provinciale Staten van FryslM aanvaarden Projec:tnotal ME R N381 en geven 

deze vrijy oor open bare kennisgevin9 __ --
Kennisgeving van hel mUieueffectrapport in de Slaalscouran 

Kennisgeving van het mllieueflectrapport in de S\aatscouran 

f-ioofzittinPen in het kader van h ~t ~E£L --
Toet5 1~advies- van de Commissie m.e.T. 

Provfnciale Staten van f'ryslan stelten het trace van de N381 op het mid 

dendee! [Don~erbroek - Oosterwo!de i vast --

Datum 

13 november 2007 

3 december 2007 -

28 januari 2008 

11 december 2007 

20 maart 2QQ.B __ 

17 december 2008 

S januari 2009 

5 januari 2009 - 16 

februari 2009 

21 'arltl ari 2009' 

9 maart 2009 

24junf2009 

Ev~alual fe ______ -L.:.:.N~a: ~it\loer·1n 9 

Op 10 februari 2010 is de keuze van het gehere trace formeel door pS bekrachtigd in 
het Realisatiebesluit. In dit besluit stenen PS geld beschikbaar voor de realisatie van het 
voorkeurstrace. Voor een beschrijving van het voorkeurstrace word! verwezen naar 
hoofdstuk 5. 

Notit1e Heikwijdte ell Detailni..-eClu MER N38'1 
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3 WAAROM EEN (PLAN-)M.E.R.·PROCEDURE? 

3.1 Aanleiding plicht tot (Plan-)m.e.r,"procedure 

(Plan-)m.e.r.-plicht reconstructie en nieuwe aanleg_ N381 
Voor de beantwoording van de vraag of een Wlan -)m.e.r.-plicht geldt, fS de Wet 
milieubeheer van belang. Volgens hoofd-stuk 7 van diawet kunnen er twee 
omstandigheden zijn die het opstellen van een {Plan-)MER ter voorberefding van een 
PIP rechtvaardfgen: 

1. her PIP vormt het kader voor toekomstige (projecHm.e.r.-(beoordetings)plichHge 
besluiten; 

2. voar het PIP is een passende beoordefing nodig op grand van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (art. 7.2a Wet milieubeheer). 

Veer de reconstructie van de N381 is punt 2 van toepassing. Het trace van de N381 ligt 
namenjk langs, dan wei in de nabijheid van twee Natura 2000 gebieden. Natura 2000-
gebieden zfin gebieden die door de minister van lNV zijn aangewezen ter uitvoering van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Btj het vaststel~en van een PIP moet 
rekening worden gehouden met beschermde flora en fauna in die gebieden. De 
gebieden die in dit verband bij de besfuitvorming moeten worden betrokken zjjn 
"Wijnjeferper Schar" en "Drems-Friese Wold". De gebieden zijn weergegeven in 
onderstaande ftguur. 

FfglIDf 3.1: Natura 2000.gebied Wijnjeterper Schar (links) en Orent~Friese Wold (rechts) 

Al!een de directe nabijheid van de gebieden is onvoldoende om te concluderen dat een 
passends beoardeHng moet worden opgesteld. Het opsteHen van een passende 
be-oordeling is gelet op artikel19j lid 2 van de NatuurbescMrmingswet 1998 (Nbw 1995) 
noodzakelrik indi-en het PIPj afzonderHjk of tn combinatfe met andere pfannen of
projecten signiticante gevolgen kan hebben voor de desbetreffende gebieden. Omdat op 
voorhand niet met zekerheid gesteld kan worden dat er gasn significante g.evolgen 
optreden is er om redenen van zorgvuldigheid gekozel1 om een passende beoordering 
op t9 stellen. Een passende beoordeling houdt in dat de beste wetenschappelijke kennis 
gebruikt moet worden om de effecten van de voorgehouden activitelt te beschrijven en 
deze te toetsen aan de ins1andhoudingsdoelstelling van befrokken Natura 2000-

Nofifie Reikwfjdte en Detailniveau MER N381 
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gebieden. Conform artfke·119i lid 4 Nbw 1998 maakt de passende beoordeHng 
onderdeel uit van het (ptan-)MER. 

Nu voor het PIP dus een passende beoordeHng wordt opgesteld, geldt ingevolge arHkel 
7.2a Wet milieubeheer dat ook de (Plan ·)m.e.r .-procedure moet worden gevolgd. Het 
PIP mag nrel eerder worden vastgesteld dan nadat de hele (Plan )m.e,r.-procedure is 
gev6lgd. 

Via reeds doorlopen m.e.r.-procedures zijn milieueffectrapportages opgestefd waarin 
reeds uitvoerig wordt ingegaan op effecten voor het milieu als gevolg van diverse trace
afternatieven. In deze procedures zijn ztenswfjzen uit de omgevfng ontvangen, en zijn 
beffokKen oestuursorganen en de Commissf6 m.e.r. gehoord. In het verlengde van deze 
m.e.r.-procedures en rapporten zal het onderhavrg (Plan'}MER: 
(1) rngaen op te verwachten natuureHecten in de Natura 2000 gebieden, 
(2) een aanvullende toets aan overige gewijzigde wet- en regelgeving (op het gebied 
van exteme veiligheid en luchtkwaHteit) bevatten, en 
(3) cle gevorgen van enkele lokale wijzigingen in traceaansluitingen bescMjven. 

3.2 Procedure (Plan-)MER 

Aan het doorlopen van de {Plan-)m.e.r.-procedure zfjn wetteHjke eisen gestetd. In 
onderstaand over2icht zijn de te volgen procedurele stappen weergegeven. 

Tabel 3.1: Procedure stappen 

Proceduresta 
1 consultatie adviseurs en betrokken bestuursorganen over reikwijdte- en 

detaflniveau van het (Plan-)MER. 
2 openbare kennisgevlng van de start van de (Ptan-)m.e.r.-procedure. 
3 verplichting zienswi' ... en in te laten dreneH op het voomemen (de wijze 

waarop daaraan invuffing wordt gegeven is vrij gelaten); eve ntuee I (vfllwtlllg) ook 
advies vragen aan de Commissie m.e.r. 

4 met gebruikmaking van reikwijdte en detailniveau-intormatie (evt. 
neergelegd in rerkwijdte en detailniveaunotitie) wordt (Pfan-)MER opgesteld. 

5 openbaar maker'! (Plan-}MER (gelijktijdig met het ontwerp-PIP) en mogelfJkheid 
indienen zienswijz:en (door een ieder) op' hEit (Plan-)MER (gelilktijdig met mogEilijkheid 
indiEinen zienswrjzen op ontwerp-PIP},verp!icht rnwinnen toetsingsadvies bil de 
Commissie m.e.f. 

6 vasfstellen PIP en verantwoordrngsplicht hoe daarbij het (plan-)MER is 
betrokkfJr1. 

7 evaluatie. 

1. Raadplegen bestuurs-organen over Reikwijdte en Detallniveau van (Plarr-)MfR 
Nog voordat de (Plan-)m.e.r."procedure van start is gegaan, worden de betrokken 
bestuursorganen geraadpleegd over de reikwtjdte en het detaflniveau van het 
(Plan-)MER. Tevens zal bestuurlijk vooroverfeg worden gevoerd in het kader van het 
opstelfen van het PIP. De resultafen van de consultatieronoo worden vastgelegd in de 
Nobiie Fieikwijdte en Detailniveau. In biIlage t fS het versrag opgenomen van de 
raadpleging van de verschmende advi$eurs en de bestuursorganen. De volgende
partijen zijn am advies gevraagd: 

NotiEie Reikwijdle en Delailnlveau MER N351 
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• College van B&W van de gemeente Smallingerfand; 
• College van B&W van de gemeente Opstertand; 
• College van B&W van de gemeente Heerenveen; 
• College van B&W van de gemeente Ooststeltingwerf; 
• Provinciale Kommisje Kdtebelied (PKKB). 

2. Openbare kennisgeving 
De (Plan-)m.e.r.-procedure start met een openbare kennisgeving van het voornemen 
am een PIP vast te stellen en daarbij een (Plan-)m.e.r.-procedure te doortopen die 
resulteert in een (Plan-)MER Dit heeft in het najaar van 2010 pfaatsgevonden. In de 
openbare kennisgeving is aangegeven wanneer, hoe en waarop zienswij:zen naar 
aanleiding van het voornemen kunnen worden ingediend. 

3. Zienswijze op voornemen 
De provincie Fryslan hecht veel waarde aan burgerparticrpatie. Om deze reden is naast 
het voomemen oak de conceptnatifte Reikwfjdte en DetaHniveaLf voor een iedet ter 
inzage gelegd. 

De zienswiJzen ziJrT door de Provincie Fryslan verwerkt in een deze definHieve notitie· 
Retkwijdte en Detailn ~veau. In deze definitieve notitie is aangegeven of en in hoeverre in 
het (Plan-)MER rekenlng wordt gehouden met de lnged~ende zienswtjzen of advies. 

4. Opstellen (Plan-)MER 
Het MER wordt opgesteld conform de bepaalde reikwijdte en het bepaalde detailrHveau. 
Het resultaat van het onderzaek wordt gerapparteerd in een rapport dat a[s bijrage is 
bijgevoegd bij het ontwerp van het PIP (O·PIP). 

5. Ter inzagelegging en inspraak op MER en Q-PIP 
Het O-PIP en het (Plan-)MER dienen gezamenHjk. ter inzage te worden; gelegd ten 
behoeve van inspraak. Daarnaast vineft een toetslng van het (Plan-)MER pfaats door de 
Commrssie m.e.r. 

6. Vaststelfen PIP en verantwoording resultaten MER 
In het vast te sterlen rnpassingsptan wordt aangegeven hoe er tS omgegaan met de 
resultaten van het MER, het advies van de commissie m.e.r. en de inspraakreacties op 
het MER. 

7. Monitoring en Evaluatie van de milieueffecten na de uitvoering 
Na realisatie van hat plan dient een evaluatie te worden uitgevoerd naar de 
daadwerkeHj.k oprredende milieueffecten. In het (Plan-)MER is aangegevenwelke 
effecten hiervoor in aanmerkirtgen komen. 

Planning (Plan-)m.e.r.-procedure en PIP-procedure 
De hiervoor beschreven processtappen worden parallel uitgevoerd met de 
processtappen voar het door~open van de procedure voor het PIP. Daar waar het 
procedureel en maatschappelijk verantwoord mogelijk is, worden stappen uit de 
(Plan-)m.e.r.-procedure samengevoegd. Hierdoor kan de doorlooptijd van de 
(Plan-)m.s.r.-procedureworden beperkt. In onderstaand schema staat aangegeven 
welke stappen doorlopen worden en hoe dit rn de tijd plaats gaat vinden. 

Notitie Reikwljdte en Detailniveau. MER N38'1 
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label 3.2: Procedure stappgn (plan·)MER en Provinclaal lnpasslngsptan 

I ~~~n _{Plan·jMER PIP Ptanning -
1 Raadplegen bestuurorganen oller I juli - augustus 2010 

notifie Reikwildle en Datailniveau -
2 Openbare kenr'lfsgeving start I Open bare kennisg~vin 9' start PIP- 5 oktaber - 15 november 

{plan-)m e,r. -procedure. procedure, 20 10 

Ter inzagelegging van het T" ;0"""''''';0' Voo'"=1 
Voornemen. Conceptn6titie PIP 

Reikwfidte en Detaifniveau. -~tuurl i)k vooroverfeg -
3 Opstellen detinitteve Notitie Opste llen reactienOla oktober - mel 201 t 

Reikwijdte en Delallniveau, Opstellen ontwerp inpassingsptan 

- O;f~!gllen (Plan-l!Y,1ER_, 

4 I Ter inzagelegg'rng (Plan-)MER Ter inzagelegging antwerp PIP 24 mei - 4 juli 2011 

i r1wir1nen advie? commis~e n1 e.r_ I 

5 I Ops""" , ,,,,Wi¢eoot. l i'" -_'embe, "" , 
Opstel len inpassingsp!tu1 mel 

inachtneming adv',es Commlssie 

I 

m.e,r. en in~aak. 

6 Bekendmaking en ter sind 2011 

inz:ageleggin£iYan het PIP - -
7 Evalvatie Na ullvoering 

3.3 Bevoegd gezag 

De fniHatiefnemer Zf} rl Gedupeerde. Staten van de provincie Fryslfm. Het bevoegd gezag 
voor het vaststelten van het Provinciaallnpassingsplan ziJn Provinciate Staten van de 
provincie Fryslao, 

Notltie Reikwildte en Delailn iveau MER N381 
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4 PROBLEEMANAL YSE EN DOELSTElUNG 

4.1 Aanleiding van de studie 

De provincia Frysfan beschikt over relatief goede verbindingen met de aangrenzende 
provincies. Via de AS is een rechtstreekse verbincHng met Flevoland gewaarborgdf de 
A7 verbindt Noord-Holland met Fryslan en Groningen en de A3Z is de verbinding met 
Overijssel, Aileen de ontstuiting naar Drenthe en verder rtchbng Durtsland laat volgens 
het PVVP te wansen over. Het ontbreken van een adequate verbinding tussen Fryslan 
en Drenthe zorgt voor verkeersproblemen. AutomobHisten kiezen voor routes door 
Waskemeer, Haule, Haluerw~jk, Donkerbroek, Oosterwolde en Veenhutzen f die niet 
geschikt zijn als doorgaande route. Het verkeer rijdt door woonkernen waardoor de 
feefbaarheid ~n deze kernen onder druk komt te staan. 

Ftguur 4.1: Hoofdverkeersstructuur Noord-Nederland 

(.ro"tng~rt 
{; 

----

Het belaid van de Provincie Fryslan en Drenthe is erop gericht om het doorgaande 
verkeer ta bundelen op een da.a.rvoor geschiKte route: de N381. Deze weg wordt nu al 
als een belangrijke vet'keersader beschouwd en het be lang van de weg wordt in de 
toekomst verder benadrukt. Typerend voor deze belangrijke netwerkfunctie is het hoge 
aandeel vrachtverkeer; dit bedraagt 20% waar andere provinciale wegen gemiddeld op 
circa 12,5% zitten. Mede om die reden heeft de weg de status "stroomweg" gekregen. 

Behalve aantasting van de leefbaarheid en de belangrijke netwerkfunctie ligt een andere 
reden voor ombouw in de grote verkeersonveiiigheid op de bestaande route. leder jaar 
vinden er op het Friese deel van de N381 gemiddeld 48 ongevallen pfaats, waatbij 
gemiddeld 7 a 8 ernstige verkeersslachtoffers vanen, waarvan gemiddeld f,4 dodelijk, 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N381 
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En daf is exclusief de onveilighefd op het onderlfggend wegennet, waar ook sprake is 
van verkeersonveiHgheid, aantasting VC1:n de leefbaarheid en sluiproutes 

Dit aries vormt aanleiding om de inrichting van de weg aan fa taten sluiten op de functie 
van stroomweg. tn de provincie Drenthe is dat inmiddels gebeurd, daar 1s de N381 
omgabouwd tot een duurzame vei'ige stroomweg met 1 x2 rijstroken. In Frysl~n is dat 
nag niet gebeurd. 

4.2 Doelstelling 

De provincie Fryslan heeft het initiatief genomen om de N381 zodanig vorm te geven 
dal de weg als stroomweg gaat functioneren. Dit betekent dat de weg omgebouwd 
moeten worden tot ean dubbel- of enkelbaans autoweg, afhankeliik van de 
verkeersdruk. De doelen van het opwaarderen van de N381 zrJn: 

• betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland ; 
• bet ere verbinding tussen economische kernzones; 
• een veHig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslafl; 
• verbeterlng van de veiligheid op en om de N381; 
• verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381. 

Nolitie Reikwijdte en Detaflniveau MER N381 
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5 DE (PLAN-)MER 

Oit hoofdstuk gaat in op dE: rnhoud van het (Plan-)MER op de bestaande 
milieueffectrapportages. Nadal is aangegev8n wetke alternatieven uit de voorgaande 
mHieueffectrapportages worden aangevutd wordt ook aangegeven op welke thema's dff 
zal p!aatsvinden. 

5.1 Te onderzoeken alternatieven 

De fe onderzoeken alternaHeven in deze (Plan-}MER beperken zicn tot de referef'itre 
situatie en het voorkeurstrac80 zoals dat is vastgesteld in het ReaHsatiebesluit van 
februari 2010. Daamaast geldt dat in de twee eerdere m.e.r.-procedures zeer uitgebreid 
onderzoek is uitgevoerd naar tracealternatieven en daarover ook uitgebreid Dverfeg en 
inspraak met de streek heeft plaatsgevonden. 

Wei wordt in het (Plan-)MER aandacht besteed aan enkele kleine wijzigingen in het 
ontwerp. ProvinCicile Staten hebben op basis van het PmjectnotaJMER, het advies van 
de wettelijke adviseurs en de commissie m.e.r. en de inspraakreacties in februari 2010 
een besluit genomen over de uitvoering van het vaarkeursalternatief. Omdat op basts 
van inspraakreacties en de landschappelijke Inpasssingsvisie het deti3.rlontwerp zoals 
dat is vastgesteld in het Realisafiebestuit, op enkele onderde ~en afwijkt van het 
oorSprOrr1kelijke ofitwerp en de eerdere milieueffectrapportages (zoals bijv de verdiepte 
ligging op 3 plaatsen), wordt in het dit (Plan-)MER oak ap deze elementen fngegaan 
(n.b. :dat geldt niet vaar het trace, want dat is ongewijzigd gebleven). In paragraaf 5.3 
vindt een beschrijving plaats van deze wijzigingen. 

5.1.1 Referenfiesituatte 

De referentiesituatie bestaat uit de inrichting en gebruik van de N381 en wordf 
meegenomen am het effect van het vastgestelde trace te kunnen vergelijken met de 
situatie 'niei's doen'. 

5.1.2 Vaorkeursalternatief 

Het vaorkeursalternatief wordt gevormd door het trace zoals dat op basis van de 
eerdere 2 mer-studies (en daarbij behorende inspraakreacties en adviezen) in februar~ 
2010 is vastgesteld daor Provinciale Sta1en. 

Bij de uitwerking van het vaorkeursalternatief wordt uitgegaan van de autonome 
ontwikkelrngen zoafs deze zijn beschreven onder de referentiesituatie. In figuur 5.1 is 
het gehefe trace opgenamen. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N381 

Dehriitief 

9V7952.AO/ROO3l901473/NSNNfjm 

21 april 2011 



ODD 
~ 

OQO 

lOYAL ",,,.cONING 

Figuur 5.1: Voorkeufsattert1atief 

Haulerwijk 

Onsterworde 

( Fo~J li"loo 

... iJVF'fY?:. ff 

Appelscha 

In de miHeueffectrapportages van 2003 en 2008 is een beschrijving Vaf'i het 
voorkeurstrace opgenomen. In het Real isatiebesiuit van 2010 wordt hier op aantal 
punten van het trace afgeweken. Dit zijn: 

• aansluifing Weinterp was viaduct wordt verdiept (Weinterp op maaiveld, N381 
onderlangs}; 

• aansluiting '1 West was viaduct wordt verdiept ('t West op maaiveld, N381 
onderlangs}; 

• aansluiting Wester Es-TerwissCha was viaduct wordt verdiept (Wester Es op 
maaiveld, N381 onderlangs); 

• herinrichting aansluiting· Hildenberg (andere vormgeving oprit ri. Drenthe). 
Daarnaast zijn wijzigingen opgenomen die nret direct befrekking hebben op de Ifgging 
van het trace maar wei met de scope van het project. Deze aanpassingen z~jn: 

• landbouwtunnel ter hoogte van De Mersken wordt Huifkartunnel; 
• landbouwtunnel ter hoogte van Oude Willen en Tilgrupsweg wordt voetgangers

en fietserstunnel; 
• natuurontwikkeling rond natura 2000-gebied Wijntjerper Schar en beekdal 

f sjonger; 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N381 
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• Opheffen parkeervoorziening Drents-Friese-Wofd. 
Het (Plan-)MER 9aat inc op de achtergrond van deze wijzrgfngen. Daamaast gaat het 
(Plan-)MER h1 op de effecten dfe deze wijziging met zich meebrengt. Hieronderwordt 
beschreven op welke thema's en op welke wrjze dit onderzocht dient te worden. 

5.2 Scope definitie 

Het stltCltegebfed is gedefinieerd als invloedsgebied langs het bestaande trace en het 
trace van het basisalternatief. Per aspect kan deze afstand versch lHen. In het (plan~ 
)MER. wordt per aspec1 bepaald tot welke afstand er nag effecten zijn te verwachten op 
de omgeving. 

5.3 Te onderzoeken aspecten 

5.3.1 Atgemeen 

Het (Plan·)MER brengt de eHeetan van het voorkeursalternatief in bee~d door deze ter 
vergelijken met de referentiesituatie. De thema's dfe in het (Plan-)MER aan de orde 
dienen te komen, zijn hieronder beschreven. De- effecten worden ctaar waar zin-ve ~ 

kwanUtatief weergegeven. Waar het kant wordt aileen een kwalitatieve beschri}vfng 
gegeven. Het MER beschrijft naast de permanente effeeten oak fijdelijke eftecten als 
gevolg van de realisatiefase. 

Het (Plan-)MER beSChrijft nier arleen de effecten maar beoordeelt deze ook. Hierbij 
wordt overeenkomstig het eerder MER de volgende beoordelingsmethodiek gebruikL 

e zeer positieve effecten (++); 
• positieve effecren (+); 
• neutrale effeeten (O)~ 
• negatieve effeeten (-); 
• zeer negatieve sffeeten (--). 

Hieronder wordt per thema de beoordeHngssystematiek beschreven, 

5.3.2 Thema Leefomgeving 

Geluid 
De beschrijving van de akoestiscne effecten wordt tn belangrfjke mate bepaald door de 
Wet geluidhrnder, De Wet is er op gericht om het aantal geruidgehinderden te beperken 
en geeft met het oog hierop een voorkeursgrenswaarde en een maxlmaal toelaatbare 
waarde voor de geruidbelasting op de gavels van woningen of andere gelurdgevoelige 
bestemmrngen zeals scholen en ziekenhuizen. De maat waarin de gelutdbelasting wordt 
uitgedrukt is Lden. Lden staat voar Level, day, evening en night. Deze maat geeft een 
gemiddetd geluidniveau weer over de dagperiode van 07:00 uur tot 19:00 uur, de 
avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur en de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur. De 
macH wordt uitgedrukt in 'dB'. Voer wegverkeerslawaai bedraagt de 
voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige bestemmingen 48 dB ap de geve! van een 
waning. De hoogst toelaatbare gefuidbelasting tigt tussen de 53 en 68 dB. De preeiete 
hoogst toetaatbare gelu rdbelasting is afhankeHjk van de soart weg, het moment waarop 

Notiti6' Reikwijdte erl Detailniveau MER N38 i 
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de weg en de waning gerealiseerd ziJn en de vraag of eerder een hogere grenswaarde 
is vastgesteld. 

De (Plan-)MER gaat kwalitahef in op de effeeten van de wijziging van het voorkeurstraee 
ten opziehte van het trace zoars dat IS onderzQcht in de milieueffeetrapportages. 

Luchtkwariteit 
In het (Plan-)MER worden de effeeten van projecten op de luchtkwaliteit in beeld 
gebracht Hierbij wordt arleen ingegaan op de relevante stoffen: fijn stat (PMml en 
stikstofdioxide (NOx). Momenteel vinden ontwikkelil1genl plaats in de wet- en regelgeving 
ten aanzien van PM2 ,s, Uit generieke studie blijkt dat knelpunten voor deze stof overeen 
komen met PM10• Er is momenteel geen methode besehikbaar vaar het berekenen van 
PM2.5• Om deze reden wordt vo~staan met het in beeld brengen van het effect van PM1IT. 

De basis voer de beeordeling van effecten wordt gevormd door de Wet milieubeheer. In 
deze wet zijn grenswaarden opgenomen voor de kwallteit van de fucht. In onderstaande 
tabel zijn de normen opgenomen. In de tabel daaronder zijn de criteria opgenomen voer 
het tnema ~uchtkwaliteit. 

label 5.1: Normen uit Wet miHeubeheer 

Comoonent I OmsctlriIvlngo --
Ja{lrgem icklelde cOl1centratie 

Uurgemiddelde concenfraHe die 18 
-

I 
K.eer per jaar mag worden 

________ ~.~o~v~e~~~ch=re~d~e~n----------- ____ 

40 

50 

Jaarge..!'liddelde concenfral fe -
24-uurgemlddelde co-tl centratie dre 35 

keer per jaar mag worden 

overschredeno 

Tabel 5.2: Criteria thema luchtkwallleit 

Component 

N02 

PM10 

delin9_ Beoord~H':19~~flterium ... Wige van beoor 

Jaargem iddelde 

concentratie 

t-
Uurgemiddelde 

concenlral!s 

Jaargemiddelde 

concentratle 

24-uurgemiddelde 

concentratie 

Overschrijdingsop pervlak van ae grenswaarde 

(>40 ~g/m 3) 

de met concerltraM > 30 Aantal biDOtgeste~ 

!,Istm' 

Overscnrijdingsop pervlak van de grenswaarde 

centratre > 200 ~",-',-,-,m--,-3 ) __ 

pervlak van de grenswaarde 

~> 18 uur met con 

Overschrijdrngsop 

1-., 40 ~g.'m3) 

Aantal bloolgestel de mel C0l1Csntratie :> 30 

Ll Olm3 

I Overschrijdingsop pelVlak van de grenswaarde 

Q!1cenfratie :> 50 IJg!m3
) i::> 35 dagen met c 

Methode 

Kwantitatfef 

SRM2 

I Kwanfitatiel 

I SRMZ 

KwanHta1ief 

SMR2 

KwanHtafief 

SMR2 

Kwantitatief 

SMR2 
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Externe veiligheid 
In Nederland is het befefd met befrekking tot exlerne vellighefd vastgelegd in 
VE:J.fschi"tit1dti docurnellttirl. Hitirbij wcrdt cndtirscheidi gemaakt tussen normen voor 
exteme veiHgheidsrisico's voar verschHlende activiteHen:, 

• activiteiten van inrichtingen; 
• transport van gevaarlijke stoffen per spoor, weg en water; 
• transport van gevaarl ijke staffen per pijpleiding (aardgas onder hoge druk); 
• rran~port van gevaarlijke steffen per p~jpleidirtg (brandbare vk)eistoffenj. 

Brj de beoordeHng van externe veiligheidsrisico's wordf gebruik gemaakt van de 
begrippen Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR}: 

• het PR geeft de kans aan dat ~emand die voortdurend op een bepaalde pfaats 
onbeschermd zou verbHJven, ten gevolge van enig ongewoon voorval bij een 
bepaa!de activiteit om het ltiven kemi. Opgemtirkt word! dat het PR vOOrheen 
ook wei ward aangeduid als het Individueel Ristco (IR); 

• het GR geeft de kans weer dat een bepaalde groep mensen door de effecten 
van een activiteit dadelijk wordt getroffen. Het graepsrisico wordt gratisch 
weergegeven als zogenaamde fN-curve, waarbij de kans (f) wordt uitgezet tegen 
het mogelijke aafTtal doden (N) en is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid rn 
de omgeving van de inrfchting. 

De normen voor 9xteme veitigheid voor het transport van gevaarlijke stoffen per spoor, 
wegen en water ziln vastgelegd in de nota 'Risicanormering Vervoer van Gevaarlijke 
Stoffert' (RVGS). Dit betreft normen voor het PR en GR. In de nota RVGS zijn voor het 
PH en GR normen voor verschillende situaties (nieuwe situatie, veranderen besfaande 
situatie, RO besluit) opgenomen. De norman voor externe vetligheid v~~r, het transport 
van aardgas onder noge druk per ptjp~eiding ziJn vastgefegd fn 'Zonering ~angs hoge 
druk aardgastransportlerdingen'., 

Daarnaast kruist het trace een aardgastransportleiding. De externe veiligheidsrrsico's, 
die beschouwd dienen te worden betreffen het wegtransport van gevaarHike stoffen en 
het transport van gevaarlijke stotten per pijpleiding. Onderstaande tabel toont per 
deelaspect (activiteit) de beoordelingscriteria. 

Tabel 5.3: Beo.;;rdellngscrlterla aspect externe vellighefd 

Deela5pect Beoordelingscriterium 

Het transport van Plaatsgebonden 

gevaarli,ke sfoffen over de Risiw (PRJ 

weg 

Groepsrisico (GR) 

Het tmnsport van Toetsrngsafstand 

gevaarlijke stoffen per 

pijpfeiding (aa'dgas 

onder hOQe drtlk ~ 

Nolltie Reikwijdte en Detailniveau MER N381 
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Wi~e- van beoordeliN l Methode --
10'6 (maximaal aanvaardbaar) Kwant\tatief 

!lrllOs (vervva3.rloosbaar) 

risicoconrouren 

Toege-staan aantal person en per Kwanfitatre-t 

hectare 

Objecten binnen minimale Kwalitalief 

afstand 
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5.3.3 Thema Water 

Grondwater 
De grondwaterstand is een belangrijke conditie voor de instandhoudingsdoefsterttngsrl 
voor de natuur in de EHS en de Natura 2000-gebieden. Het (plan-)MER gaat in op de 
effeeten die het voorkeursafternatief haeft op de grondwaterstand. Oak de eHeeten van 
de wijziging in het RealisaHebesruit ten aanzien van het voorkeursalternatief komen aan 
bOd. DMrnaast Lal meer grondwater onttrokken moeteli1 worden bi) de: aanleg van de 
verdiepte H-gging dan voor de aanleg van viaducterl, Het (plarl-)MEH gaat derhalve oak 
in op de trace en scopewijzigingen. 

Oppervlaktewater 
De trfic8- en scopewijzigingen kunnen ook effect hebben op he:t oppervfaktewater. Het 
(plan-)MER zal daarop ingaan, specitiek zal de situatie aan de westzilde van 
Donkerbroek aan de orde komen en het wegtraject langs de Tsjonger. 

Tabel 5.4: BeoordeHngscriteria thema Water 

~!a~ee:.::c,,-' __ I--'~~oordelingscriterium 
Grondwater Re'lkwijdte van glOndwate,standverlaging, 

_____ -+-~l,';'.§'Le.n inlittrati~pau:onen 

Oppervl aktewate r Mogelijkheid om ruimte voor berging Ie 

reserveren (Donkerbroek), mogelijkheid tbt 

Wijze van beoo~deling ______ _ 

Kwalilatief a,h.N. bodemlypen en 

Qrofldwaterregime en uitgevaerde bere~_n~ _ 

Kwalilatief a.h.v. kaafimateriaal 

L--_____ ..L...:::;5c;:::.h=eiden van kw~iteitss.trdmeDcr[sjQ.I}@'-1.r )----,--______________ ...J 

5.3.4 Thema Natuur 

In het (plan~)MER worden mogelijke effecten op de natuur beoordeeld op de volgende 
vier aspecten: 

• natura 2000; 
• ecologische hoofdstructuur (EHS); 
• beschermde soorten; 
• rode Ltjst soorten. 

Natura 2000 
Zoals al eerder beschreven loopt het trace van de N3B i door twee Natura 2000-
gebieden, namelijk het Wijnjeterper Schar en het Drents-Friese Wold- Natura 2000-
gebieden worden beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998, en mogelijke 
effecten dienen daarom getoetst te wOrden aan de instandhoudingsdoelerl die voor 
deze gebieden zijn opgesteld. 

Voor de N381 is reeds een voortoets uitgevoerd. Gezien de mogeHjke effect en dre de 
reconstructle van de N38 f met zich meebrengt, zoals toe names in geluidemtssie en 
stikstofdepositie', gecombineerd met de hoge gevoeligheid van de gebieden voor deze 
aspecten, is het op voorhand duidefijk dat significant negatieve eHecten nief kunnen 
worden uftgesloten. Om deze redan dient een passende beoordeHng uitgevoerd 1e 
worden. 

Notitie Relkwijdte en Detafiniveau MER N381 
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Ecologische hoofdstruc1uur 
Brnnen EHS gebieden gefdt het nee, tenzij principe. Voorgenomen plannen of prolecten 
kunnen stAthts dan pi CiCitsvrnder1, WCinneer de 'wezenfijke kenmerken en waarden' r1fet 
worden aangetast. In de beoordeHng van effecten op de Provinciale EHS worden deze 
wezenlijke kenmerken geconcretiseerd door te toetsen aan de volgende criteria: 1) 
kwaliteit van het habitat, 2) oppervlakte, en 3) versnippering. Het toetsfngskader geldt 
form eel nog niel in de zoekgebieden voar de ecologische verbindingszones d~e de EHS 
gebTeden rilet etkaCir verbinden. In de beoordeling in het (plan-}MER worden mogelijke 
effecfen op de verbrndingszones al wei meegenomen. 

Beschermde soorten 
Effecten op beschermde soorten worden getoetst aan de Flora' en faunawet (Ffw). Het 
uitgangspunt var1 de Ffw is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan 'de gunstige staat 
van instandhoudfng' van de soorten. Bij de toet5ing wordt gekeken naar de 
beschermingsstatus van een bepaalde soort. Voer 'Iicht beschermde soorten' geldt btj 
rurmtelijke ontwikkeling of inrichting een argemene vrijsteUing Het aanvragen van een 
ontheffing voor deze soorten is dus niet nodig. VOOF 'matig beschermde soorten' getdt bij 
rurmtefijke ontwikkeling een vrijstelfing iru:Hen word!' gewerkt volgens. een goedgekeurde 
gedragscode, Ind~en dit niet het geval is wordt getoet5t aan het criterium 'doet geen 
afore-uk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort'. Effecten op de 'zwaar 
beschermde soortent worden getoetst aan drte criterfa: 
i. er is sprake van een in of bij de wet genoemd be fang (dat ook genoemd fs in de 

Vogel - of Habitatrichttijn); 
2 . er is geen alternatief; 
3 . er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van rn standhoudfng van de 

soort. 
Aan aile drie criteria moet worden voldaan, Deze vormen gezamenlrjk de zogenaamde 
uitgebreide toets. 

Rode Lijst soorten 
Soorten op de Rode LiJst 21jn niet wettelijk beschermd. Het is dus niet mogelijk aal1 een 
wetteliik vastgesteld criterium fe toetsen. Ten aanzien van Rode Lijst soorten wordt 
beoordeeld of er sprake IS van ean afname van de kwantiteit of kwaliteit van het 
leefgebied, of een aanzienlijke reductie van de populatie. 

Toetsingscriteria 
In onderstaande taber ~s de wiJze van toetsing opgenomen. 
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Tabel 5.5: Toetsingscriterla en waarderingssystematlek 

Deelaspect Beoordellngscrlterium 

Natura 2000 E:1teCIGI1 op iI1Sfandt1Ot1dfr\gSd6~lef1 

I 
--

Ecologische Effecten op wezenlijke kenmerken EHS 

Hoofdstructuur 

Beschermde en Effecten op staat van instandhouding 

Rode l &st ~;oorten 
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6 VERANTWOORDfNG RAADPLEGING ADVISEURS EN OVERHEDEN 

In dit hoofdstuk villdt de verantwoording ptaats van de verwerkfng van de ontvangen 
advfezen varl de wettelijke adviseurs en bestlflJrsdrganen. In bijlage 1 zij", deze 
adviezen opgenomen. De geme-ente Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en 
OoststeIHngwerf hebben geen inhoudeHjke opmerkingen gemaakt die leiden tot wijzigrng 
van de Refkwijdte en/of Detailniveau. Opmerkingen die zjjn gemaakt komen uit de 
Provinsjake Kommisje Kritebelied. Enkele leden van deze commissie hebben 
opmerkingen geplaatst bij de conceptnotitie ReikWijdte en Detaifntveau. Hrerondtlr 
worden deze opmerkingen besproken. Ook zlJn er van belanghebbende geen 
inspraakreactfes ontvangen op de Conceptnotf.tie Heikwijdte en Detailniveau. 

6 .. 1 L TO Noord 

Reactie L TO Noord tav fandbouwtunne. 
LTO constateert dat er twes landbouwtunnels uit de oorspronkelijke onderzoeken zijn 
geschrapt. Het betreft hier de tunnel bij Mersken en Appelscha. L TO vindt in de 
conceptnotitre R&D niet terug welke eHeclen deze witziging heeH op het miHeu. 
Onderzocht zou moeten worden welke consequeniles de afsluiting de tunrrel heeft op 
geluid, fuchtkwameit en verkeersveiIFgheid. 

Antwoord Provincie Fryslan 
In de nota Scopevraagstukken is uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp. De 
tunnel De Mersken rs in de.::e nota specifiek besproken (scopevraagstuk 2). Belangrfjke 
concfusie- is dat een fandbouwtunnellandbouwkundfg nie1 noodzakehjk is. Voer de 
landbouw geeft een de N381 geen betemmeringen, aangezien de N381 min of maar als 
waterscheiding (nullijn) fungeert. Dit betekent dat er geen landbouwverkeer hoeft over te
steken. Om deze reden worden er ook geen eftecten van betekenis verwacht op de 
verkeersve-iligheid, luchtkwaliteH of geluid, 

Ten aanzien van de tunnel bij Appelscha (scopevraagstuk 10) getdt dat van 
landbouwtunnel weinig gebruik zal worden gemaakt. Om deze reden worden er geen 
effecten van betekenis-verwacht op de verkeersvelligheid, luchtkwaHteit of geluid. 

Omdat er geen effeclen van betekenis worden verwacht wordt in het MER hfer geen 
aanvuftend onderzoek naar verrfcht. 

Reactie L TO Noord lav onderzoeken ec:ologische onderzoeken 
L TO stelt dal het niet nodig is de effecten te oepalen op de twee gep~ande eco!ogische 
verbindingszones. Immers deze zones zijn nag nie! vastgesteld. 

Antwoord Provincie Frystan 
In het streekplan 2007 zfjn twee verbfndingszones opgenomen die door het trace 
word'en doorkruist. Momenteel wordt ~n de gebiedsontwikKeling gezochl. hoe invuUing te 
geven aan deze verbindingszones. Vooruitlopend op de besluitvorming hie-rover wordf, 
am toch inzfcht te krijgen in de eftecten, hier in het MER aandacht aan besteed. Dit om 
het zeker voor het onzekere te nemen te aanzien van de robuustheid van de 
onderz"Oeken. 
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6.2 ReacUe Wetterskip 

Wetterskip Fryslan stelt terecht dat het thema water zich ten onrechte beperkt tot het 
aspect grondwater. Ook de relaties met het oppervtaktewatersysteem drenen aandacht 
te krijgen. Het Wetterskip heeft concreet op een tweeta~ gebieden gewezen, te weten: 

1. Hftt gebied rond het trace aan de westkant van Donkerbroek 
'T er plekke is thans sprake van periodieke waferoverlast vaTmit de gestuwde 
boezem. Daamaast bevindt zieh op de locatie van het beoogde viaduct met de 
N380 een onderbemaling waarbij. veel kwelwater word! afgevoerd. Het verdiept 
aanfeggen van de N381 maakt daarom en aanpassing van het watersysteem 
onvermijdelijk. Temeer daar fussen het nfeuwe en oudetrace van de N381 -
vanuit waterhuishoudkundfg oogpunt - geisoleerde deelgebieden dreigen 1e 
ontstaan. Naar de menig van het Wetterskip moet en karl genoemde 
gebiedsproblematfek in samenhang en duurzaam worden opgelost. Het 
Wetterskip denkt hierbij bijvoorbeeld aan het opheffen van de onderbemal~ng en 
het tegelijkertijd creeren van waterberging tTl het gebied. 

2. Het wegtrajecUangs de Tsjonger 
Tussen het beoogde trace en de TSjonger li9gen mogelilkheden om de reeds 
bestaande (dee Is natte) ecologische zone zowel in oppervlakte als in kwal~teit te 
ontwikkelen. Mits op juiste wijLe gelokaliseerd en ingericht kan het 
watersysteem hiervoor een belangrij.ke drager djn. Het Wetterskip denkt 
bijvoorbeeld aan het scheiden van enerzijds het water ten behoeve van de 
natuur aan de zuidzijde van het trace, gevoed vanuit de boven Tsjonger en 
anderzijds aan de noordzijde het water ten behoeve van de !andbouw en de 
wegafvoer, in verbinding met de midden Tsjonger. 

Beanfwoording 
Veer de tracew~jzigtngen en de scopewijzigingen (beschreven in par. 5.1) zuBen de 
aspecten grondwater en oppervlaktewater worden beoordeerd. De twaa hierboven 
genoemde gebieden vaUen daarbinnen en worden dus ook beschreverr. 
Voor de beoordering word! gebruik gemaakt van de reeds beschreven autonome 
situatie. 

Nolitie: Reikwijdte en DetailnrveaLJ MER N381 

Definiliet - 20-

9V7952.AO/R003/901473/NSNNijm 

21 april20H 



Bijlage 1 
Adviezen wettelijke adviseurs en bestuursorganen 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N38i 

Defimtie! 

9V7952.AO!R003/9014 73/NSAlNijm 

21 apri l 201 I 



Provinsjale Kommisje Kritebelied 

Aan het college- van Gedeputeerd~ 
Staten van Fryslan 

Leeuwarden, 24 augustus 2010 

Onderwerp; conceptnoutle reikwijdte en detaifniveau veer aanvuflend MER N381 Drach
ten - Drentse grens 

Geacht college, 

De Provinsjale Kommisje Kritebelfed heeft In een schrifteJijke ronde van augustus 2010 
de conceptnotitie reikwijdte en detaUniveau voor aanvulfend MER N381 Drachten
Drentse grens behandefct. 

De commissie kan zich op hoofdlijnen vindsn in de conceptnetitle. Door enkeJe leden van 
de cemmrssie zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 

De vertegenweordiger van L TO Noord constateert dat sinds de oorspronkefjjke onder
zoeken sr in de besluitvorming het een en ander is aangepast. Wat in ieder geval is ver
anderd is het schrappen van de aanleg van twee landbouwtunnels. L TO Noord vindt in 
de notitie niet terug wat de milieukundige en andere gevolgen kunnen zijn van deze wij
zi'ging. Met name Appelscha, maar ook de omgeving van de tunnel bij de Mersken, zal 
merken dat er een toename is van aan- en afvoerverkeer van landboowproducten. Ge
luidsbelasting, luchtkwaliteit en verkeersvelligheid in de regio Appelscha zouden naar de 
mening van LTC Noord wei onderzecht moeten worden. Mogefijk wordt aangetoond dat 
de gevolgen van het niet aanfeggen van de tunnel weUicht toch behoorlijke consequen
ties heeft. 

Er zal ook onderzoek plaatsvindan naar de gevolgen veor de ecologische verbindings· 
zones. Deze zones zijnr neg niet vastgesteld (ill! hog indicatief) an L TO Noord vindt het 
dan ook prematuur om de effecten op daze zones dan toch alvast maar ta gaan onder
zoeken. DIt onderzoek kan wat betreft L TO Noord achterwege blijven_ 

De vertegenwoordiger van het Wetterskip Fryslan kan zich op hoafdlijnen vinden in de 
conceptnotitie, behoudens een belangrijke kanttekening. 

Het thema water beperkt zfch ten onrechte tot het grondwater als fe onderzoeken aspect 
Het Wetterskip vindt dat ook de relatie met het (oppervlakte)watersysteem expliciet aan
dacht moet krijgen. De aanvullende MER moet onder andere de effecten in beeld bren
gen van de tussentijdse tracewijzigingen (waaronder verdiept aanleggen dee(traJecten). 
Gelet op de verscherpte wet- en regelgeving dienen daarnaast ook de gevofgen voor de 
natuur beter in kaart te worden gebracht. Slj beide onderdelen speelt hat watersysteem 
een cruciale rot. 

Concreet wiJst het Wetterskip onder andere op: 
Het gebled rond bet trace aan de westkant van Donkerbroek 
T er plekKe is thans reeds sprake van periodieke wateroverfast vanuit de gestuwde boa
zem. Daarnaast bevindt zich op de locatie van het beoogde viaduct met de N380 een 
onderbemaling waarbij veer kwelwater wordt afgevoerd. Het verdiept aanleggen van de 
N381 maakt daarom een aanpassing van het watersysteem onvermijdelijk. T emeer daar 
tussen het nieuwe en oude trace van de N381 - vanuit waterhufshoudkundig oogpunt -



ge'rsoleerde cfeelgebieden dreigen te ontstaan. Naar de mening van het Wetterskip moet 
en kan genoemde gebiedsproblematiek in samenhang en duurzaam worden opgelost. 
Het Wetterskip denkt hierbij bijvoorbeeld aan het opheffen van de onderbemaling en het 
tegelijkertijd creeren van waterberging in het gebied, 

Het wegtraiect tangs de TsjQOger 
Tus$en het beoogde trace en de Tsjonger liggen mogelijkheden om de reeds bestaande 
(deels natte) ecologische zone zowel in oppervlakte ats in kwaliteft te ontwikkefen. Mits 
op juiste wtjze gelokaliseerd en ingericht kan het watersysteem hiervoor een belangrijke 
drager zijn , Het Wetterskip denkt bijvoorbeeld aan het scheiden van enerzijds het water 
ten behoeve van de natuuf aan de zuidzijde van het trace, gevoed vanuit de boven 
Tsjonger en anderzijds aan de noordzijde het water ten behoeve van de landbouwen de 
wegafVoer, in verbinding mef de midden TSjonger, 

Samengevat ziet het Wetterskip kansen om knelpunten langs het beoogde trace van de 
N381 integraal op te pakken. Het fn de aanvuHende MER goed in beerd brengen van de 
effecten op het watersysteem vormt daarbij een noodzakelijk eerste stap. 

De Provinsjale Kommfsje Krftebelied adviseert u aan Provinciale Staten het bovenstaan
de mee te geven bij hun behandeling van dit onderwerp. 

Het betreft hier een voorioptg advies dat door de voorzitrer van- de commissie is vastge4 

steid, de commissie zal de eerstvolgende vergadering gevraagd worden het definitief 
vast te stellen. 

De uitvoerend secretaris van de 
Provinsjale Kommisje K' belied 

2 
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Aan Provincie Fryslan 
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Postbus 20120 
8900 HM lEEUWARDEN 
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Drachten, 
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Onderwerp 

Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

CONCEPTNOTITfE REIKWIJDTE EN DETA.LNIVEAU N381 

Geacht college, 

Behandeld door 
J. lobbezoo 
0512 - 581 234 
j.lobbezoo@smalilngertand.nl 

U hebt ons g.evraagd te reageren op de conceptnotitie Reikwijdte en Detaifniveau N381 ten 
behoove van de aanvuUende plan-m.e.r. bij de MER N38i Drachten - Drentse grens. 

Wij hebben kennis genomen van de conceptnotitie. InhoudeHjk zien wij geen aanleiding om 
op- en/of aanmerkingen te maken. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben. 

Met hoogachtin9, 

Burgemeester en wethouders, 

Correspondenlie-adres: 
Postbus m.ooo 
9200 HA Drachten 

I. burgemeester, 

Nieske Ketelaar 

Gauke Boelensstraat 2 
920'3 RM Dracnten 
Telefoor! (O'512} 58 1234 
Telerax (05127 58 14 00' 

E-mal~ gemeenle@Smallingerland.nt 
Internet www.smallingertand.nl 
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Opsterland 

Uw kenmerk: 

0091J2722 

Onderwerp: 

Uw biief vall, 

2juli 2010 

Orts kertmerk: 

2010-09711 

Aanvunende MER N381 Drachterr - Drentse grens 

Geacht coHege, 

Provincfe FryslM 

Het college van Gedeputeerde Staten 

Postbus. 20120 

8900 HM LEEUWARDEN 

86hatldetd dOor: 

Egbert de Jong 

Te!,nf.: 

0512·386 275 

Elijlagert: 

Beetsterzwaag, 17 augustus 2010 
VerzoJiden Op: rq/17 

Voor de N381 zitn mifieueffecfrapportages opgesteld, waarin al uitvoerig is ingegaan op effecten voer 
het mHieu als gevolg van diverse tracealternatieven, Op basis van de MER, de inspraakreacties en 
advieZen Mttt5en Provjnciafe 8tatei1 het trace van de N381 vastgesteld en op 10 feoruad 2010 
ingestemd met hat ReaHsatiebesluit van de N381 Drachfen - Drentse grens. In het verlengde van de 
m.e.f.-procedures en rapporten zal een aanvuHend Plan-MER worden opgesteld . 

De conceptnotitie retkwtjdte en detairniveau vormt eerl goede aanzet tot het voornemen om eon Plart~ 
MER-pHchHg Provrnciaal !npassrngsplan (PIP} vast te steffen. 

In het aanvullende Plan-MER word( Ingegac'in op: 

• de te verwachten natuureffecten in de Natura 2000 gebieden (Wijnjeterper Schar en Drents
Friese Wold); 

• een aanvuHende toets aan overige gewijzigde wet- en regelgeving (externe veiligheid en 
luchtkwaliteit); 

• de gevolgen van enkeie loka!e wijzigingen in traceaansluitingen. 

De aanpak volgens de COFlcsptnotitie v6rdient waardering. Het lijkt OilS goed om 01; onze instemming 
met de notitie een aantal opmerkingen I kanttekeningen te plaatsen. 

1. Het verdrept aanleggen van de N381 bij de Weinterp zoafs in het Realisatiebesluit IS 

opgenomen vinden wij een zeer positieve ontwfkkeling, oak al door het zeer brede draagvlak 
bij aile betrokken partijen, 

2. Het nlet opnemen in het Realisatiebesluit van een landbouwtunnel (maar een huifkartunnel) in 
de N381 ter hoogte van De Mersken vinden wij nog steeds een gemiste kans. 

3. De natllurontwikkeling mnd het Natura 2000-gebied Weinterper Skar :lien wlj als een PQsitieve 
stap tot hat verder ontwikkelen van het gebied. 

De voorliggerrde corrceptnotitie reikwfjdte en detaHniveau van de aanvuitende Plan-MER wordt samen 
met het voorontwerp PIP ter inzage gelegd, 

P05tbu5 10.000 Hoofdstraat 82 

9244 ZP 8eetsterzwa-ag 9244 CR Seetsterzwaag 

T (0512) 386 222 

F (0512) 381 875 

E gemeente@opsterland.nl 

I www.opsteriand.n( 

Bam. 28.50.06.606 

6rvv NLOOt 9S0149B01 



gemeente 

Opsterland 
Wij z,en met belangstemng uw uitnadiging aan de raad en ans college In het kader van het 
voorontwerp PIP op 23 september iii restaurant he! Witte HUis te Donkerbroek tegemoet 

Macht u naar aanleiding van deze brief nag wagen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Egbert de Jong van de afdelinQ OrHwikkeHng, telefoon 0512 386275 af e-mait 
egbert,de.jong@opsterland.nl 

Met vriendeHjke groet. 
burgemeester en wetMucters, 
wnd. secretaris, J 

<::~-V~ 
Geer! sroeL.n /({ 

bu rgemeester, 

~ 

t( \·~-l" - / 
- - / 
Francisca Raveste'in 
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Ambtenaar: J. van der Woude 
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a fgeAal;1' Gedeputeerde Staten 

t.a.v, dhr, dr~, iflg. A.Meijer 

Posthus 20120 

8900 HM LEEUW ARDEN 

Onderwerp: Uw verzoek om advies befrefie nde de Corrceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor eell 
aanvullende MER N38-1 Drachtel1 - Dretltse grens. 

Oosterwolde, 

Geacht coIlege van Gedeputeerde Staten, 

Wij hebben kennis genomen van de "ConceptnotitIe reikwijdte en detaflniveau voor een 
aanvullende MER N381 Drachten·- Drentse grens", 

De ConceptnOtilie geeft onS geen aanleiding tot her maken van opmerkin.gen. 

r en wethouders van Ooststellingwerf, 

G 
, secretar is 

~ ---_. 

Postbus 38, 8430 AA Oosterwofde, bezoekadres: 't Oost 11, telefoon (0516, 56 62 22, fax (051.6) 566215 
e-mail: g.emeente@ooststellingwerf nf 
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Gedeputeerde Staten van Fryslan 
Postbus 20120 
8900 HM LEEUWARDEN 

uw brief van: 
2 j uti 2010 

ons kenmerk: 
FC/10.3009095 

bijlage(n}: 

r Onderwerp: 

Advies conceptnotltie aanvullend MER N381 

Geacht college, 

PRO V INS ,I ~ F R Y- ~ t. A N 

Doc nr 

Class I 

/ SEP 201U 

datum: 
31 augustus 2010 

VERZONDEN ... 6 SEP. ZOW 

Wij hebben uw brief ontvangen, waarrn u advles vraagt over de conceptnotltfe rerKwijdte 
en detailnlveau voor een aanvuHend MER N381 Drachten-Drentse grens. 

Doordat na het opstellen van de Projectnota / MER N381 wijzigingen in de wet- en 
regelgeving natuur, luchtkwaliteit en exterrie veiligheid zijn opgetreden worden deze 
Enema'5 in de aanvullende plan-MER opgenomen. De te onderzoeken alternatieven in de 
aanvuHing beperken zich tot de referentiesituatie en het vastgestelde trace van de N381, 
zoals vastgeiegd in het Realisatiebesluit van Provinciale Staten van 10 februari 2010. 
Wij klJnnen daarom instemmen met de genoemde concept notitie. 

Indten u nadere inlichtingen over deze brief wenst, kunt u bellen met de heer F. Cuperus, 
te~efoon 0513-617663. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethoUd~. SS van Heerenveen. 

DeL§ecreta;; / G' 

" / "-/ 
de Durgemeester, 

I 


