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1 IN LEIDING 

1.1 De N381 Ora-chten - Orentse grens 
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In he1 Provincraal Verkeer- en Vervoerplan van de provtncie Frys!an is opgenomen dat 
de N381 tussen Orachfer1 en de Drentse grens ingericht moet worden als: een 
stroolTiweg (autoweg), Provinciale Staten hebben dit bererdsvDornemen in het 
Reafisatiebssluit d.d. 10 februari 2010 formesl bekrachtigd en de Hnande~e middelM 
beschikbaar gesteld vaar de uitvaering ervan. 

Om de recOnstructie van de weg wetteHjk te kunnen realiseren steffen Gedeputeerde 
Staten (GS) van de provrncie Fryslan een provinCiaal inpassingsplan (PIP) op, waama 
het door Provinciale Staten (PS} kan worden vastgesteld. Een inpassingspfan Is een 
bestemmingsplan maar dan met PS ars ptanvaststefier in plaats van de gemeenteraad. 

Alvorens over te kunMn gaati tot het vaststellen van een PIP moet eerst de 
(plan)m.e.L-procedure warden doorropen. Oit is nodig in verband met de Natura 2000~ 
gebieden die langs de weg liggen. Na het opstellen van de MER N381 Dracnten
Drentse grens zijn een groot aantal wijzigingen opgetreden in de wet- en regelgeving 
van natuUf. Daarnaast is het beleid erT de wetgeving voor de thema's luchtkwafiteit en 
exfeme veifigheid sterk veranderd de laatste jaren. Vanuit het oogpunt van 
zorgvuldigheid wordt in de ingegaan op dez.e fhema's. Om dezelfde reden worden ook 
de effecten van de beperkte tracewijzigingen (onderdoorgangen in pJaats van viaducten) 
in het Realisatiebesluit meegenomen in dit {Plan~)MER . 

1.2 Notitie reikwijdte en detailniveau 

In de natitis reikwijdte en detailniveau is, na raadpleging van de wettelijke adviseurs en 
de betrokken bestuursorganen en de ter inzagelegging, vastgelegd waarop het 
(Plan- )MER dient in te gaan. 

1.3 Relatie met provinciaal inpassingspfan 

De terinzagelegging van het ontwerp-provinciaal inpassingsplan dient vergezeld te gaan 
met een MER. Het (Plan-)MER bevat de effectbeschrijvingen conform de taatste wet- en 
regelgeving. 

1.4 leeswijzer 

Hoofdstuk 2 behandelt de reden waarom er een (Plan·)m.e.r.-procedure doorfapen moet 
worden, Ook wordt ingegaan op de vraag hoe dit (Pfan-)MER zich verhoudt tot andere 
rUlmteltjke procedures en eerdere m.e.r.-procedures. Hoofdstuk 3 gaat frl OJ)- de 
totstandkomtng van de alternatreven en de wijz iging van het voorkeursalfernatief, zoals 
deze is beschreven in voorgaande mHieueffectrapportages. Hoofdstuk 4 tim 6 gaan in 
op de verschillende thema's waaraan in net (plan- )MER aandacht besteed moet 
worden. In hoofdstuk 7 voIgt de aanzet fot een evaJuaHe van de eHecten en in hoofdstuk 
8 staat de conelusie beschreven. 
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2 WAAROM EEN (PLAN-)MER 

2.1 Aanleiding plicht tot (Plan-)m.e.r.-prOCedure 

(Ptan-}m.e.r.-pltcht reconstructie en nieuwe aanleg ~381 
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V~~r de beantwoording van de vraag Of eM plan-m.e.r.-plicht geldt, is de Wet 
milieubeheer van belang. Volgens haofdstuk 7 van die wet kunnen er twee 
omstandigheden zijn die het opstellen van een plan-MER ter voorbereiding van een ptp 
rechfvaardigen: 

1. het PIP vormt het kader voor toekomstrge projectm.e.r. -(beoordelings)pfichtige 
besluiten; 

2 - voar he1 PIP is een passende beoardeling nadig op grand van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (art. 72.a Wet milieubeheer}. 

Voar de reconstructie van de N381 is punt 2 van toepassing. Het trace van de N381 ligt 
namelijk langs, dan weI in de nabijheid van twee Natura 2000-gebreden. Na1ura 2000-
gebieden zljn gebieden die door de minister van LNV zirn aangewezen ter uitvoering van 
de Europese Vogelrichtlfjn en HabitatrichUijn. Eli] he1 vaststellen van een PIP moet 
rekening worden gehouden met beschermde flora en fauna in die gebreden. De 
gebieden dre in dit verband bij de besruitvorming rnoeten worden betrokken zijn 
"Wijnjeterper Schar", "Drents -Friese Wold & Leggerderve~d". De gebieden l ijn 
weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur 2.1: Wijnjeterper Schar (finks) en Orents-Frlese Wold & Leggerderveld (rechtsJ 
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Aileen de directe nabijheid van de gebieden fS onvoldoende om ta conduderen daf een 
passeride beocrdeling moet worden opges1eld. Het opstellen van een passende 
beoordeling is gelet op artikel19j lid 2 van de Natuurbeschermingswet 199B (Nbw 1998) 
noodzakeiijk indien het PIP, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor de desbetreffende gebieden. Omdat op 
voorhand niet met zekerheid gesteld kan worden dat er geen significante negatieve 
gevolgen optreden, is er om redenen van zorgvuldigheid gekozen om een passende 
beoordeling op te stellen. Een passende beoordeling houdt in dat de beste 
wetenschappelijke kennis gebrurkt moet worden om de effecten van de voorgehouden 
aCfiviteit te beschrijven en deze t8 toetsen aan de instandhoudingdoelstelling van 
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betrokken Natura 2000-gebieden. Conform artikel 19j lid 4 Nbw 1998 maakt de 
passende beoordeling onderdeel utt van het plan-MER (btjfage 1 en 2). 
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Nu V66r her PIP dus een passende beoordefing wordt opgestetd, gel61 ingev6tge artiket 
7.2a Wet milieubeheer dat ook de plan-m.e.r.-procedure moet worden gevolgct Het PIP 
mag niet eerder worden vastgesteld dan nadat de hele planm.e.r.-procedure is gevolgd. 

Via reeds doorlopen m.e,r.-procedures zijn mHieueffectrapportages opgesteld waarin 
reeds uitvoerig 15 ingegaan op effecten veer het miHeu als gevolg van diverse 
tracealternatieven. In deze procedures zijn inspraakreacties Ltrt de omgeving ontvangen, 
en zijn betrokken bestuursorganen en de Commissie m.e.r. gehoord. In he1 verlengde 
van deze m.e.r.-procedures en rapporten zal het onderhavig (plan-)MER: 
(1» ingaan op te verwachten natuureffecten in de Natura 2000 gebieden, 
(2, een aanvullende roets aan overige gewiJzigde wet- en regelgeving (op net gebied 
van externe vertigheid en luchtkwaliteit) bevatten, en 
{3} de gevolgen van enkele tokale wijzigingen in traceaanslurtingen beschrijven. 
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3 ALTERNATIEVEN 

In net (Plan-)MER zijn twee situaties onderzocht. De eerste sftuatie is de zogenaamde 
ReferentiesituaUe. De tweede situatie is het voorkeursalternahef. 

3.1 ReferenUesituatie 

De referentiesituatre bestaat uit de inrichting en gebruik van de N381 en wordt 
meegenomen om het effect van het vastgestelde trace te kunnen vergelijken met de 
situatie 'niets doen'. 

3.2 VoorkeOrsalternatief 

Het voorkeursaHernatiei wordt gevormd dOOr het trace, zoals dat op basis van de 
eerdete 2 m . e.r.~procedures (en daarbij behorende inspraakreacties en adviezeTl) in 
februari 2010 is vastgesteld door Provinciale Staten. In figuur 3.1 is het gehele trace 
opgenomen. 

In de nota's Voorkeursalternatief van 2004 en 2009 is Mn beschritving van het 
voorkeurstrace opgenomen. In het RealisaHebesluit van' 201 0 wordt hier op aantal 
punten van het trace a1geweken. Dit zijn: 

• aansluiting Weinterp was eerl viaduct en wordt verdiept (Weinterp op maaiveld, 
N381 onderlangs); 

• aansluiting 't West was viaduct en wordt verdfept ('t West op maaiveld, N381 
onderfangs); 

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

• herfnrichtir'lg aansluiting Hrldenberg (andere vormgeving oprit rL Drenthe). 
Daarnaast zfjn wijzigingen opgenomen die niet direct betrekking hebben op de ligging 
van het trace, maar wei met de scope van het project. Deze aanpassingen zijn: 

• landbouwtunnel ter hoogte van De Mersken wordt HUifkartunnet; 
• landbouwttmJ1e1 ter hoogte van Oude WiUen en THgrupsweg wordt voetgangers

en fietstunne!; 
.- opheffen drie parkeervoorzieningen Drents-Friese Wold. 

Dit (Plan-)MER gaat in op de achtergrcnd van deze wijzigingen en de etfecten die deze 
wijziging met zich meebrengen. 
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Figuur 3.1: Voorkeursal1ernatief 
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Het studiegebied Is gedeffnieerd als ~nvloedsgebted tangs het bestaande trace en het 
trace van het bas~satternatfef. Per aspect kan deze afstand verschHten. In dft ,p ~an-)MER 

wordt per aspecf bepaald tot welke afstand er nog effeeten zijn ta verwachten op de 
omgeving. 

3.4 Beschrijving effecten 

Dit (Plan-}MER brengt de effecten van het voorkeursalternatief in beeld door deze te 
vergelijken met de referentiesrtuatie. De thema's die in het dit MER aan de orde dienen 
te komen, 2ijn hreronder beschreven. De effect en worden daar waar zinvol kwantitatiet 
weergegevert Waar het kan, wordt aileen een kwahtatieve beSchri}ving gegeven. Het 
MER beschrijft naast de permanente effecten ook tiJdelljke effecten als gevofg van de 
realrsatiefase. 
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Oft (Plan-}MER beschrijft niet aileen de effecten, maar beoordeeff deze ook_ Hierbij 
wordt overeenkomstig het eerdere MER de vofgende beoordelingsmethodiek gebruikt 

• zeer posftieve effecten (++); 
• positieve e-ftecten (+); 
• neutrafe effecten (O); 
• negatieve effecten (-); 
• zeer negatieve effecten (--), 

In de volgencle hoofdstukken komen de drie thema's leefomgeving, water en natuur aan 
bod. Een thema kan uit meerdere aspecten bestaan. Voor de aSpecfen is het volgende 
stramierr aan gehouden: 

• beschrijving vigerend beleid en wettelijk kader; 
• beschrijving werkwijze; 
• beschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling ; 
• beschrijving effecten voorkeursaJternatief. 

(plan-)MER N381 
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4 THEMA LEEFOMGEVING 

DOD 
~n.g_ 

ODD 

.OVAL HA'KOIIUMC 

Het thema leefomgevtng kent dria aspecten: geluid, ruchtkwalfte~t en externe veiligheid. 
In dit (Pfan-)MER is voor deze aspecten aanvuHend onderzoek gedaarl. Enerzijds omdat 
de WijzigiriQ rn wetgeVit1g daarom \!raagt en anderzijds, Omdat er in het ontwerp van de 
weg wijzigingen zijn opgenomen die invloed hebben op deze aspecten. 

4.1 Geluid 

4.1.1 Vigerend beleid en wettelijk Kader 

Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) het juridische 
Kader Voar het Nederlandse geluidbeleid. De Wgh bevat een uHgebrekJ stefsel van 
bepalingen ter vaorkoming en bestnjding van geliJidhinder voar onder meer industrie, 
wegverkeer en spoorwegverkeer. De wet richt zich vooral ap de bescherming van de 
burger in zijn waonamgeving en bevat bijvoorbeefd normen voar de geluidsbelasting op 
de gevel van een waning of een geluidgevaelige bestemming. Weg- en 
railverkeerslawaai. Sinds januari 2007 is de nieuwe Wet gefufdhinder in werking 
getreden (Wgh 2007). In de Wgh 2007 wordt voor wegverkeer en raflverkeer de 
Europese dosismaat Lden gehanteerd. ~erl wordt uitgedrukt in dB, Hierap zijn de 
toetstngswaarden aangepast. De wet kent een andergrens, de zogenaamde 
vaorkeursgrenswaarde. De voarkeursgrenswaarde van wegverkeer en railverkeer is 
respectieveJijk 48 dB en 55 dB. Wanneer de geluidsbelasting gelijk aan of lager is dan 
deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wet gefuidhinder steft aan de reaHsatie varl 
een weg ten opztchte van geluidgevoelige bestemmingen (zaals waningen} nfef van 
toepassing. Daarnaast is er in de wet een bovengrens opgenomen, de maxtmaal 
toelaatbare geluidbelas·trng. Indien de geluidbelasting hager is dan deze waarde, is het 
realiseren van de weg in de nabijheid van bestaande geluidgevoelige bestemmingen 
niet mageHjk. AfhankeHjk van de Jigging in een stedeUjk of buitenstedeHjk gebied 
bedraagt deze grenswaarde voor wegverkeerslawaai respectievelijk 63 en 58 dB. Bij 
een bestaande weg is voar wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde 48 dB en de 
ten hoogst toelaatbare grenswaarde 68 dB. 

4.1.2 WerkwijLe 

In de voorgaande miHeueffectrapportages is uitgebreid aandacht besteed aan het 
aspect geluid. Het voorkeurstrace dat in de vaorgaande rapportage is beschauwd is ap 
een aantal punten gewijzigd. In deze paragraaf worden de effecten van de relevante 
wijzigingen in beeld gebracht. Oit gebeurt op kwaHtatieve wiize en ten opzichte van de 
voorgaande effeCtbeschrijving van het voarkeursalternatief. 

De volgende wijzigmgen hebben invlaed op de akaesttsch effecten van het 
voarkeursalternatfef: 

• aansluiting Weinterp was een viaduct en wordt verdiept (Weinterp ap maaiveld, 
N381 onderlangs); 

• aans[uiting 't West was viaduct en wordt verdiept ('t West op maaiveld, N381 
onderlangs) ; 

• aansluiting Wester Es-Terwisscha was viaduct en wordt verdiept (Wester Es op 
maaiveld, N381 onderrang5)~ 

• herinrrchting aansluiting Hildenberg (andere vormgeving oprit ri. Drenthe) ; 
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De analyse van de effecten is gebaseerd op de voorgaande miHeueffectrapportages en 
het akoestisch onderzoek behorend bij het inpassingsplan (Akoestisch onderzoek, 
Provinciaal [filpassrngsplan N381, 19 aprif 2011). 

4.1.3 Effecten 

Aanstuiting Weinterp 
De aansluiting Weinterp wordt uifgevoerd als een Haarlemmermeer aansluiting. De 
Wernterp blIjft op maaiveld Hggen en de N381 gaar hler onder door. Dit IS een wrjziging 
ten opzichte van het Voorkeursalternatfef uit het MER . Dere wijzigrng is hoofdZakelijk 
om lancfschappelijke reden doorgevoerd ( Zie Nota Scopevraagstukken N381 , nr. 4). 

Binnen het invloeclsgebied van de aansluiting Weirlterp liggen een aantal woningen. 
Door de N38i verdiept aan te leggen ontstaat er een afscherming tussen de weg en de 
bestaande woningen. In onderstaande figuur is de "deuk" in de 48 dS-contour waar te 
nemen. 

Figuur 4.1: 48 dB-contour verdiepte aanleg N381 ter hoogte aansluiting Welnterp 

De verdiepte aanleg heeft ean pCisitief akoestisch effect op de woningen ter hoogte van 
deze aansluiting. 

Aansluiting 't West 
In het basts ontwerp van hat vOOrkeursafternatief is de aansluiting 't West in een 
halfverdiepte ultvoerfng opgenomen. In de Nota Scopevraagstukken is het advies 
gegeven om deze aansluiting verdiept aan te' leggen. Dat wi l zeggen oat 't West op 
rilaarveld bliift figgen en dat de N38i onder deze weg door gaat. 

In onderstaande figuur is de 48 dB-contour opgenomen. In de directe omgeving van de 
aanslurting staan twee woning .. Her dieper aanleggen van de N381 heeft naar 
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verwachting een klein positfei effect op deze woning ten opzichte van het haffverdiept 
aanleggeliT van deze aanSluiting. 

Figuur 4.l: 48 dB-contour verdiepfe aanleg N381 ter hoagfe aansluiUng 'f West 

Aansluiting Wester Es-Terwisscha 
De aans[uittng Wester Es - Terwisscha wordt verdiept aangelegd. De N381 gaat onder 
de Wester Es - Terwlsscha door. De Wester Es en Terwisscha bHjven op maaivefd De 
\ferdiepte- aanleg is gekozen "anu~t landsch[jppel~jKe- overwegingen. Sirineli he! 
invloedsgebied van deze aansluiting Hggen een klein aantaf wonfngen, De verdiepte 
ligging van de N3S1 heeft op een positief effect op de geluidbelasting bij deze woningen. 

Flguur 4.3: 48 dB-contour verdlepte aanleg N381 fer hoagte aanslulUng Wester Es 
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Herinrichting a·ansluiting Hlldenberg 
De aansluiting Hifdenberg wordt ongelfjkvloers urtgevoerd waarbij de- Oude Willerrl en de 
Bosberg over de N381 worden geleld. De N381 bfijft op maaivefd. Aan de noordziJde 
wordt de aansluiting uifgevoerd a's een Haarlemmermeeraansluiting. Aan de zuidkant is 
omwiHe van het behoud van natuur gekozen om de toe· en affit aan de West-zrjde van 
de Oude Willem aan te leggen. In de oorspronkelijke plannen was de aans'uitfng een 
volledige Haarlemmermeeraansluitfng. 

In onderstaande figuur is de 48 dB-contour weergegeven. Uit de Hguur is op te maken 
dat er zich brnnen de 48 dB-contour geen geluidgevoelige obje-clen bevinden. Om deze 
reden heeft deze wijzigfng van het ontwerp geen effect op de leefomgev~ng. 

Flguur 4.4: 48 dB-contour ter hoogtg aanstuiting Hildenberg 

Toepassen tweelaags ZOAB 
In het akoestisch onderzoek behorend bfJ het provinciaal inpassingsplan wordt voar een 
aantal woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden. V~~r deze woningen wordt 
een wegdekmaatregel getroffen in de vorm van tweelaags ZOAB. De here N381 wordt 
uitgevoerd in tweelaags ZOAB. Hettoepassen van tweelaags ZOAS op het gefFere trace 
heeft een duidefijk positief effect op de teefomgeving ten opzichte van net 
oorspronkelijke antwerp. 

4.1.4 Effectbeoordeling 

De wrJzigingen in het ontwerp van de wag ten opzlchte van het ontwerp dat rrl de 
voorgaande miHeueffectenrapportages is onderzocht, heeH een positief effect op de 
akoestiek. De verdiepte ligging van met name de aansluitingen Weinterp, 't West et1' 
Wester Es dragen bf} aan de beperking van de gelufdover~ast bij de nabij gefegen 
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wonrngen. Het toepassen vall tweelaags ZOAB heeH een sterk positief effect op de 
wontngen die zijn gelegen in de nabijherd van de N381. 

4.2 Luchtkwalifeit 

4.2.1 Vigerend oeteid en wetteHjk kader 

Europese regelgeving 
In de r'li:l:orjherd van wegen kart sprake ziJIl van lokale Iuchtverontreiniging. Deze 
luchtverontreiniging kan negatieve etfecten op de gezondheid hebben. T er uitvoering 
van de Europese regelgeving op dit gebled zi;n er luchtkwaliteitseisen opgenomen in de 
Wet miHeubeheer. Hierin worden grenswaarden voor luchtkwaliteit gesteld waar in 2010 
aan moet worden voldaart Conform de richtlijn van de EU gelden de grenswaarden 
voor de buitenluCht vOor het gehele grondgebied van de ndstaten, met uitzondering van 
de werkpfek. Kanttekening hterbij fs daf hier ook het toepasoaarheidsbeginse~ van 
toepassing is. Dit houdt in dat op pfekken waar gevoeglijk noott of bijna nooft mensen 
komen er ook niet aan de grenswaarden hoeft worden voldaan. 

Wettellik kader omtrent luchtkwaliteitseisen 
Het wettelijke stefsel veor luchtkwaliteitSeiSen is opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van 
de Wet milieubeheer. Dif wettenjk stelser is van kracht sinds november 2007 en wordt 
ook wei de 'Wet luchtkwafiteft' (Wlk) genoemd. 

In algemene zin kan worden geste!d dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 
vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal camponenfen. Hrerbij 
gaat het am compenerttert als zwaveldfoxide (S02), sHkstofoxiden {NOx als N02), fijrT 
stot (PMlO), koormonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikket en 
benzol a)pyreen. 

Voor wat betfeft de componenten zwaveldioxide {SOz}, stikstofaxiden (NOx als N02), fijn 
stof (PMlO), koolmonoxide (CO), lood err benzeen wordt in de Wlk aangegeven op welke 
termiJn aan de normen voldaan dlent worden en welke bestuu(sorganen 
veranfwoordelfjkheden hebben bij het real iseren van de normen. De normen zijn 
gebaseerd op recente inzlchten van de WHO (World Health Organisation} in de 
mogelilke effecten van luchtverontreinigingen op de gezon-dheid van de mens. V~~r 
bovengenoemde componenten zijn grenswaarden geformuleerd, 

Voor de componenten ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn 
aanvuffend richtwaarden opgenomen. In Nederland zijn twee componenten van de 
eerder genoemde componenfen die proble-men kunnen opleveren met betrekking tot 
overschrijding van de grenswaarden. Het betrett hierbij N02 en ffjn stof. Frin stet wordt 
be'invloed door grote industriele bronnen (met name uit het buitenland), diffuse brannen 
zoals het totale wagenpark, natuurHjke bronnen en in mindere mate door fokaie 
brannen. N02 wordt voornamelijk be'inv!oed door het wagenpark (verkeersbewegingen). 

Emissies van de overige componenten uit de W lk worden niet of nauwefijks verwacht. 

1 Omdat Nederland niet overal tijdig aan de gestelde grenswaarden kan voldoen heeff Nederland toestemming aan 

de Europese Commissie gevraagd (flU de afgespraken grenswaarden op een later tijdstlpte-mogen halen 

(derog:atie). Deze toestenurung)s op 7 apri12009 aan Nederland >-erIeend. 
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Grenswaarde kritische componenten N02 en PM10 
Voor de Europese luch1kwaliteitseisen is aan Nederland ten aanzren van N02 en PM lO 

op 7 april 2009 derogatie verfeend. Oif betekent dal er uitst-el is van de termijn 
waarbinnen Nederland aan de ruchtkwaJiteHsersen moet yoldoen. VerschiIlende 
termijnen van derogatie zijn verleend voor diverse zones en agglomeraties binnen 
Nederland. Deze zones en agglomeraties zijn weergeven in figuur 4.5. 

Flguur 4.5 Ligging van zones en agglomeraties 

ZOlitE 

Noord 

Mfdden 

Zuld 

AGGLOMERATlE 
Amsterdam/Haarlem 

Den t-taag/Lelden 

Rotterdam/Oordrecht 

Utrecht 

E;ndl\Q~lIIn 

Heerten/Kerkrnde 

Voor de jaar- en uurgemiddelde N02 grenswaarden is derogatie verleend voar aile 
zones en agglomeraties tot 1 januari 2015, met uitzondering van de aggfomerahe 
Heerlen/Kerkrade, waarvoor derogatie is verleend tot 1 ~anuart 2013. Concrete 
grenswaarden en data zijn samengevat in tabel 4.1 . 

Tabe14.1 Grenswaatden N02 

OmSChrijving Grenswaarde tot 

1 januari 2015 ' ) 

Grenswaarcfe vallaf 

1 tanuarl2015 1) 

bl...9./m' 

_Jaar.fjemiddelde c9ncel"!~tra=r=re __ -t-,60==· ~ ________ -1 4~O _ ___ - _____ ---; 

Uurgemiddelde dat 18 keer per 
300 200 

'aar 1)}'!9...\,!.ordel1 overschr~e,-,-n _--L ______________________ ...J 

1) Veer de agglomeralie Heerlen/Kerkrade geldt 1 januari 2013 fn plaats- van 1 januar~ 2015, 
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Voor de jaargemiddelde PMw grenswaarde is enkel voar de zone midden en de 
agglomeraties Amsterdam/Haarlem, Utrecht en Rotterdam/Dordrecht derogafie verleend 
tot 1 i juni 2011 . V~~r de rest van Nederland geldt nog de oude grenswaarde, te welen 
maximaaJ 40 jJg/m3 vCl.FlCl.f 1 jCl.nllari 2010. Voar de 24-uurgemiddelde PM 10 grenswaarde 
is derogatie verleend voor alre tones en agglomeraties tot 11 juni 2011 . Concrete 
grenswaarden en data zijn samengevat in tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Grenswaarden PU IO 

Omschrijving 

j
G,renSWaarde vanaf 1 jal1uari 2010 

[Jl9/ml 

4.0 2..-
----~--

24 uurgemiddelde dat 35 keer per 

ia"r mag worden overschreden 

1) VooF de zone midden en de agglorneraties Arnsterdam/Haarfem. Utrecht en ROlterdam/Dordrecht, 

geldt tot 11 juni 201 1 een jaargemiddelde concentratie van 48 !-Ig/m3. 

2) Voor gehee! Nederland geld! tot i 1 junf 2011 sen 24-uurgem:ddelde concentratie van 75 I.lQ/m3
. 

Voor zawel N02 als fijn stof zal in onderhavrg onderzoek getoetst worden aan de 
strengst gerdende jaargemiddetde grenswaarden-voor N02 en PM lO, te weten 40 
~g/m3. Voor de uurgemiddelde grenswaarde van N02 en de 24-uursgemiddelde 
grenswaarde van PM1() wordt ook uitgegaan van de strengst geldende grenswaarden, 
respectievetijk 200 ~g/m3 (f8 overschrijdtngen) en 50 ~g/m3 (35 overschrijdfngen). Ais 
gevolg van de dalende achtergrondconcentraties in de toekomst za~ de luchtkwalitett in 
de loop der jaren verbeteren. Derhafve karl gesteld worden oat wanneer voor de in 
beschouwing genomen jaren aan de strengste geldende elsen uit de Wlk wordt voldaan, 
dit eveneens het geval zal zijn voor de toekomst. 

Regeling beoordeling luchtk'walitelt 
Naast de Wlk is de Regeling 'beoorde-ling luchtkwaliteit 200T van Kracht (verder Rbi 
2007}. In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over de manier waarop 
luchtkwaliteifsonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. rn dif onderzaek is grotendeefs 
aangesloten bfj de uitgangspunfen van deze Regeling. 

In de Rbi 2007 een correctie opgenomen voor zwevende- de-elfjes, die zich van nature in 
de lucht bevinden en nlet schadeHjk zijn voor de gezondheidl van de mens, de 
zeezoutcorrectie. Dit betekent voar de toetsfng dat de- jaargemiddelde fijn stof 
concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24 uursgemiddelde grenswaarde 
gecorrigeerd mogen worden voor de- bijdrage van natuurfijke brannen. Voor de 
gemeemen Opsterland, Heerenveen en OOststeltfngwerf be-draagt deze correctie voor 
zwevende deelties 5 ~g/m3- voor de jaargemiddekfe concentratie. Daarnaast mag het 
aantaf overschrijdingen van de 24-uursgemrddelde grenswaarde met 6 dagen worden 
verminderd. Overheden zijn bil besluiten, waarbij het aspect luchtkwalitelt aan de orde 
is, verplicht aan de grenswaarden, genoemd in de Wfk, fe toetsen. Een ontwiki<e-fing kan 
een bijdrage leveren aan een verslechtering van de luchtkwalifeit , met name door de
verkeersproductie van een ontwikkeling. 
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Op grond van de W!k dient bij ruimteHjke ontwikkelingen primarr te worden nagegaan of 
de luchtkwaliteit door de extra verkeersstromen of door wilzigfngen in de bestaande 
verkeersstructuur negatief wordt be'fnvloed en daardoor grenswaarden worden 
overschreden. 

Vanaf 2015 geldt een grenswaarde voor de jaargemiddetde concentratie PM2,5 van 25 
~gJm3. Er is nu nog geen rekenmethode voorhanden om VOOF projecten als dit 
wegaanpassingsproject de jaargemiddelde concentratie PM2,5 te bepalen. Wel lijn er 
verbanden bekend tussen de emissies van PM10 en PM2,5 ' Hieruit blijkt dat de karlS zeer 
klein is dat de grenswaarde vom PM2,5 wordt overschreden op plaatsen waar aan de 
grenswaarden voor PMHI wordt voldaan2

. Het lig! dan ook voor de hand am er v~~r dit 
project van uir te gaan dat de conclusies voar PM 10 ook gelden iloor PM2,5 . Zodoende is 
het aannemelijk dat de grenswaarde voar de jaargemtddelde concentraHe PM2,5 bij dft 
project niet overschreden zal worden. 

Relatfe luchtkwaliteft en gezondheid 
Bij gezondheid gaat het om de mogefijke invloed van geluidbeJasttng en 
luchtverontreiniging op de gezondheid. Bij geluidbelasfing gaat het met name om 
slaapverstoring. Bi} lucht kan blootstelling aan voomameHjk hoge concentraHes fijn stof 
en stikstofdioxide reiden tot gezondheidseffecten. Stikstofdioxide is een gas dat in 
Nederland voer een belangriik gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Fijn 
stot is een verzamelnaam voor allerlei kreine deeltjes in de fucht met een diameter van 
minder dan 10 micrometer (0,01 mm). De:eltjes kleiner dan 10 micrometer kunnen na 
inademing in de fongen terecht komen. Sommige stofdeeftjes zijn schadelijker voor de 
gezondheid dan andere. Met name deeltjes d~e worden uitgestoten door het 
vrachtverkeer (roetdeeltjes) Hjken een belangrijke negatieve invfoed op de gezondheid 
te hebben. Chronische gezondheidseffecten hangen samen met fangdurige bloots=telling 
aan tijn stof en stikstofdioxide en worden afgemeten aan de jaargemiddelde 
concentraties van beide statten. Kortsfondige blootstemng kan tot acute 
gezondheidseffecten leiden. 

4.2.2 Werkwijze aspect tuchtkwatiteit 

Beoordelingskader 
In onderstaande tabel zijn de beoordeHngscrrteria voer het aspect Luchtkwa!iteit 
opge:nemen. 

2 Milieu en Natuur Planbureau (MNPJ , tegenwoordIgPlanbureau VOOf de Le€>forngevin & (PSL), 

Concentratieka<lrteH voor grootschaHge luchtwrontreinigmg in Nederland, Rapportage 2008", Bilthoven 2008 
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Tabel 4.3: Beoordelingscriteria luchtkwaliteit 

ComP6nent Beoordelln<lsctftlfrium W~lre van beOOrctell-m Methode 

NO, Jaargemiddelde Maximale jaargemiddelde concentralie in Kwantitalief 

concentrat1e- ~g/m3 SRM 1 en2 I 
~ 

I Aanlal blootgesl elde met cuncentratie;> 30' 

I -i-J,l_g,m
3 

-
Uu rgem rddelde Aantal overschrijdingen van de 

con(;entr<ltie uurgemiddelde concenlratie· (> f 8 uu r met 

COrlcentratie > 20U ~g/m3) 

-- I" Jaargem~ddelde I 
PM,o Maximale IClargemiddeldeconcenrralie in 

concemratie ~m3 

Aantal bloolgestelde met concentratis > 30 

_W m3 

24-uu rgemiddelde Aanlal Dverschrijdingen van de 24 

concer'ftra!ie I uursgemiddelde- (> 35 dagen met 

concentratie> 50 pQ,'m 3) 

Werkwljze-
In de Rbi 2007" zijn in artikel 71, tid 1 twee standaardrekenmethoden (1 en 2) 
weergegeven, die toegepast moe-ten worden bii het berekenen van concentraHes van 
verontreinigende stoffen in de bultenlucht bij we-gen. Artikef 75, lid 1 Rbi 2007 vOOrziet in 
sen rekenmethode voar het berekenen van concentrahes van verontreinigende staffen 
rn de buitenlucht bil inrichtingen, namelijk standaardrekenmethode 3. 

De keuze tussen standaardrekenmethode 1 en 2 wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de kenmerken van de aanwel ige bebouwing (gebouwen, schermen, tunnels). In 
situaties waarin sprake is van relatief veer bebouwing op korte afstand van de weg 
(stedelijk gebled) is sfandaardrekenmethode 1 veelal de aangewezen methode. Voor 
situaties zonder bebouwrng of waarin de bebouwing zich op relatief grote afstand van de 
weg bavindt, is standaardrekenmethode 2 meer geschfkt. Het luchtonc:lerzoek is 
uftgevoerd met het de NSL-Rekentoo'. Door ontwikkenngen van de rekenmethodreken 
worden in de NSL-Rekentool twee berekeningsmethoden aangeboden. Daze beide 
berekeningsmethaden voldoen vofledig aarl de Rbi 2007. De beide 
berekeningsmethoden zijn: 

• methode 1: aileen berakeningen met SRM1 en conform Sanerrngs1oo1 3.1; 
• methode 2: berekeningen op receptorpunten met SRM1 en SRM2. 

Het luchtonderzoek van de N381 vaH binnen het toepassingsgebied van de NSl
Rekentool methode 2. In de berekeningen met de NSL-Rekento-ol methode 2 worden de 
concentraties berekend op receptorpunten zoals dat voer SRM2 altijd al gehanteerd 
wordt. Het berekenen op receptorpunten is flexibeler dan de traditionele 
berekeningswijze op wegvakken. De receptorpunten kunnen op elke willekeurige plek 
gelegd worden en in principe een onbeperkt aantal. Het belangrijkste voordeeI is dan 
ook dat er receptorpunten gelegd kunnen worden op die plekken die er werketijk toe 
doen. Dit zijn natuurlijk de wetteHjk vastgestelde rekenpunten (we grand + 10 merer) 
maar oak op de gevels van gebouwen en gevoehge bestemmingen 
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Uitvoering luchtonderzoek 
Het luchfonderzoek deht zich op de wegvakken die na het doorlopen van de 
'Significante intensiteitverandering' methode zfjn overgebleven. langs deze wegvakken 
is de tuchtkwaliteit conform aftike! 70 'fd 1 onder b van de Regeling beoardering 
luchtkwaliteit 2007 op minstens 10 meter van de wegrand bepaald. 

Voor de N381 zljn berekerHngen urtgevoerd voor de zichtjaren 2010, 2012,2015 en 
2020. Voar de beschrijvfng van de huidige situatie is het zichtlaar 2010 gehanteerd. Het 
zichtjaar 2012 is gebaseerd op de start van de werkzaamheden aan de N381. De 
plannfng fs dat de N381 medio 2015 is gereatiseerd. In dit zichtjaar zaJ de N381 vo~redtg 
belast worden. Het zichtjaar 2020 geeft een indruk van de ontwikkeHng van de 
concentraties in de toekomst. Hiervoor zjjn de verkeersgegevens uit het jaar 2025 
gebrurkt. Het betrett dus een worstease be:nadering. 

Yoor het zichtjaar 2012 is geen rekening gehouden met een gefaseerde aanfeg van de 
N381 (2012-2015). De berekerHngen ziJn voor het zichtjaar 2012 gebaseerd op de 
aanname dat de N381 geheel is g'erealiseerd en dat de N381 ook vofl'edig wordt 
gebruikt Dit betrett een worstcase benadering. In he! "Onderzoek luchtkwaliteit, 6 
januan 2011" voor de N381 van Goudappel CoHeng zjjn de uitgangspunten, aanpak en 
rekenresultaten opgenomen. 

4.2.3 Beschrtjving hutdige sifuatie en aufonome onfwikkeling 

tn onderstaande tabel 4.4 zijn de resultaten van de beTakeningen voar de autonome 
ontwikkeHng weergegeven. Aangezien verwacht wordt dal de grenswaarderi niet of 
nauwelijks zulJen worden overschreden, wordt teneinde een vergeHjk mogeHjk te maken, 
de hoogste berekende concentraHe verme~d. Daarnaast zUn de gemiddelde 
jMrgemiddelde concentraHes van N02 en PM lO over aile toetsingspunten per scenario 
en het aantal woningen bepaatd die in een gebted met een jaargemiddelde concentrane 
hoger dan 30 ~g/m3 geJegen zfjn. 

Tabel 4.4 Lucl'itkWalltelt In huidige situatie en autonome ontwikkelfng 

c om- Beoordelings-

onent crlter~um 

N 02 Jaargemiddelde 

concentratie 

-
Uurgemidde lde 

concentratie 

M,o Jaaigemiddelde 

concentratie 

I 
I 24.uurgel11.iddelde 

concentratle 

(Plan-)MER N38t 

Delinitief 

Wijze van beoordelillg 

- -
Maximale jaargemiddekfe concenlraliSc 

in IJQfrli3 

Aanlal blootgestelde met concentralie 

~ 30 ll£!m
3 

Aanfal overschrijdingen van de 

uurgeniiddelde concentralle (> 18 uur 

met COl1Ceritratie > 200 IJ~ __ 

Max"lmale jaargemiddelde concentratie 

!!:!J.!.g/m
J 

Aantal blootgestelcfe met concentratie 

:> 30J!g[fT!3 __ 

I Aantal overschrridingen van de· 24· 

uursgemiddelde' (:> 35 dagen met 
concentratie > 50 pw m3

) 

- 16· 

I 

I 

\ 
HS20l0 Ref. 2020 

23,4 f 3,8 

0 0 

- -
0 (} 

16,6 14,8 

-

0 0 

4 1 
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• voor al te berekencfe jaren vinden er geen overschrrjdrngen van de grenswaarden 
plaats. Hiermee wordt voer aile jaren veor aile rekenpuntelF voldaan aan de 
grenswaarden uit de Wlk; 

• in de au1onome ontwikkeling ne-emt de laargemiddetde concentratie N02 af met 
10 ~g/m3. Dit is grotendeels het gevolg van de afnemende 
achtergrondconcentmties door (onder andere) fag ere emissres van industrie en 
verkeeT. 

PMlO: 

• voor alte berekende jaren vinden er geen overschrijdingen van de grenswaarden 
plaats. Hiermee wordt voor aile jaren voor aHe rekenpunten veldaan aan de 
grenswaarden uit de W~k; 

• in de autonome ontwikkeling neemt de jaargemiddelde concentratie PMlO at met 
2 ~g/m3. Dit is grotendeels het gevofg van de afnemende 
achtergrondeoneentraUes door (onder andere} lagere emissies van industrie en 
verkeer. 

4.2.4 Effectbeschrtjving 

In de onderstaande tabel 4.5 is het voorkeursatternaUef naast de autonome ontwlkkeHng 
geze-t. 

Tabet 4.5- LuchtkWaHtelf In referentiesltuatle en hat voorkeursaltematlef 

Beoordelings· \ Wijze van beoordeling Ref. 202tl VKA2020 Com

ponenf [ 

I 

criterium -1 ------1-------+-------/ 
13,8 14,S Jaargemiddelde Maxim ale jaargemiddeld& concerltralJe L 

c:oncehtratie in ~gjmJ 
~~~-----

'--

~
uurgemiddelde 

concentralie 

PMlO Jaargemiddelde 

concentratie 

Aantal blootgestelde met" concentratie-

> 30 lJ9Im3 

Aantal overschrijdingen van de 

ullrgemiddelde concerltratie (> 18 uur 

.....fl:1et cdncent~~ie~@~ m'} 

0 I 0 

0 0 

14,8 

in ~(mJ ____ -+-______ ----
o 

I ",,; rrn,r, j~",mrdd"''''' ooocoo,,,,,, 

Aantal bloofgestelde met concentratie-

l ____________ ~~~-3=o~~~Wrm~3 ________________ _1----------------------~" 
I 24-11urgemiddelde 

concentratie 

4.3 Effectbeoordeling 

Aantaf overschrfjdingen van de 24-

I uursgemiddelde (> 35 dag-en met 

I concentratie > 50 \:.Iglm3
) 

2 

Op basis van de resuRaten in tabel 4.5 kan geconcludeerd worden dat er verschiHen zijn 
tussen de autonome ontwikketingen en het voorkeursalternatief. De verschilten zijn 
eehter kleirr err in absolute zin liggerr de eoncerrtraties ruim onder de norm. Ook draagt 
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de weg slechts mfnimaaf bij aan de concenfratie van schadelijke stoffen. De 
achtergrondconcentratre zijn maatgevend. Dit leidt tot een neutrale effectbeoorctefing 
zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 4.& Samenvattende beoordelln,g aspecf luc~kwailtelt 

Ref'. VKA 

luchtkwalitelt 0 ~ 
------------------------------~----------~----~--~ 

Literatuur 
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu , Beslu lt 

Luchtkwaliteii, 2001 . 
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Meet- en 

Rekenvoorschrift bevoegdheden Luchtkwaliteit, 2005. 
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Regeling 

Beoordeling Luchtkwalfteit, 2007. 
• Goudappel Coffeng; Provinciaal inpassingsplan N381, onderzoek Iuchtkwaliteit, 6 

januari 2011. 

4.4 Externe VeHigheid 

4.4.1 Vigerend beleid aspect Externe veiligheid 

In deze paragraaf worden ten eerste de reievante beleidsplannen en cle relevanta 
regelgeving beschreven die direct of indirect van invloed zijn op de voorgenomen 
activiteit vanuit externe veiligheid. Vervolgens wordt de betekenis van ciit beteid voor de 
voorgenomen activiteit toegelicht. 

BesCl1rijving van het beleid en wetgeving 
In Nederland is het belerd met betrekking tot exteme veiHgheid v-astgelegd in 
verschillende documenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen normen vaor 
externe velligheidsrisicQ's vaor verschHiende acHviteiterl: 

• activiteiten van inrtchtingen. 
• het transport van gevaarlijke staffen per spoor, weg en water. 
• het transport van gevaarlijke staffen per pijpleiding (aardgas onder hogs druk). 
• het transport van gevaarHjke stoffen per pijpleiding (Of and bare vlaeisfaffen}. 

Bij de beoordeling varl exlerne veiHgheidsrisica's wordt gebruik gemaakt van de 
begrippen Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR): 

• het PR geeft de kans weer dat iemand die vaortdurend op een bepaalde plaats 
onbeschermd zou verbfijven, ten gevolge van enig ongewoan voorvaf bij een 
bepaalde activiteit am het leven komt; 

.. het GR geeft de kans weer daf een bepaalde graep mensen door de eHeclen 
van een activiteit dodeHjk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt grafisch 
weergegeven als zogenaamde fN -curve, waarbij de kans (f) wordt uitgezet tegen 
het magelijke aantal doden (N) en is athankelijk van de bevolkingsdfchtheid in 
de omgev~ng van de inrichting. Bfj het vervoer van gevaarlijke steffen is het GR 
per km gedefinieerd. 

rn aanvulling op de bovenstaancte begrippen wordt gebruik gemaakt van het begrip 
'invloedsgebied van een inrichting'. Hiermee wordt de maximale (effect)afstand verstaan 
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waarop nag t% van de bloatgestelde mensen in de omgeving komt te overHJden als 
gevolg van een ongeval binnen een inrichting of bi) het transport van gevaarlijke stoffen. 
Srj de bepaling van het GR dient rekening gehouden fe worden met de aanwezige 
personen binnen her inv[oedsgebied, aangezien deze mogelfjk kunnen overH;den als 
gevolg van de activiteiten van een inrichting of bij het transport van gevaarlijke stoffen. 

Op basis van het PR en GR kan beoordeekjt wOrden of voldaan wordt aan de normen 
voar het externe veiligheidsrisico, De normen vOor het PR en GR worden fn de vcHgende 
paragrafen verder toegeHcht voor de verschil tende typen activiteiten. 

Inrichtingen 
De normen voor externe veiligheid voor inrichtingen zijn vastgelegd in het 'Besluit 
Externe VeHfgheid Inrichtingen' (BEVI), In het BEVI zijn normen voar verschillende 
situaties (oprichten inrichting, veranderen inrichHng, RO-besfutt } opgenomen. 

Voor een RO-besluit is een grenswaarde gesteld waarbij het PR niei hager mag zijn dan 
10-6 per jaar. Voor het groepsrisrco is een richtwaarde opgenomen afs norm, waar het 
bevoegd gezag gemotiveerd van mag afwiiken. De richtwaarde voor het GR is bepaafd 
op 10 5 per jaar (een ap de honderdduizend per jaar) voor 10 slachtoffers; W-7 per jaar 
(een op de Hen miljoen per jaar) voor 100 slachtoffers; etc_ 

Het transport van gevaarUjke- stoffen per spoor, wag en water 
De normen voor externe veiligheid voor het transport van gevaarlfjke sloffen per spoor, 
weg en water zijn vastgelegd in de nota 'Risiconormering Vervoer van GevaarUjke 
Stoffen' {RVGS}. Dft betreft normen voor het PR en GR. In de nota RVGS zfjn voar het 
PR en GR normen voar verschiffende situaties (nieuwe situaHe, veranderen bestaande 
situatfe, RO-besluit} opgenomen. 

Voor een RO-besluit is een grenswaarde gesteld waarbij het PR nfet hager mag zijn dan 
10"6 per jaar. De norm voer het groepsrisico is een richtwaarde, waar het bevoegd 
gezag gemoHveerd van mag afwijken. De richtwaarde voar het GR per km route IS 
bepaald op t 0-4 per jaar (een op de tiendufzend per jaar) voar 10 slachtoffers; 10 6 per 
jaar (een op de miljoen per jaar) voor 100 slachtoffers; etc. 

111 aanvuHing op de nota RVGS is de circulaire 'HiSiconormering Vervoer van Gevaarlijke 
Stoffen' (RVGS) gepubliceerd. In deze cffculaire zfjn de norm en voor externe
veiHgheidsrisico's ongewijzigd overgenomen uit de nota RVGS. We~ heeft de circulaire 
aansluiting gezocht bfi wetgeving op het geb~ed van inrichtingen (Be-sluit Exteme 
Ve-ilighe-id Inrichtingen). Oit bete-kent dat in de toe-komst bij e-en toetsing van de exlerne 
veiligheidsrisico's van het vervoer van gevaarltjke staffen een verantwoording van het 
groepsrislco doorropen dient te worden. 

Opgemerkt wordt dat deze circulaire vervangen gaat worden door het 'Besluit 
transpartroutes externe veHigheid' (Btev}. 

Het transport van gevaarlijke stolfen per pljplelctfng (brandbare vloejstoffen) 
De normen voor externe veflighefd voor het transport van gevaarfijk.e stoff en per 
pijplejding zijn vastgelegd in 'Zane6ng langs transportleidingen voor brandbare 
vlaeistaffen van de K1-, K2- en K3-categorie' (verder aan te duiden a[s de circu!aire BV). 
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In de circulaire BV word!' voar pijpleidingen aangegeven welk type bebouwing fS 
toegestaan op welke afstand. Opgemerkt wordt dat in de loop van 2011 deze circulaire 
vervangen wordt door het 'Bes fuit externe veiligheid bUIsl'eidingen (Bevb). 

Het transport van gevaarlijke stoffen per pijpleiding (aardgas onder hoge druk) 
De normen v~~r externe veiHgheid voor het transport van aardgas onder hOgs druk per 
pfjpleiding zijn vastgelegd in 'Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen' 
(verder <:Ian te duiden als de circulaire AG} . In de clrculaire AG wardt voar hogedruk 
aardgasleidingen aangegeven welk type bebouwing is toegestaan op welke afstand. 
Opgemerkt wordt dat in de leep van 20r 1 deze circulaire vervangen wordt door het 
'Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Literatuur 
• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Besluit van 21 mei 2004, houdende 

milreukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer VROM; 
• Circulaire Rrsfconormering Vervoer Gevaarl~Ike Stoffen, Minrsterie van Verkeer en 

Waterstaat, 2004, vertengd 10 juli 2008; 
• Externe veiligheid provlodaal inpassingsplan N381, provincie Friesland, Arcadis 18 

mei 2010. 

4.4.2 Werkwijze aspect Externe veiligheid 

De externe veiHgheidsrisico's, die beschouwd worde!) ~ri dit MER, betreffen het 
wegtransport van gevaa.rti}ke stoffen en de hoge druk aardgas fefdingen en de 
mogelijkheden voor brandsfofverkoappunten. Onderstaande taber too rat per dE:le~aspect 
(acHvlte!t) de beaordelingscriteria. 

Tabel 4.1: Beoordellngscrlteria aspect externe veiligheid 

Beoordellngscriferium Wijze van beoordellng Method_ e __ 

Het transport van Plaatsgebonden 10-6 (maximaal 

aanvaardbaar) en 10 8 

{verwaarloosbaar} 

risicocontouren 

Kwantilatief 

I gevaarlijke stoffen over de AisiC"o (PA) 

weg 

------
Grdepsris ico (GA) Toename van het Kwanti!atief 

_____ -+"g_ro_epsrisic0 --t-
Hel transport van 

gevaarfijke stoffen per 

pijpleiding (aardgas 

onder hogs druk) 

Toetsingsafstand 

-t
bt9Clen binnen minlmale 

afsfand 

Kwalilalief 

J 
Brandstoiverkooppunten 

Objecten blnnen mlnlmaie 
Toetsfngsafslarrd 

"istal'ld 
Kwalitatief 

In het onderzoek "Exteme vefHgheid, provindaal inpassingsplan N381, 18 mei 2010" zijn 
de ext erne veiligheidsrisico's van de gevaarlijk transporf over de weg en door 
transportlerdfngen in beeld gebracht als mOOe de mogeHjke locaHes vaar 
brandstofverkooppunten. Dit onderzoek ligt aan de basis van de effectbescMjving voar 
het aspect exteme veiltgheid. 
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4.4.3 Beschrijving huidige snuatie en autonome ontwikkeIJng 

De huidige situatie en de autonome ontwikkefing voor het aspect exteme veiligheid 
wordt beschreven aan de hand van de vofgende criteria: 

Transport van gevaarlljke stoffen over de weg 
De risfco's van her wegtranspert van gevaarlijke steffen zUn weergegeven in her externe 
veiligheidonderzoek zijn van een drietaf situaHes het PR en GR berekenend: 

• huidrge route, peilJaar 2010; 
• auto nome ontwikkeling, peiljaar 2020; 
• voorkeursattematief, peiljaar 2020. 

In de huidige situatie vindt er vervoer van LF1 (bijvoorbeeld dieselolie), LFZ 
(bijvoorbeeld benzine) en GF3 (bijvoorbeeld LPG) plaats. Verondersteld is dat in de 
toekomst hetzelfde type stoffen wordt vervoerd, echter zuUen de transportfrequenties 
voor bepaalde categorieen in het peiljaar 2020' verhogen. In onderstaande tabel ziJn de 
vervoersgegevens opgenomen. 

De vervoercijfers van gevaarHjke stoffen over de N381 zijn opgenomen in tabel 4.8. De 
djfers zijn afkomsHg uit de vervoerstellingen van de Dienst Verkeer en Scheepvaart 
(DVS) in de perfode 2005-2008. DVS heeH aileen tetlingen uitgevoerd voor een deel van 
de bestaande N381 , van knooppunt Drachten tot Oosterwolde. Voor dit onderzoek 
hebben wij de vervoersdjfers geextrapofeerd naar het onderzoekstraject van de N381. 
Naar verwachHng geeft dit een kleine overschatHng van de exlerne veiligherdsrisica's. 

Tabel 4.8 Venfoersgegevens gevaarl fjke stoffen N381 
, 

LF1 - brandbare vloeistOf LF2 - zeer brandbare GF3 - zeer brandbaar gas 

(bljv, d19S9101le) vloelstot (bijv. prOpaall (LPG)) 

(bijv, benzin-e) 

2():10 1435 
I-

700 - 290 

2020 1585 774 321 

Plaatsgebonden risicD 
Op basis van de gehanteerde uitgal1gspunten is het p~aatsgebonden rislco (PR) 
berekend. De rrsicoberekeningen tanen aan dat fangs de bestaande N381 geen PR toG 
contour aanwezig IS of zal zUn (2020). Er Hggen dus geen (beperkt) kwetsbare objecten 
bfnnen deze risicocontour. Hat bestaande- weguaject valdeet daarmee aan de landeHjke 
normen voor het plaatsgebonden risico. 

GroepsrisicO 
Het groepsrisico van de besfaande N381 ligf in 2010 op biina een factor 150 onder de 
orientaUewaarde. In de periode tot 2020 bHjft het groepsrJsico van de bestaande 
provinciale weg gefijk. Het risica neemt niet toe als gevotg van de groei van het vervoer 
van gevaarlfjke staffen of de ontwikkeling van nieuwbouwpfannen van amHggende 
gemeemen. Dit wordt veroor7aakf dOor de afwezigheid van geUjkvloerse kruisingen in 
het voorkeUfsalternatiet 

Het transport van gevaartijke stoffen per pilpleiding (aardgas onder hoge druk) 
Nabij de nieuwe N381 Hggen twee hogedruk aardgasfeidingen van de Nede-rfandse 
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Gasunie" ter hoogte van het Kunstwerk. Koningsdiep en Opstedanske Kompanjonsfeart 
Het provinciaal inpassingplan voar het nieuwe wegtraject voorziet niet fn at! ontwikkeling 
van functies als kantoren en wOlilrngen, waar mensen gedurende lange Hid van de dag 
verblfjven. Voar het inpassingsplan zijn daarom de externe vefligheidsrisico's van de 
bestaande hogedruk aardgasleidingen niet relevant. 

Brandstofverkooppunten 
De provincie Fryslfln heeft dris zoekgebieden aangewezen voor de mogelijke 
ontwikkeling varl brandstofverkooppunten (met o.a. LPG) langs de nieuwe N3B1. Om 
geen knelpunten te veroorzaken voor externe vemgheid, dfenen brj de tacatiekeuze voor 
het LPG tankstaUon de afstandell in acht te nemen Loals opgenomen In onderstaande 
tabel. 

Tabel 4.9: Afslanastabel tot brandstofverkooppunt 

Afstand t6t (al dan nief geprojecteerde) kwetsbare en beperkt kWelSbare Doorzet I Invtdedsgebied 

(groepsrlslco) objeCt!?n ten o~ichte van 

Vulpunt I Onclergronds 1 ~ngrOnds- AfleverzuU 

j-J[o.:.:IM.:..;3'..t=!a;3ar1-t-_--'fuTl -I- [mL_t res; oir res;~;oif ll'l:lI 
;! 1.000-t-__ --'.:f5",,0,"-~ 110 25 _ 1"-,:2",,0 __ -; 15 

< 1.000 150 I 45 25 120 t 5 
---~~-~--~ 

4.4.4 Effectbeschrijving aspect Externe veihgheid 

Transport van gevaarl~jke stoffen over de weg 

Plaatsgebonden risico 
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is het plaatsgebonden risico (PR) 
berekend. De risicoberekerlingen tonen aan dat Jangs de n~euwe N381 geen PR 10 6 

contour aanwezig is of zal zijn (2020). Er liggen dus geen (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen deze risicocontour. Het nieuwe wegtraJ8ct voldoet daarmee aan de landelijke 
normen voor het plaatsgebonden rfsico. 

Groepsrisfco 
Het groepsrisico van de bestaande N381 ligt in 2010 op bfjna een factor 150 onder de 
orientatiewaarde. Daar de aanleg van het voorkeUrsaltematief neemt het risico verder at 
doordat de gelijkvloerse kruisingen worden opgeheven en omdat de nieuwe weg voor 
een deef verder van de bouwde Kommen komt te Hggen. 

Het transport van gevaarlijke stoffen per pijpleiding (aardgas onder hoge druk) 
Het nieuwe trace kruis1 twee hoge druk aardgasteidingen. Het exteme veiHgheidsrtsico 
van het transport van aardgas middels hogedruk leldingen wordt n~et bernvtoed door de 
aanleg van het voorkeursalternatief. De hoge druk gasfeiding hoeven niet te worden 
verplaatst. Wei dient met de uitvoering van de werkzaamheden reksrling gehoucten te 
worden met de ligging van de aardgasleidingen. 
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijkingen weergegeven voor 
verschillende criteria. In de tabel zijn tevens de meeteenheden gegeven, aan de hand 
Waarvali de effecten op ex-terne velligMid inziChtelfjk. worden gemaakt. 

Tabel 4'.10' Effectscores externe veiligheid 

Deelaspect Beoordefingscrlterlum 
I 

Wijze van beoordefing 

Hef transport van 10's (rtiaximaal aanvaardtiaar) en 

Ref, VKA 

gevaarlifke stoffen Plaai5gebonden Risico (PR) W,e (verwaarloosbaar) 

over de weg 

HellranslXirt van 

ggvaarlifk~ stoffen 

IGrOepSriSiCO (GR) 

rl si(;ocontDuren 
I- --

~ename van hei woepsrlsico l------r: 

+ 

+ 

per pIJpleid lng Toetsingsafstand -1'ObieClen bmnen mlnlmale afstand 

(aardgas onder 

hoge druk) ___ __ 

8 randstofverkoo pp 
Toetsingsa_f_st_a_nd ___ --"\'-o _bJ_ecten bUller! minimale afstand 

unfen -- --

o 

-----I 

o 

ISamenVatlin.9_e_ffe.:....c:..:..te.:....n ____________________ -'-__ O __ -'-__ +---' 

Het voorkeursalternatief krijgt een positreve beoordeling om dat zowel het 
Plaatsgebonden Risico als het Groepsrisico afneemt. Dit is te verklaren door het feit dat 
het voorkeursalternatief voer een greotdeel van het trace verder van de bebouwde kom 
komt te liggen en er geen gelijkvloerse kruispunfen meer zijn. 
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5 THEMA WATER 

In de voorgaande m.e.r.-procedures zijn de effecter; van water in beeld gebracht. In dit 
hoofdstuk worden de effecten van de wijzigingen van het voorkeursalternatief in beeld 
gebracht. Het voorkeursa~ternatief IS op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 
het alternatisf dat in de voorgaandA milieueifectrapportages is beschreven. Dit 
hoofdstuk is opgedeeld in twes deelaspecten grandwater (paragraaf 5.4) en 
oppervlaktewater (paragraaf 5.5). Aan hand van de WijZigingen van het trace worden de 
effecten van dele wijzigingen beschreven. rn paragraaf 5.6 vrndt een samenvattende 
beoordefing plaats op het thema water. 

De effecten zijn gebaseerd op de volgende onderliggende rapportages: 
1. projectnotalMER N381 Drachten - Drentse grens; 
2. projectnotalMER N381 Donkerbroek - Oosterworde; 
3. watertoets N381 Drachten - Drentse grens; 
4. geohydrologisch onderzoek wegenproject N381 Drachten = Drentse grens; 
5. update Geohydrologisch onderzoek wegenproject N381 Drachten - Drentse grens. 
Hieronder wordt in de tekst naar deze onderzoeken verwezen. 

5.1 Vigerend be.eid en weUeUjk kader 

In onderstaande tabel is de relevante wet- err regelgeving met betrekking tot het 
natuurl~lke element water weergegeven die kadersteHendi zijn voar het project. Daarblj 
wordt ingegaan op de betekenis voor het project N381 Drachten - Drentse grens. Na de 
tabel voigt een toerienting. 

Tabel 5.1: Vigerend wet- en regefgeving en beleid 

I-Wettelijk ~ader 

Kaderrichtrljn· Water 

__ . _ ,.Belevantie voor J:lroI~et __ _ 

Aandacht voor eeologle en vermindering van emiss'les naar grond- en 

_ _ ______ -+--"o""Pr:..ce..,.1 rvlakfewater 

Warerwe! Voorkomen en, waar nodig, beperken van w<lteroverlast en verdroging. 

Keuf_ 

Besluit ruimlelijke orcfening 

Kaderrichtlijn Water 

_f--~§II;dacht voor waterkwali~eit __ 

Besehermen van de functie van waterlop(ln en waterkennge"-!.n ------1 

Doorfopen van een walertoetsprocedure waarbii aistemming wordt gezoCht rnet 

de waterbeheerders 

De Europese Kaderrichthjn Water (KRW) is op 22 december 2000 officieel van kracht 
geworden. In de kaderrichtHjn grondwater zijn zaken uit de richtlijn met betrekking tof 
grondwater nader uitgewerkt. De KRW haeft als doelsteHing het bereiken van een goede 
ecologische en chemfsche foestand van afre oppervlaktewaterliehamen en hAt 
beschermen en hersfeUen van aUe grondwaterJichamen (verbinding infiltraHe- en 
kwelgebieden). Om dit te bereiken wordt gestreefd naar vermindering van emissres naar 
oppervlaktewater en grondwater en naar compensatie van grondwaferonttrekkrngen 
door aanvuHing van het grondWater. De KRW gaat hierbij uit van een 
stroomgebiedsgerichte benadering. 
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Waterwet 
In de waterwet zijn 8 'oude' wetten bij elkaar gebracht tot ean wet. De Waterwet is 
gericht op integraat waterbeheer, met de voIgende doelsteHingen: 

• voorkomen en, waar rfodig, beperken van overstromfngen, wateroverlast en 
waterschaarste; 

• beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 
waterSysteme!1; 

• vervullen van maatscnappelijke funeties door watersystemen, 
De Waterwet versterkt de relatie tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordenlng. 
Voor het project N381 betekent dit een benadering vanuit integraal waterbeheer. 

Keur 
De Keur is een afzonderlijke verordening van de waterschappen, De Keur stalt in leder 
geval dat het verboden is om op enige wijze: 

• de doorstroming in wateren te beremmeren of te stremmen; 
• nieuwe wateren te graven of te hebben; 
• wijzlg~ngen aan te brengen in de loop of afmetingen van de w3teren of deze 

geneel of gedeelteUjk te vernauwen, Ie verklefnen, Ie verondfepen of te dempen; 
• werken uit te voeren in waterkertngerl. 

Mits het belang van een adequate waterbeheerstng en goede waterhuishouding niet 
word! geschaad, kan aan particutieren of instan1ies vrijstelfing of vergunning worden 
verleend voor het aanp3ssen van oppervlaktewater, dijken en kunstwerken. 

Vanuit de keur js het voer het project N381 van befang dat de waterlopen en 
waterkeringen in beefd worden gebracht. Dit is voldoende gedaan in de voorgaande 
MER-rapportages. 

Besluit ruimtelljke ordenjng 
Om de waterhuishouding meer sturend te laten zijn bij ru~mtelfjke ordening is de 
watertoets wettetijk verankerd in het Besluit ruimfelijKe ordening (Bro). Door hat 
opnemen van een waterparagraaf in de ruimte~ijke ordeningsp~annen is nu een basis 
gelegd am de belangen van de waterhuishoudtng al in een vroeg stadium mee te wegen 
in de besluitvormfng. Daarvoor is over~eg nodig met de waterbeheerder. 

Het proces van de watertoets is doorfopen Sri heeH geresulteerd frl het document 
'Watertoets N381 Drachten - Drentse grens' d .d. 3 juni 2010, MWH RV. 

5.2 8eleidskader 

In de onderstaande tabel zijn de re fevante befeidsplannen met betrekking tot de 
natuurrijke elementen bodem en water weergegeven, die kaderstellend ziln voor het 
project. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis voor het project N381. Na de tabel voIgt 
een toeHchting. 
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TabeIS.2: Toetslngscrlteria en waarderingssystematiel< 

Seleidskader 

Nationaal Bestuursakkaard 

Waler 

Relevantle voo( pro~ct 

Het NW P beschril ft de maalregelen die in de perro<ie 2009~201 5- genomen 

I 
moetenworden om Nederland oak voor loekomstige generaties veilrg en 

leefbaar Ie hoOden en de kansen die water biedt Ie benutte"",n,-__ 

. Toepassen voorkeursvolgorden 'vasthouden·bergen·;,;fvoeren' en 

l 'schoonhouden scheiden·zuiverE)n' en alstemmer! van her project rIlel de 

waterbeheerder (watertoetsL _. _ _ 

Watarhuishoud'rngsplan 2010· Aandachl VOOf de them a's. Vei lig', Voldoende en SchOOl1, Het plan geeft de 

~15 (C[Qv rncie Fflslan,l kaders voor het waterbeheer en de doe len die de"'provinc're wil bereiken, _ _ 

Waterbeheerplan 2010-2015 Hierin staan de maalregelen dre aansluiten bij de door de provincia opgestelde 

(Wettarski p Fry~lan,-) ___ --'-..=::do=e=le_n~.:.:, _____________________ ~ 

Natlonaat Waterpran 
Dit eersfe Nationaal Waterplan is opgesteld voor de planperrode 2009-2015. Het 
formuleert een antwoord op ontwikkeHngen op het gebied van klimaat, demografie en 
economie en investeert in duurzaam waterbeheer. De tweede Deftacommissie heeft het 
kabinet geadviseerd over een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer. De eerste 
belefdsmatige van de twaa~f aanbevelingen van de Deltacommi:ssie IS onderdeel van dlt 
Nationaal Waterpran.-

Het Nationaal Waterptan voorziet in een intetlsievere samenwerking tussen de 
overheden, De grondgedachte voor duurzaam waterbeheer is "meebewegen met 
natuurlijke processen waar het kan-, weerstand bieden waar het moet en kansen voor 
welvaart en welzijn benutten". Dit geldt ook voor water en ruimte. De Nota Ruimte 
regelde de ruimtetijke doorwerking van het huidige waterbeleid. Het Nationaal Waterptan 
vervangt op onderdelen het beleid uit de Nota Ruimte voor het IJsselmeer, de Noordzee 
en de rivieren. Voor de gebieden die onderdeel uitmaken van de rurmtelljke 
hoofdstructuur, 1e weten de kust, de grote rivieren en het IJSSelmeergebied, zaf in de 
nabije tOekornst de Aigemene Maatregel van Bestuuf (AMvB) Ruimte relevant zijn. 

Nationaal Bestuursakkoord Water 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW 2003) is het kabinefsstandpunt over het 
waterbeteid in de 21 9 eeuw (WB21): 'anders omgaan met water' vastgelegd, De 
hoofddoelstelilingen zijn het waarborgen van her veihgheidsniveau bil overstromingen en 
het verrninderen van wateroverlast. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke 
maatregelen boven technische maatregelen : 

• water als ordenend prrncipe, ruimte reserveren voor (tildelijke) waterberging; 
• geen afwentel~ng van problemen richting benedenstroomse gebieden; 
• voorkeursvolgorde 'vasfhouden-oergen-afvoeren'; 
• voorkeursvolgorde 'schoonhouden-scheiden-zuiveren', 

In het NBW 2003 is ook de watertoets als procesinslrument opgenomen. Over de 
wafertoets zie 'Besluil ruimtelijke ordening' in paragraaf 5. f , 
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Waferhulshoudlngsplan en waterbeheerpfan 
Deze planner) ztjn rn zeer nauwe samenwerking tussen provincie en Wetterskip tot 
stand gekomen. Het hoofddoel is als voigt geformuleerd: ('Het hebben en houden van 
een veilige en bewoonbare provincien het in stand houden en versterken van gezonde 
en veerkrachtige watersystemen, zodat een duuzaam gebruik blijft gegarandeerd". 

5.3 Werkwijze 

In de voorgaande milieueffecfrapportages is uitgebreid aandaeht besteed aan het 
aspect water. Het voorkeurstrace dat ~ n de voorgaande rapport ages is beoordeeJd, is op 
een aantat punten gewijzigd. In deze paragraaf worden de effecten van de relevante 
wijzigingen in beeld gebracht. Dit gebeurt ap kwalitatieve wijze en ten opzichte van de 
voorgaande effectbeschrijving va.h het voorkeursalternatief. 
De volgende wijzigingen zijn beoordeeld voor drt (Plan ,)MER: 

• aansluiting Weinterp was een viaduct en wordt verdiept (Weinterp op maaiveld, 
N381 onderlangs); 

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

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

• herinrichting aansluiting Hildenberg (andere vormgeving opril ri. Drenthe). 
Oaarnaast zijn wijzigingen opgenomen die niet direct betrekking hebben op de ligging 
van het trace, maar wer met de scope van het project. Deze aanpassingen zfjn: 

• landbouwtunnel ter hoogte van De Mersken wordt huifkartunnel; 
• landbouwtunnel ter hoogte van Oude WiUem en T~rgrupsweg wO-rdt voetgangers

en fietstunneL 
Voor de onderdoorgangen zijn grondwaterberekeningen ultgevoerd door 100 Doesburg 
(20tO). 

5.4 Grondwater 

Onderdoorgang De Weinterp 
Voor het realiseren van de onderdoorgang wordt tijdens de aanleg de grondwaterstand 
verlaagd tot 2,27 meter minus NAP. Het effect op de grondwaterstand (verlaging} en de 
invfoedssfeer van de veri aging (5 em verfagfngscontour) is berekend. 

Binnen de invloedssfeer (ca. 200 meter) bestaat geen zettingsrisico. De onderdoorgang 
wOrdt uitgevoerd met keerwanden die de weg van het grondwater za~ scheiden. Voor de 
definitieve situatie tS bij de zuidoostelijke toe- en afrit sprake van een permanent 
veranderde stijghoogte (verlaging). Ten opzichte van het voorkeursaltematief ui1 de 
voorgaande beoordeling, wordt niet meer grondwater afgevoerd. 

De tijdelljke varlaging die noodzakelijk is voor de aanleg van de tun net, resulteert njet in 
permanente effecfen op het gabied van grondwater en/of zettingen en word! neutraaf (0) 
beoordeeld. De berekende permanente ver'aging is In mate (5 tot 25 em) en omvang 
(81 meter) beperkt en wordt neutraal beoordeeld (O}. De toename van afvoer van 
grondwater is niet grater dan voar het voorkeursalternatief was berekend en wordt dus 
neutraal beoordeeld (O J. 
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Onderdoorgang 't West 
Voer het realiseren van de onderdoorgang wordt tijdens de aanleg de grondwaters-tand 
verlaagd tot 1,77 meter mfnus NAP. Het effect op de grondwaferstand (veri aging} en de 
invloedssfeer van de verlaging (5 cm verlagingscontour) is berekend. 

Brnnen de fnvroedssfeer ~ca. 450 meter) bestaat mogeHjk Ben zettfngsrisico aan de 
oostzijde van tlef trace op ca. 240 meter afstand. De onderdoorgang wordt uitgevoerd 
met keerwanden die de weg van het grondwater zaf scheiden. Er is geen permanent 
effect berekend. Na realisatie van de tur1rlef herste!t de grondwaterstand tot de 
referentiesituatie. De bermsloten gaan niet meer water afvoeren dan in de hurdige 
situatie. 

De tijdelijke verlaging die noodzakeliik is v~~r de aanleg van de tunnel, resulteert in een 
mogelijk zettingsrisico. Geadviseerd wordt om dit risieo in beeld fe brengen. De tijdeltjke 
verlaging van de grondwaterstand wordt aJs lieht negatief beoordeeld {O/-}. In de 
definitieve situatie is geen verandering bere-kend en word! neutraal beoordeeld (0). 

Onderdoorgang N381 tpv Terwisscha 
Voor het realiseren van de onderdoorgang wordt tijdens de aanleg de grondwaterstand 
verlaagd t01 3,69 meter plus NAP. Het effect op de grondwaterstand (verlaging) en de 
invJoedssteer van de vedaging (5 em verlagingscontour) is berekend. 

Binnen de invloedssfeer (ca. 650 meter) bestaat mogelijk een zettingsrisico aan zowel 
de oost- als de westzijde van het trace op maximaal ea. 525 meter afstand. De 
berekening is uitgevaerd voor de situatie waarbij geHjkHjdig ook de fietstunnel 
Kraaiheidepollen wordt aangelegd. De 5 em contour van beide werken vloeien in elkaar 
over. Binnen deze totaalcontour bevindt zien een zettingsgevoelfg object op ca. 730 
meter afstand van de onderdoorgang Terwisscha. Indien de werken separaat in 
bemaling zouden staan bestaat de kans dat dit object geheel buiten de 
verlagingscontour valt. 

De onderdoorgang wordt urtgevoerd met keerwanden die de weg van het grondwater 
zal scheiden. Er is geen permanent effect berekend. Na realisatie van de tunnel herstelt 
de grondwaterstand tot dS" reterentiesituatie. De bermsloten gaan ntet meer water 
afvoeren dan in de huidige situatie. 

De tiJdelijke verlaging die noodzakelijk tS voor de aa.nleg van de tunnel, resulteert in een 
mogelijk zettingsrisico . Geadviseerd wordt am dit Fisico in beeld fe brengen. De tijdelijke 
verlaging van de grondwaterstand wordt als licht negatief beoordeeld (O/-). In de 
definitieve situatie is geen verandering berekend, zodat deze neutraal beoordeeld wordt 
(0) . 

Viaduct Hildenberg 
De toeritconstrucHe is gewlJZigd en het voornemen om een viaduct te realiseren is 
ongewijzigd. Voor de reaHsaUe van het viaduct zrjn geen berekeningen uifgevoerd 
aangezien er geen hydrofogisch effect op- het grondwater wordt verwacht. De 
beoorde~1ng is neutraal (0). 

(Pian"}MER N381 

Deffnltlef 28 -

9V7952.AO/R004/90 14 73/NSAlNijm 

21 apFil 201 1 



Tunnel de Merksen 

DOD 
-.0'.0_ 

GU o 
.. «tVA&. HAfK«tIlJIIG 

Voor het reafiseren van de huifkartunnel wordt tildens de aanleg de grondwaterstand 
verlaagd tot 0,62 meter minus NAP. Het effect op de grondwaterstand (verlaging) en de 
invfoedSsfeeF Van de Vetlaging {5 Cm veriagingscOrltour)iS berekeFid. BiliMrt de 
invloedssfeer (ca. 200 meter) bestaat geen zetttngsrisico. Na realisatre van de tunnel 
hersteld de grondwaterstand tot de referentiesituatie. De tijdelijke verlaging van de 
grondwaterstand wordt als neutraal beoordeeld (0). In de definitfeve situatie is geen 
verandering berekend en wordt neutraal beoordeeld (0). 

Fietstunnel Oude Willem 
Voor het reaHseren van de fietstunnel wordt tijdens de aanleg de grondwaterstand 
verlaagd tot 7,97 meter plus NAP. Het effect op de grondwaterstand (verlaging) en de 
invloedssfeer van de verlaging (5 cm verlagingscontour) is berekend. 

Sinnen de invloedssfeer (ca. 400 meter) bestaat geer! tettingsrisica. Na reaHsatie van 
de tunnel herstelt de grondwaterstand tot de referenttesituatie. De tijdelijke vertagrng van 
de grondwaterstand wordt als neutraal beoordeeld (0). In de definitieve situatie is geen 
verandering berekend, zodat deze neutraal wordt beoordeeld (0). 

Effectbeoordeling grondwater 
De wijzigingen in het antwerp van de weg ten opzichte van het ontwerp dat in 
voorgaartde miHeueffectrapportages is onderzocht, hebben een neutraal effect (0) op 
het grondwater. Er wordt in de voorgaande effectrapportages nag gemeld dat er een 
ISemts in kennis is berreffende- zettingeh. Met de nieuwe berekeningen is de relkwijdte 
van de grondwatarstandverlagingen in kaart gebracht, over de mate van de zettingen 
bestaat nog Ie-emte in kennis. 

5.5 Oppervlaktewater 

Trace (angs de Tslonger 
De Tsjonger is ingericht als (deels natfe) ecologische verbindingszone-. Wetterskip 
FryslEtn heeft aangegeven deze zone graag in oppervlakte als kwaliteit te ontwikkelen. 
Hie-rtoe is het wenselijk dat de waterstromem van verschmende kwaliteit worden 
gescheiden. 

Het van de wag afstromende hemetwater kan zonodig 'gestuurd' worden in de richting 
die het waterschap wensefijk acht, fegehjkertijd kunnen verbindingen gemaakt worden 
ten behoeve van sfuring van de andere waterstromen (fandbouw, natuur), drt wordt (tcht 
positisf beoardesld (0/+). 

Onderdoorgang De Weinterp 
Bij het realiseren van de onderdoorgang worden geen be-fangrijke oppervlaktewater· 
lichamen doorsneden (waterlichamen aangewezen in de Kader RichtlfJn Water). De 
kleinere watergangen worden met vokfoende doorstroom gecompenseerd. Oit wOrdt 
neutraal beaordeeld (0). 

Onderdoorgang 't West 
Aan de westzijde van Donkerbroek fS sprake van periodieke wateroverlast uit de 
gestuwde boezem (vanuit de Tsjonger via de Tsjabbekampster waterlossing). Bij hst 
aanleggen van de onderdoorgang zal de Ts}abbekampster waterloss~ng worden verlegd 
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met als doel het (periodiek) overtoliige water fe 'sturen'. Hiertoe wordt een gebied 
gereserveerd dat ingericht kan worden waterberging. Een lokaal proble-em in het gebied 
wordt hlermee opgelost zOdat dit positjef wOrdt beoordeeld {+}. 

Onderdoorgang N381 tpv Terwisscha 
Bij het recitiserer1 van de onderdoorgang worden geen be!angrijke 
oppervlaktewaterlichamefl doorsneden (waterlrchamen aangewezen in de Kader 
RichtHin Water). De kleinere watergangen worden mef vofdoende doorstroom 
gecompenseerd. On wordt neutraal beoordeeld (0). 

Viaduct Hildenberg 
De opritconstrucHe is gewijztgd, het voornemen am een viaduct te reaHseren is 
ongewfJzfgd. Dit wordt neufraaf beoardeeld {O}. 

Tunnel de Merksen 
Bij het realiseren van de tunnel worden geen be~angrtjke oppervlaktewaterlichamen 
doorsneden (waterHchamen aangewezen in de Kader Richtlijn Water). De k~einere 
watergangen worden met voldoende doorstroom gecompenseerd. Dit wordt neutraal 
beoordeeld (0). 

Fietstunnel Oude Wilfem 
Bij het realiseren van de hetstunnel worden geen belangrijke oppervlaktewaterlichamen 
doorsneden (waterlichamen aangewezen in de Kader Richllijn Water). De kleinere 
watergangen worden met voldoende doorstroom gecompenseerd. Dit wordt neutraal 
beoordeeld (0). 

Effectbeoordeling oppervlaktewater 
De wijzlgingen in het antwerp van de weg ten opzichte van hat antwerp daf in 
voorgaande milieueffectrapportages tS onderzocht, hebben over het geheel genomen 
een neutraaf effect op het oppervlaktewater. 
Uitzondering hlerop vormen de posHieve ontwikkelingen voor retentfe btj de 
TSjabbekampster waterlossing en voor het scherden van kwaliteitsstromen bij de 
Tsjanger. 

5.6 Samenvatting effectbeoordeling thema water 

Over het geheel genomen is het effect op Lowel grond- al oppervlaktewater neutraal ten 
opzichte van de efrectwaardering in de voorgaande beoordeHngen. 

De leemte in kennis betreffende de zettingen is dee Is opgevuld, de reikwijdte van de 
grondwaterstandverlagingen zijn berekend. Het risico is daarmee deels ingeperkt, over 
de mate van zeWngen blijft de leemte. 

De mogelijkheden om de wateroverlastproblematiek vanuit de Tsjonger via de 
Tsjabbekampster waterlossing op fe fossen (nabij onderdoorgang 't West) is positief 
beoordeeld. Evenals het tegemoetkomen in het scheiden van de waterkwaliteitsstromen 
ten behoeve van natuurontwikkeling in de ecafogische verbindingszone langs de 
Tsjonger. 
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Zoals aile ruimtelijke ingrepen in Nederland dient ook de capaciteitsuitbreiding van de 
N381 getoetst te worden in het kader van de bestaande natuurwetgeving, na.meli}k de 
Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Daarnaast z1jn 
effecten op bedreigde soorten en de ecologische hoofdstructuur relevant. In de 
beoordeling zijn eventuele natuureffecten dus getoe1st op de vorgende vier aspecten: 

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

6.2 Wettelijk kader 

6.2.1 Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-gebieden zijn beschermd via de Nbw 1998. Deze wet is ~n 2005 in werkrng 
getreden en is prim air gericht op het behoud van Habitattypeh en de leefgebieden van 
diersoorten (gebiedbescherming}. De bescherming van de dier- en plantensoorten zeft 
valt niet onder de Natuurbeschermingswet, maar onder de Flora- en faunawet. Met de 
Natuurbeschermingswet zijn enkele Europese verplichtingen, zoafs de Europese 
Vogelrichtfijn (1979), Habitatrichtlijn (1992) en Wetlands Conventie (1984) opgenomen 
in de Nederlandse wetgeving. 

Het doel van de Nbw 1998 is om die natuurwaarden die door de Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn aangeweLen in een gunstige staat van instandhouding te brengen of 
te houden. Om de natuurwaarden te beschermen zijn speciale beschermingszones 
aangewezen, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgeoieden in de EUfopese UlFfe, met ats 
doel het behoud en herstel van de biodrversiteit tn Europa. Elk gebred is aangewezen 
vanwege het be~ang voor bepaalde diersoorten (Habitatrichtlijnsoorten) of Habitattypen. 
In totaal worden 162 gebieden In Nederrand aangewezen als Natura 2000-gebied. 
Naas1 speciale beschermingszones (Natura 2000-gebleden) vaHen ook zogenaamde 
Beschermde natuurmonumenten onder de Nbw 1998. 

De Nbw 1998 bepaalt dat voar ieder Natura 2000-gebied een aanwijzingsbesluit moet 
worden opges1eld, waarin heldere Instandhoudingsdoelen zijn vastge~egd. Deze 
beschrijven per soort en/of habitattype wat de doe len zijn om de natuurwaarden in een 
'gunstige staat vafl instandhouding' te brengen enlof te behouden. Om schade te 
voorkomen aan de natuurwaarden waarvoor Na.tura 2000-gebieden ziirl aarlgewezen, 
bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats 
kunnen verslechteren of dre een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, nief 
mogen plaatsvinden zonder vergunning. Dit geldt niet aileen vaar activiteiten binnen hef 
beschermde gebied. Oak activiteiten die in de omgeving van een beschermd gebied 
plaatsvinden, kUl1nen een negatieve invloed hebben op het besChermde gebied. Er is 
dan sprake van externe werking. 
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De vorming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een concrete uitwerking. van 
De Nota Ruimte (2005) en de Note:! Natuur voor mensen, Mensen voor Natuur (2000). 
Het ruimtefijke beschermingsbeleid voer de EHS is gericht op het instandhouden van 
kenmerken en waarden die we enlijk zijn voar behoud, herstel en ontwikkeling van de 
EHS·gebieden. 

Effecten op de EHS moeten voorkomel1 of in ieder gevat gecompenseerd worden. 
Hierover zijn afspraken gemaakt tussen het rijk en de provincies, vastgefegd in de nota 
'Spelregels EHS'. Binnen EHS gebieden geldt het nee, ten2ij principe. In deze gebieden 
zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de welenliike 
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reels 
alternatieven zij.n en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor 
ingreperr die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste dat de schade 
zovee! moge~iik moet worden beperkt door mitigerende maatregelert Resterende 
schade dient fe worden gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet 
aan de voorwaarden ui! her 'nee, tenzij' -regime kan de ingreep niet plaatsvinden. 

Naast de tot nu toe gehanteerde' restrictieve benaderrng (,nee, tenzij') zijn er nu ook de 
instrumenten herbegrenzing en saldobenadering. Het 'nee, tenzlj'-regime vanuit de 
Spelregels EHS is vergelijkbaar met het toepassen van de ADC-criteria urt de Nbw 1998 
bij een Passende Beoordeling. In beide gevallen wordt (onder meer) gesproken wordt 
over alternatieven, redenen van groot openbaar belang en compensatie. De Passende 
Beoordeling vormt echter een strengere beooFdeling van schadelijke effecten dan het 
geval is in het EHS-afwegingskader. Het afwegingskader voor de EHS spreekt 
daarnaast over 'redenen van groot openbaar belang', terwijl het afwegingskader van de 
Nbw 1998 spreekt over 'dwingende redenen van groat openbaar befang'. 

In de beoordeling van effecten op de Provinciate EHS worden mogelijke eHecten op de 
wezenlijke kenmerken geconcretiseerd door te toetsen aan de volgende crrteria: 1) 
kwaliteit van het habitat, 2} oppervlakte, en 3) versnippering. Het toetsingskader getdt 
formeel nog niet in de zoekgebieden voor de eco~ogische verbind~ngszohes die de EHS 
gebieden met elkaar verbinden. In de beoordeling worden mogelijke effecten op de 
verbindingszones al wei meegenomen. 

6.2.3 Beschermde soorten 

VerschHlende bedreigde en zeldzame soonen ziJn beschermd onder de Ftora- en 
faunawet. De doelsteHing van deze wet is de bescherming en het behoud van de 
gunstige staat van instandhoudfng van in het wild levende planten- en diersoorten. Het 
uitgangspunt van de wef is 'nee, tenzij'. Drt betekent dat acftviteiten met een schadeHjk 
effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Hiervoor bevat de wet diverse 
concrete verbodsbepalingen: 
• beschermde inheernSe dieren mogen nie! verstoord, gevarigen of gedood worden; 
• beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vemietd, beschadigd of 

onfworteld worden; 
• nesten, rustpfaatsen en voortpfantingsplaatsen van beschermde soorten mogen niet 

verstoord ot vernietd worden. 
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Soorten dre worden besehermd onder de Flora- en faunawet valfen in drie verschillende 
beschermingsregimes: richt bescnermde Morten, matig beschermde soorten en streng 
beschermde soorten. Elke categorre kent een eigen beoordelingsregime voor 
ontheftingverlenrng. 

Licht beschermde soorten 
De Iieht beschermde soorten Zfjn ~n de Flora- en faunawet opgenomen en- dus 
beschermd. Ze komen eehter in Nededand algemeen v~~r. V~~r verstoring van deze 
soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig onderhoud, 
beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontw;kkeling of inrichtrng, geldt daarom een 
algemene vrijstelHng. Het aanvfagen van een onthefHng is dus nieI nodig. 

Matig beschermde soorten 
Wanneer de matig beschermde soorfen negahef be"invfoed worden, zjJn er twee situahes 
mogelijk: er wordt gewerkt met of sr wordt gewerk.t zonder een 'gedragscode'. In een 
gedragscode is opgenomen hoe werkzaamheden worden uitgevoerd l odanig dat 
schade aan beschermde soorten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkL 
Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden gehandeld wordt volgens een 
gedragscode gel61 een vrijstelling. Dit moet echter oak aangetooM kunnen worden en 
de gedragseode moet door de Mintster van Economische- Zaken, Landbouw en 
Innovatie (hiervoor M~nister van Landbouw, Natuur en Voedsefkwafftert) goedgekeurd 
zfjn, afvorens deze een wettefijke status heeft. 

Wanneer er niet gehandeld wordt volgens een gedragscode, gefdt b~j de 
ontheffingsaanvraag de 'lichte' toets. Hferbij moet aangetoond worden dat de 
werkzaamheden ef' niet toe mogen feiden dat het voortbestaan van de soorlen in ge-vaar 
wordt gebracht. Belangrijk hie-rbiJ IS dat aangetoond kan worden dat reeds in een vroeg 
stadium van planvorming rekening is ge-houden met de dieren en planten in het geb~ed. 

Streng beschermde soorten 
Ontheffingsaanvragen veer sfreng beschermde soorten worden vol gens een uitgebreide 
toetslng beoordeeld. Niet aileen moet worden aangetoond dat de werkzaamheden de 
lokale populatie vali de soort niet in gevaar brengen, tevens moet worden aangetoond 
dat er geen bevredigend alte-matief voor de aetiviteit is en deze dwingende redenen van 
groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of economiscM aard) dan 
wei het milieu dienl. Werkzaamheden die nret vallen onder de noemer natuurbeheer 
moeten bovendien zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
Drt houdt in dat er geen 'wezenlijke im/loed' op beschermde soortert is en dat schade 
aan de soorten zoveel mogelijk wordt voorkomen, bijvoorbeeld dOor het nemen van 
mitigerende en/of compenserende maatregelen. Onder de streng beschermde- soorfen 
vallen oak de habitatrichtlijnSoorten. 

Vogels 
Aile vogels in Nederland genieten een streng beschermde status. Werkzaamheden 
waarbij vogels worden gadood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en 
verblijfplaatsen worden verst-oord, zijn verboden. De nesten van va gels die elk jaar een 
nieuw nest maken zijn aileen tijdens het brcedseizoen beschermd. Sommige vogels, 
waaronder enkete roofvogels en uilen, gebruiken reder jaar hetLelfde nest. Deze vaste 
nesten zijn oak bUlten het broedseizoen beschermd. 
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Naasf bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor aile 
soarten, plant en dier, de zogenaamde zorgpHcht. In de zorgpticht is opgenomen dat alte
planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijri . De zorgpHcht is 
een fatsoenseis en haudt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg fn acht genomen 
wordt om in het wild fevende pianten en dieren zoveel mogefijk te be-schermen. 

6.2.4 Rode Ufst soorten 

De Rode Ujst bevat aile bedreigde of kwetsbare soorten waaraan bijzondere aandacht 
moet worden besteed voar de instandhoLJding. De Rode Lijsten zijn vastgesteld op 
grand van het Verdrag van 8ern, dat het behoud van wilde dieren en pfanten en hun 
natuurlijk Jeefmilieu in Europa ten doel heeft. Daarbfj moet speciare aandacht worden 
besteed aan bedreigde soarten. In Nederland is het Verdrag van Bern op 1 juni 1982 
geratificeerd. De Rode Lijsten worden per soortgroep opgesteld, en vastgesteld door de 
minister van LNV. De mate waarrn een soort wordt bedreigd wordt weergeven door 
verschillende categorieen: gevoelig, kwetsbaar, bedretgd, ernstig bedrefgd en 
uitgestorven. 

De Rode lijsten dienan voaral als instrument bij de bescherming van biodiversiteit en de 
prioritering en monitoring hiervan. Hoewel soorteen op de Rode Lijst niet 
noodzakel[jkerwijs ook zijn beschermd door na1ionale wefgeving, vallen vee~ 

(gewervelde) dfersoorten van de Rode Lijst vaak ook onder de Flora- en faunawet. Voor 
vee I plantensoorten daarentegen is dit niet het geval. Ten aanzien van Rode Ujst 
soorten wordt beoordeetd of er sprake is van een afname van de kwanHteit of kwaliteit 
van het leefgebied, of een aanzienJiike reducUe van de popu latie. 

6.3 Toetsingscrlteria 

Om eventuete effecten op de natuur te kunnen beoordelen, wordt een 5-puntsschaal 
gehanteerd (zie paragraaf 3.4). Een Itcht negatief effect kan worden gezien als een 
aandachtspunt bij de nadere uitwerkfng, een negatief effect als een serieus 
aandachtspunt. Onderstaande tabel geeft een overzfcht van het toetsingskader waarin 
de natuuraspecten zijn beoordeeld. Hierrn is per natuuraspect aangegeven wanneer 
welke score wordt toegekend. 
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TabeI6.1: Toetsirtgscri.ler la en waarderrngssystematiek 

~Toe~~~i~ng~s~c~m~e~ri~u~m~ ______ ~w~a=a~rd~e~ri~ng~!s~s~~S~t=em~mi~~k~ ______________________________ -; 

~.:~::.=~~~~~,-=j~~::!~~!.~~:!~~S~I:~:~:_~~~;!.;.;~~h~~ry~~!~~~:~!~e.~'::::: ... =. ~.= Natura 2001} 

Ecologische hoordstructuur 

Besclierrnde err Rode lijst 

soorten 
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Significant negatieve elfecten ap de instandhoudingsdaelen niet ui1 

f8 sluitM 

++ Aarl zienlijke verbetering van wezenli)ke kenmerken EHS (f.a.v . 
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Aa('zienl i'ke aantastinlJ van wezenlilke kenmerkel1 EHS 

++ Aanzienlijke verbelering van de gunslfge staat van instandhoudrng ,. 

door bijvoortleeid een wezenlijke fuename van' de kwaliteit 01 
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604 8eSchrijving natuurwaarden huidige sUuatie en autonome ontwikkeling 

6.4.1 Natura 2000-gebieden 

111 de direcfe omgeving van de N381 liggen twee Natura 2000-gebieden, nameHjk 
'Drents-Friese Wotd & Leggelderveld' en 'Wfjnjeterper Schar'. Deze twee gebieden 
worden in de huidige en toekomstige situatie doorsooden door de N381. Effecten op 
verder weg gelegen Natura 2000-gebieden kunnen op voorhand worden uitgesfoten 
(Buro Bakker 20 1' 11 ), 

Wijnjeterper Schar 
Het Wijnjeterper Schar is een heidegebied in de middenloop van de laaglandbeek de 
Boorne (of Koningsdiep). Het grootste deel van het gebred bestaat uit een relieHrijk 
dekzandlandschap, waarin leem dagzoomt.. Langs de beek Jigt een smaf veengebied. In 
het zandgebred ligt een groot aantal laagten. In de laagten in de keileem hebben zich 
beekeerdgronden gevormd, waar het aanwezige blauwgrasland aan gebonden is. 
Karakteristiek in het gebied z ~jn daarriaast drege en naUe herde, heischraal grasland en 
kleine zeggenmoerassen. Lokaal komt dofterbloemhooi land voar. De graslanden 
worden afgewisseld met vochtige bossen. Door het re lief en de verschillende 
bodemsoorten zijn veel natuurl il ke gradienten tussen de vegetatfetypen aanwezig. 

De Habltattypen waarvoor het Wijnjeterper Schar is aangemefd als Natura 2000-gebred 
en de bijbehorende instandhoudingdoelen staan genoemd in tabe! 6.2. V~~r het gebied 
zijn geen Habitat- of Vogelrichtlijnsoarten aangewezen. 
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TabeI6.2. Habitattypel1> WijnjetEirper Schat. 

Instandhoudingsdoel 

DOD 
__ D .D~ 

DOD 
ROYAL HASIlONING 

Code , Habltattype 

H4010A j VOChhge heiden -"'="""-'J'- Behou9...QQe?cvlakte en ve rb~teri nQ kwanrAil 

t!4030 Droge heiden Behoud oppervlakte kwaliteit_· __ _ 

H6230 ,Heisclliale graslande_n _______ t-_-"'U"-'it~brC.>:e""ld"'_in""9'_'"o""P""Pe"'rv_"_!Clakte en verbeterfn~kwaJfr€i it 

H641 0 ~~.t,J [~slanden Behoud 0 rvlakte en verOOlerfng kwalite,'r 

H7150 Pionierve. ~taties mel snavelbiezerr Be_~.lJu,~vlakte en kwa~tei.-,--t ___ ----' 

Drenfs-Frjese Wold & Leggelderveld 
Het Drents-Frfese Wold behOcrt tot het Natura 2000~landschap 'hogere zandgronden', 
Het gebied bestaat uit een zeer afwisselendi ~andschap. Er ziin veef naafdbossen, maar 
daarnaast zfjn sfuifzanden, heidevelden, Jeneverbesst(uweel, schrale graslanden, zwak 
gebufterde vennen, loofbossSI1 en beken aanwezig, Het stuifzand komt vooral voor op 
het Aekingerzand. In Berkenheuvel komen uitgestrekte kraa.iheidebegroer~ngen VOOf. 

Het Doldersummervetct en het Wapserzand zijn twee grote heideterreinen met vochtige 
en natte hetde met vennetjes. Natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af, 111 
het gebied van de Vtedder Aa is herstel van oorspronkelijke beekdalnatuur tot stand 
gebracht. Ook bij de Schoapedobbe heeH natuurherstel plaatsgevonden, Het is een 
heuvelachtig heidegebied met zandverstuivingen en vennerf ("dobben"). Het 
Leggelderveld bestaat uit natte heiden, pioniervegetaties met snavelbiezen en 
heischraal grasland. 

De Habitattypen waarvoor Mt Drents-Friese Wold & Leggelderveld is aangemeld als 
Natura 2000-gebied en de biJbehorende instandhoudfngdoeien, staan genoemd in raMI 
6.3. 

Tabel 6..3. Habitattypen Drants-Frlese Wold & leggelderveld. 

I~Ode HabitaUype ~------ln-s-1a-n-d-h-o-ud-i-n-gS-' d-oe- t -------, 

'H2310 Stuifzandheiden met struikhei t-_-"U",it"",b""reid!!lw perylakte_e!l verbetering kwaliteil 
j- --
,H2320 
l 

~o H3ll0 

H3130 

·H3160 

H3260A 

.!::!1Q1.91L-
H4030 

~130 

H6230 

H7f l0B 

H7150 

H9190 

-

Bl nnenlandse kraai h~beill:;?e iin e ---f-- Behoud ot)pervlakle en verbetering kwafiteit 

Zandverstuivin~ __ 

Zeer zwakgebuffercl8 vennen 

Zwakgebufferde vennerr 

Zure vennen 

Uitbreldim I) 6rvlakte en verbeteringJ<.waliteit 

Behoad o~ervlakte en verbetering kwalifetl 

Behoud op~rvlak!e en ve rbele ' 119 kwaft!.eit _ 

Behoud o e>=ervlakfe en v~rbetering kwaliteit 

Beken err rivieren met waterplante Uitbreiding oppervlakre en verbetenng kwaliteit 

(waterranonke ~~) __ 

Vochti.ge heiden (hQ,Qere zandmn 

Droge heiden 

Jeneve!~s~truwelerr 

Heischrale graslanden 

derr}~-+_ UitbreidinQ oree rv1akte...§.!l verbeterin~ kwaliteit 

___ -l-__ -=B""·e""h:.:::o=ud~.kte .en ~houd kwarlteL 

___ f--_-=:.B€i::<!h""O""'tJd oppervlakte en verbeterin.g kwalileit ___ . 

s)_ Actieve ho~enen ·hejdev!l.ent~ Behoud 'Nlakle en verbetering kwaliletl 

Uitbreiding o~kte en verb~t!1..rin9 li.:wahlert J 
PiOniervegetaties met snavelbie 

IOude eikenbOS,s_en 

zen Uitbreidfn 0 I1rvlakte en verbeterin:- kwaliteit 

Uitbreidir}9 oppervfakte en verbeterina kwaliteit 

De tabellen 6.4 en 6.5 geven een overzicht van respectievelijk de Habitatrichtlijnsoorten 
en de VogelrichWjnsoorten waarvoor het gebied !s aangewezen, en de bijbehorende 
fnstandhoudingsdoelen, 
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6.4.2 

DOD 
~D.O~ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Tabel 6.4. HabltatrlchtHlnsoorten Orertts-Friese Wold & leggeldervefd 

Code 

1-

Saari Instandhoudingsdoer --
Kll66 -- Kamsalamander UitbreidinfLcrmvan~en kwalitgft reef. §lbied voor ~i!breiding F?Qp~ 

K1Mi 
I 

DriJvende waterweegbree 
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit biolOop voor be"huud 

populali.e 

Tabel 6.S. Vogelrlchtliinsoorten Drenfs-Friese Wold & leggeldervetd 

Code SooFt Instandhoudingsdoel --

DMaars 
Behoud omvang' en kwallteil leefgebied met een draagkrachl voor 

een populalie' van t.en mfl1ste 40 paren 

Wespendief 
Behoud omv3flg en kwaliteit leefgabled met een draagkracht voor 

een populatie van ten mirl ste 8 oaren 

Draaih-als 
Uitbre iding omvang en/of verbetering kwal·ifeit teefgebied met een 

draa~Krachl yoar e:en OOWratie vary ten minste 5 DarerY 

Zwarte zpechf 
Behoud omvang en kWal"ltelf leefgebied met een d'taLigkracht voor 

een QQPulatie van ten minsle 30 paren -
Boom leeliweri k 

Behoud omvang en kwaliteif- Ieefgebied mel een draagkrach\ voor 

een populatie van len minsle 100 ~aren 

Paapje 
Behoud omvang en kwalrteit leefgebied met een cfraagkractlt voor 

een f:!0Qulatie van ten minsle 20 r:aren 

Raodborstfapu'lt 
Behaud omvanq en kwalitellleefgebied rTI el een draagkracht voor 

een 20Qulatie van ten minsfe 100 parerr 

Tapuit 
IUitbreiding omvang enlof verbetering kwaHteit leefgebied met e:en 
dra!'lgkracht voor een PGoulatie van ten minst~aren 

Grauwe klauwier 
IBehoud omvang en kwalitefl )eelgebled met een ctraagkracht vom 

€len populatie varr ten rTI inSle 10 oare l1 

Ecologlsche hoofdstructuur 

De twee hierboven beschreven Natura 2000-gebfeden maken deel urt van de 
ecologfsche hoofdstructuur {EHSJ, De samenhang van de EHS wordt versterkt door 
ecologische verbindingszones (EVZ} en robuuste verbindingszones (RVZ). Deze 
verbindingen kunnen afhankelfjk van hun funcHes nat of droog van karakter zijn. De 
Hggfng van de EHS rondom het trace van de N381 is weergegeven in nguur 6.2 (zie ook 
Bura Bakker (2011)). 
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Figuur 6.1. Overzichtecologlsche hoofdstructuur smdtegebted N381. Bran: Bura Bakker (2011}. 

Nr, Naam Type Doe/soorlen en 
I 8ehe~ ttabljc..:..N:..:.3.::..81:....· ---1 

r1~-+~A~ld~d~jiP------------~N~att~e--=EVZ=-------------~-~O~tter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Beekdal Atddjip jnd 
Wijnjeterper Schar 

Wijnjeterper Schar zuid 

Beekdat TSjonger 

Tsjonger 

Dre-n~s-Frfe$e- Wold 

DFents-Friese Wold -
Hlldenber 
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bos 
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Bestaande natuur - Zoele plas 
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natuur 

- Kmrden- en faunarijk 
grasland 

- Dennen-, eiken- en beuken 
bos-

- Ringslang 
- Grote yuurvfinder 
- Ziiveren maal1 
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natElUf 
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- Droge heide 

- Droog bas met productie 
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FigUUf&.2. Liggiligvan de EHS nablJ de N381. BrOIl : Suro Bakker (2011) 

* 
.... ~ I! -- Ecolo~"JS(:he verbmdingszon5 

\1 -- . ~ . ,. .' I r Ecologl~clje hOofdstrl1cUIIiIf 

, i - PIP'be!]r@'nzmg NJ3t 
1:90.000 l 

(Plan, )MER N381 

Definitief 39-

liggjng trac~ 
tOY Ecologische lloofdstructuur 

BfJt6l1dkk",.· AdVIrsbur&'IOor fco/ogt.r BY I r U -lOTO 

9V795-2. AO/A004/90i 473JNSAlNfjm 

21 april2011 



6.4.3 8eschermde en Rode Ujst soorten 
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De aanwezigheid van beschermde soorten in en rand het plangebied tS onderzocht door 
Bura Bakker (2007, 2011). Hier wordt een samenvatting gegeven van de resuUaten . 
Voor meer details en de soortenkaarten wordt verwsZtln naar de rapportage van Bura 
Bakker (2011). 

Flora 
Binnen de irwloedsfeer van de N38-1 zijn zes soorten beschermde ptanten aangetroffen: 
beenbreek, kfeine en ronde zonnedauw, ristorchis, wHde gage! en waterdrreblad. Deze 
soorten vall en onder mattg beschermde soorten uit de Flora- en faunawef. Op 
beenbreek en rietorchis na staan deze soorten ook afs "gevoelig" geclassificeerd op de
Rode Ujst. 

Vogels 
Zoals eerder vermeld zijn aile inheemse broedvogels streng beschermd onder de Flora
en faunawet. Ook zijn van een aantal soorten de nesten jaarrond beschermd. Binnen de 
invloedsfeer vafl de N381 zijn jaarrond beschermde nesten aangetroffen van buizerd en 
huismus. Deze laatste soort staat als "gevoelig" geclassificeerd op de Rode U}st. Ook 
zijn broedgevallen aangetraffen van twee Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Drents
Friese Wold is aangewezen, namelijk boomleeuwerik en roodborsttapuit. 

Zoogdieren 
Binnen de invloedsfeer van de N381 zijn zeven scorten vfeermuizen aangetroffen (aHe 
zwaar beschermd) en 22 soorten grondgebonden zoogdieren. De meeste 
grondgebonden soorten Zijn licht beschermd. De matig beschermde sooli-en die zijn 
aangetroffen zijn eekhoorn en de steenmarter. De zwaar beschermde soorten die zijn 
aangetroffen zijn de boommarter en de das. Van de 29 soorten staan boom marter, 
hermelijn, wazel, laatvlieger en rosse vleermuis op de Rode Lijst, in de categorie 
"kwetsbaar", Hoewel de zwaar beschermde waterspitsmuis in de omgeving voorkomt is 
deze soort niet door Bura Bakker (2011} in het onderzoeksgebied aangetroffen . 

Amfibieen en repUelen 
Binnen de invloedsfeer van de N38i komen negan SOOf'tan amfibte'en en reptielan voor. 
Onder deze soorten bevinden zicn enkere zwaar beschermde soorten, namelrjk 
levendbarende hagedis (matig beschermd), adder, r1ngs!ang, heikikker en poelkikker 
(zwaar beschermd). De everlge soorten ziln licht beschermd. AHe voorkomende zwaar 
beschermde soorten staan ook als kwetsbaar op de Rode- Lijst. 

Vissen 
In de nabijheid van de brug over het Alddjip is de klerne modderkrufper aangetroffen. 
Deze soort is matig beschermd in de Flora- en faun-awet. IIi de TSjOf'lger ward de Winde 
gevangen, deze soort is niet beschermd maar staat op de Rode liJst als gevoelig. 

Insecten 
Binnen de invloedsfeer van de N381 zijn vijf soorten Jibelten van de Rode Ujst 
aangetroffen, namelijk tengere pantserjuffer, gevlekte en noordse witsnuiflibel, 
grassnijder en vroege glazenmaker. De gevlekte en noordse witsnuitlfbel staan beide afs 
bedreigd op de Rode lijst, en de eerste is zwaar beschermd in de Flora· en faunawet. 
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Ook zijn vijf soorten zeldzame dagvlinders fn het gebied waargenomeri, rtamehjk 
aardbeivlinder, groat dikkopje, bruine vuurvlinder, heidebfauwtj.e en hetvHnder. De 
aardbeivlinder staat als bedreigd op de Rode Ujst, de bruine vLJurvlinder a!s kwetsbaar 
en de ove6ge soorten ats gevoelig. Het hefdeblauwtje is een zwaar beschermde soorf. 

Overige soorten 
Er zijn geen overige zwaar beschermde soorten in of rond het plangebied aangefroffen. 

6.5 Effectbeschrrjiving 

6.5. f Natura 2000-gebieden 

Mogelljke effecten van de opwaarderlng van de N381 op het Drents-Frrese Wold & 
Leggelderveld en het Wfjnjeferper SChar worden besproken tn een Voortoets en twee 
Passende Beoordefingen, opgesteld door Buro Bakker (2007, 2011 J. Hter zar slectlts 
een samenvatting worden gegeven van de effecten van de refevante factoren, nameHjk: 

toename van geluidverstorfng; 
toename van lichtverstoring ('S nachts); 
optische verstoring; 
veranderfngen in grondwaterstand; 
oppervlakteverries; 

• barrierewerking en/of versnippering; 
verontreinigtng; 
toename van stikstofdepositie; 
verander ing tn populatiedynamiek. 

Voor meer detaifs over de toetsing aan deze factoren wordt verwezen naar de 
Passende Beoordelingen (Bij!age 1}. 

Drents-Ftiese Wold & Leggelderveld 
In de voortoefs van Bure Bakker (2001) worden eHeeten van triltingen, barrlerewerkrng 
en versnippering op dit gebied uitgesloten. wer van belang zljn factoren afs 
oppervlakteverlies, stikstofdeposiHe, geluidverstoring enz. Deze factoren worden 
hieronder nader besproken. 

Oppervfakfeverfies 
Uit de passende beoordeling (Buro Bakker 2011, blijkt dat sprake fs van een netto 
oppervlakteverlies. De oppervlakfe die verroren gaat is verwaarloosbaar klein ten 
opzichte van het totale Natura 2000-gebied. Ook wordf er bos verwijderd, echIer omvat 
dit geen aangewezen habitaUype(s}. Het gebied dat verloren gaat, vormt geen geschikt 
broedgebied voor de wespendief of zwarte specht. Significant negatieve effecten als 
gevorg van oppervlakteverlies kunnen worden uitgesloten. 

Stiksfofdepositie 
Vanwege de toename in verkeersintensiteit kan de opwaardering van de N381 een 
toename in depositie van stikstof (NOx en NH3) tot gevolg hebben in het omHggende 
gebled. Talloza studies hebban negatieve ecologische effecten van stikstofdepositie 
aangetoond, waaronder een verminderde soortendiversiteit en het verdringen van 
zeldzame soorten uft de vegetatie door stikstofminnende soorten (b~jv. Aerts & Berendse 
1988, Bobbink et al. 2003). Hoge stikstofdepositles leiden meestal tot een verarmtng 
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van de vegefatie door de dominanUe van snergroeiende, stikstofminnende soorten als 
brandnetef en grassen. Veel zeldzame soorten van voedselarme n1fhelis zuHen hierdoor 
verdwtjnen. In voedselarme bfotopen als heidegebieden KUrman hogs N deposifies 
leiden tot invasie door berken en grassen, met name pijpenstrootje (Molinia cae-rulea) en 
bochtige smele (Deschampsia flexuosa) . 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld heeft tot doef om enkere in Nederland 
bedreigde Habitattypen te beschermen. Veel van deze Habitattypen zij n gevoelig tot 
zeer gevoelig voor stikstofdepositie, met name Zwakgebufferde vennen, Zure vennen en 
Actieve hoogveJien. De gevoeligheid voar stikstofdeposftie kan worden weergegeven 
aan de hand van de kritische depositiewaarde (KDW). De KDW is gedefinieerd als 'de 
grens waarboven het risieo niet karT worden uitgesloten dat de kwalitelt van het 
habitattype srgnificant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende 
invloed van de atmosferische stikstofdepositre' (Van Dobben & Van Hinsberg 2008). De 
meest gevMlige habifc:lttypen in het gebied hebben een KDW van circa 400 mollha/Jr. 
Het moet echter worden opgemerkt dat de effecten van deposlHe afhankelijk zijn van 
vele factoren_ Behalve de gevoeHgheid van het habitattype ziJn ook de abron-sehe 
facforen, de hoogte van de achtergronddepositie, f1uetuaHes en trends in de 
achtergronddepositte en het beheer van groot belang. Deze factoren kunnen elkaar 
bovendien onderling be'fnv1oeden. Beheermaatregefen spelen een b-elangrilke rol bij het 
hafen van de doelen en het formuleren van tussendoelen. Zo kunnen bijvoorbeeJd 
plaggen, begrazing, of gecontroleerd branden helpen am een nutrientenoverschot te 
verkleinen. 

Vit recente gegevens van het ptanbureau voor de Leefomgeving (20tO) btijkt' dat de 
achtergronddepositie in het Drents-Friese Wold veelal meer dan 1.500 mo!lha/lr 
bedraagt. De KDW van de gevoeHge habitattypen wordt dus reeds rurm overschreden 
door de aehtergronddepositfe. De effecten van stikstofdepositie zeer complex en 
afhankelijk van verschHrende faeforen zoals de hydrologische omstandignedeft eft het 
gevoerde beheer. rn de passende beoordeling van BufO Bakker (2011) wordt 
geconcludeerd dat de stikstofdeposihe door de N381 bij verschiHende habitattypen n~et 
tot meetbare negatieve effeeten zalleiden. Bij de habitattypen H3160 (zure vennen), 
H4030 (drage Heide) en H401 0 (vochtige he ide) is drt echter weI het gevaL De eHeetan 
op de irlSfandhoudingsdoelen wOrden voor H4030 (droge heide) n~et als stgniftcant 
aangemerkt, maar voor H3160 (zure vennen) en H401 0 (vochtige heide) zander 
mitigatie weI. Met mitigerende maatregelen zijn er geen sigriifieant negatieve effecten. 

Verontreiniging 
Een toename in autoverkeer kan lelden tot een (Jokale) toename in verontreil1igende 
stoffen als fijnstof, PAKs, zware metalen., strooi2out, olie enz. De concentraties van
fijnstof en N02 btijven rurm onder de grenswaarden gestefd door de Wet Luchtkwaiitelt 
(Buro Bakker 201 t). Door strengere wet- en n~gelgeving m.b.t. bodem- en waterkwaliteit 
en de toepassing van tweelaags ZOAB zal de opwaardering van de N381 naar 
verwachting leiden tot een verbetering ten opzichte van de huidige situatie (Bum Bakker 
2011). Significant negatieve effeeten op de instandhoudingsdoefen van het gebied 
kunnen worden uitgesloten. 

Verdroging 
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Tijdens de aanfeg van kunstwerken en na realisatie van de nieuwe inrichting zou er 
verdrogiilg KUilileil optFeden als gevolg van de N381 (Bura Bakker 2011). Hydrologische 
effecten worden nader besproken in het volgende hoofdstuk. Negatieve effeden op de 
instandhoudingsdoelen kunnen worden uftgesloten. 

Geluidverstoril1g 
Geluidverstoring kal1 optreden Ujdens de aanlegfase van de wag, het pfegen van 
onderhoud en trjdens de operationele fase. Tijdens de aanlegfase zal met name het 
gebruik van een asfafffreesmachine een hoge gelurdsbetasHng (ca. 112 dH(A) aan de 
bron} tot gevolg hebben. Op een afstand varl circa 800m is het nfveau afgenomelll tot 
40-45 dB(A). Uit recent onderzoek blijkt dat broedvoge~s worden verstoord bi} 
geruidn~veaus van 52 tot 515 dB(A} (Gamiel et al. 200?). Andere ctoalsoorten, ,,-oals 
dagvlinders, reptielen en amfibieen zijn minder of n~et gevoefig voar geluid. 

De werkzaamheden starten voor de aanvang van het broedseizoen, lopen door fn het 
broedseizoen en worden afgerond voor aanvang van het volgende broedseizoen. 
MogeHik worden broedparen verstoord van de boomleeuwerrk, dodaars, rCOdborsttapuit, 
zwarte specht en wespendfef (Bura Bakker 2011). SigniHeant negatfeve effecten op de 
tnstandhoudingsdoelen kunnen tijdens de aanlegfase echter worden uitgesloten. 

Door het gebruik van tweelaags ZOAB zal de geluidsemfssie varl de N381 irl de 
operatfonele fase afnemen. Hier is dus sprake van een posfhef effect. Grootschahg 
onderhoud zal buiten het broedseizoen plaatsvinden. Signiffcanf negatieve eHeeten op 
de instandhoudingsdoelen kunnen tijdens de operationele tase en Hldens 
onde-rhoudswerkzaamheden dus worden uitgesloten. 

Uchtverstoring 
Tijdens de aanlegfase word! aUeen overdag gewerkt en zijn negatieve effecten van 
verHchHng dus uil te sluiten. Tijdens de gebruiksfase kan lichtverontreiniging door 
koplampen en lantaampafen een verstorende werking hebben op net Natura 2000-
gebied. Het aantaE en de locafie van de Jantaarnpalen zal echter gelijk bHjven aan de 
huidige situatie. Door een toename in verkeersdruk kan sprake zijn van eerl toename in 
lichtverstoring door koplampan. Gezien de gewenning van dedieren, de groottevan het 
gebied en de ruime uitwijkmogeHjkheden worden echter geen signftfcante effecten 
verwacht (Buro Bakker 2011). 

OpUsche verstoring 
Optische verstoring kan optreden als gevolg van rijdende auto's. Hiervan is met name 
sprake in de meer open geofeden. Door Buro Bakker (2011) wordt geconcfudeerd dat 
negatieve effecten door de toe name In autoverkeer niet opwegen tegen de posrtieve 
effecten van de afname in geluidbelasting. Deze vergelijking is Behler niet te maken, 
aangezien de optische verstoring door rijdende auto's een geheet andersoortig effect is 
dan de eHeeten van geluidsverstorrng. Tach hebben voorbi}rtjdende auto's vaak geen 
verstorende werking op dieren, zorang de auto's niet stoppen of plotseting van snelheid 
of richting veranderen. Hiervan zal normafiter ook geen sprake zijn en significante 
eftecten kunnen daardoor worden uitgesloten. 
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Groot onderhoud zal buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Sigrhficant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen door onderhoudswerkzaamheden kunnen dus 
worden uitgesfoten. 

Verandering populatiedynamiek 
De N381 za! 75 cm verbreed worden ten opzichte van de huidige situatie; hierdoor zal er 
geen meet bare verslechtering plaatsvinden op de populatiegroottes van de typerende 
500rten. Faunapassages, die aangelegd zul/en worden onder de N381 , zullen zorgen 
veer betere mtgratiemogelijkheden veor de typerende soorten. Aangezten deze 
geplaatst zullen worden op voor reptielen en amfibieen belangrijke plaatsen, :iullen 
vooral de laatstgenoemde soortgroepen hiervan profiteren. Na het afronden van de 
werkzaamheden zal er een posWef effect zijn op de papulatfegroottes van voornameliik 
reptieJen en amfibieen. 

Wijnjeterper Schar 
Uit de voortoets van Buro Bakker (2007) bHikt dat negaHeve effeeten van de N3811 afs 
gevolg van oppervlakteverliesr verzuring, vermesting, verdroging en verontreiniging op 
het Wijnjeterper Schar niet op voorhand konden worden uftgesloten. In de passende 
beoordeling (Buro Bakker 2011, bijlage 2) zijn de effecten van deze factoren nader 
onderzocnt. 

Oppervlakteverlies 
Ais onderdeel van de opwaardering van de N381 wordt de brug over het Koningsdiep 
verbreed. Dit zal echter niet leiden tot verlies van het oppervlak aan kwallficerende 
habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. De netto afname van 0,17 ha (0,1% 
van het bruto oppervtak van het Natura 2000-gebied) leidt niet tot significant negatieve 
effeetan op de instandhoudingsdoelan van het gabled (Bum Bakker 2011) . 

Stikstofdepositie 
Zoals reeds hierboven beschreven (zie effecten op Drents~Friese Wold) kan door de 
toename in verkeersintensiteit de opwaardering van de N381 een toename in depositie 
van stikstof (NO, en NH3) tot gevolg hebben. Oit kan leiden tot verzuring en vermesting 
van de habitattypen in het Natura 2000-gebied, met alS gevolg dat de kwaliteit van deze 
habitanypen wordt aangetast. 

Aile habitatfypen in het Wijnjeterper Sehar zijn gevoefig tot zeer gevoelig voor 
stikstofdepositie. Het meest gevoelig is habitattype H6230 (heischrale graslanden). De 
kr~tische depositfewaarde van dit habitattype bedraagt 830 mol/hajjI". De effectem van 
stikstofdepositie zijn zeer complex en afhankeHJk van verschillende factoren, zoals de 
hydrofogische omstandigheden en het gevoerde beheer. In de passende beoordeling 
van Buro Bakker (2011) wordt geconcludeerd dat de eftecten van stikstofdeposiHe door 
de N381 bij verschillende habita1typen niet tot meetbare negatieve effecten zalleiden. In 
het geval van de habita1typen H6230 (heischrale graslanden) en H641 0 
(blauwgraslanden) is dit echter weI het gevat. 
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Verontrelniging 
Analoog aan de situatie bescnreven VOor het Dr8rits~Friese WOld zat door strengers 
wet- en regelgeving m.b.t. bodem- en waterkwaHteit en de toe passing van tweeraags 
ZOAS de opwaardering van de N381 waarschijnlijk Jeiden tot eeri verbeteiring ten 
opzichte van de hurdige srtuatie (Buro Bakker 2011). Significant negatfeve effecfen op 
de instandhoudingsdoelen van het gabled kunnen worden ultges[oten. 

Verdroging 
Tijdens de aanleg van een tunnel tar hoogte van de Butewer is mogelrjk bemahng nodig 
ten behoeve van de werkzaamheden. Dit zal echler niet leiden tot slgniHcante effecten 
op het Natura 2000-gebied. Door enkele aanpasSingen aan de bermsfoten zaf drarnage 
van het zandpakket in de grasfandstrook worden beperkr. Dit heeft een pO$~tief effect op 
de instandhoudingsdoelen. De hydrologische effecten worden nader besproken in het 
vorgende hoofdstuk. 

Verandering populatiedynamiek 
De N381 zal verbreed worden ten opZichte van de huidige situ~M; hierdoOf L~I een 
verslechtering plaatsvinden, aangezien het voor repHelen, amfibieen en zoogdferen 
moetlijker word! om de weg over te steken. Faunapassages, dre aangelegd zullen 
worden onder de N381 , zuHen zorgen voor betere migratiemogeltjkheden voor de 
typerende soorten. Deze zullen gep~aatst worden bfj af aanwezige oversteekplaatsen. 
Hierdoor hebben voornamerijk zoogdieren (met name dassen), repHelen en ~rnfibieerF 
betere migratiemogelrjkheden. Daardoor kan een significant negatfef effect op de 
populatiedynamiek worden uitgesroten. 

6.5.2 Ecologische hoofdstructuur 

De twee hierboven beschreven Natura 2000-gebieden maken deel un van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS). fn de gebieden waar de EHS en Natura 2000 
overlappen, weegt het beschermingsregime varFult de Natuurbescherm~ngswet 1995 
zwaarder. De effectefi op die gedeelten van de EHS binner1 de Nafura 2000-geoieden 
zijn reeds hierboven uitgebreid beschreven. 

Op ve.rschHlende locaties is sprake van een verlies aan oppervfakte vail de EHS. De 
opwaardering naar een dubbelbaans autoweg heeH een oppervtakteverlies van 6600 m2 

van het EHS-gebied Beekdal Koningsdiep tot gevolg. Het verlies aan areaal rn het EHS
geb~ed Beekdal Tsjonger betreft 8670 m2 (0,87 ha). Ook in het Drents-Friese Wold is 
sprake van areaalverfies (4,18 ha). fn totaal gaat dus 0,66 ha aan niet·ingericht EHS
gebied (Koningsdiep) en 5,05 ha aan ~ngericht EHS-gebled verloren. Door het verfies 
aan areaal is daarom sprake van een signWcante aantasting van de wezenHjke 
kenmerken en waarden van de EHS. Compensatie van het areaaf aan EHS wordt 
vastgelegd fn het Provinciaallnpassingspran van de N381 drachten - Drentse grens. 
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Effecten op beschermde soorten worden getoetst Clan de Flora- en faunawet (FF-wet). 
Het uitgangspunt van de Ff-wet is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan 'de 
gunstige staat van instandhouding' van de soorten. Beschermde soorten kunnen 
negatieve effecten ondervinden door bijvaarbeetd ruimtebeslag, vernietigtng van 
leefgebred of verstoring door geluid of licht, enz. De aanwezigheid van beschermde 
soorten in de nabijheid van de N381 is beschreven in hoofdstuk 6.4. De hier gegeven 
informatie is grofendeels gebaseerd op de effectbeoordeling van Bura Bakker (2011). 

Flora 
Er is sprake van habitafverlies voor rietorchis (NW van de afsJag ElsloolTerwisscha) en 
waterdrteblad (Appelschase Maden). Door de werkzaamheden wilen groeiplaatsen van 
deze soorten in de berm en bermsfoot verforen gaan. De gunstige staat van 
instandhouding kom1 echter niet in gevaar. Het is niet uitgesloten dat ook van de overige 
beschermde soarten enkere exemplaren verloren gaao. Hier is echter geen sprake van 
habitatverlies. Negatieve effecten: als gevolg van tluctuerende grondwaterstanden 
tijdehs de werkzaamheden kunnen worden uitgesloten (Buro Bakker 2011}. 

VOgels 
Verschillende soorten broedvogels maken gebruik van het plangebfed. De aanwezige 
broedvogels kunnen indieh de werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaafsvinden 
verstoord worden. Door het verstoren of verwijderen van broedplaatsen ~n het 
braedseizoen kunnen nesten van vogels vernield worden. of jongen gedood. 

Aile broedvogels zijn beschermd middels de Flora- en faunawet. Voor verstoring van 
broedvogels (overtreding artikel1 1) wordt per definltle geen ontheffing vedeend. De 
werkzaamheden dienen dus 6f buiten het broedseizoen (indicatief tussen 15 maart en 
15 juli) fe worden uttgevoerd om zo verstoring van broedvogels te voorkomein, 6f voor 
de aanvang van het broedseizoen Ie worden gestart. Als de werkzaamneden voar het 
broedseizoen starten zullen de vogels op zoek gaan naar andere broedplaatsen in de 
omgeving. In de directe omgeving van het trace zijn hiervoor voldoende alternatieven 
aanwezig. Indien vlak voor het broedseizoen wordt gestart (begin maart) moet het 
plangebied gecontroleerd worden op de aanwezfgheid van broedvogels omdat ef 
mogelijk al voor 15 maart broedende vogels aanwezig kunnen zijn. 

Op verschillende locaties zullen broedplaatsen van de huismus verloren gaan. Ook 
wordt de nestiocatie van een buizerd in het Tsjongerdal verstoord. In berda gevalten is 
sprake van verlies van broedbiotoop. De nesten van beide soorten zijn jaarrond 
beschermd. De gunstige staat van instandhouding komt echter niet in gevaar. 

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven kan geluidversforing optreden tijdens de 
aanlegfase van de weg, het plegen van onderhoud en tijdens de operattonefe fase. Door 
het gebruik van tweelaags ZOAB .::al de gelu idsem~ssie van de N3S1 in de operatfonele 
fase afnemen. Hier is dus sprake van een posltief effect. Grootschalig onderhoud zal 
buiten het broedseizoen plaatsvinden en zal geen negatieve effecten op broedvogels tot 
gevolg hebben. Tijdens de werktaamheden in de aanlegfase kan wei sprake zi~n van 
getuidverstoring van broedvogels, Uit recent onderzoek blilkt dat broedvogels worden 
verstoord bij geluidsniveaus van 52 tot 58 dB (A) {Garniel at al. 200?}. Effecten dienen 
vaorkomen 1e worden door buiten het broedseizoen te werken of v66r aanvang van het 
broedseizoen te starten en de werkzaamheden continu door te zetten. 
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Vleermu~zen 

Vfeermuizen gebrulken Itjnvormige elementen in het !andschap als vHegroute, wefke 
gebruikt wordt ~n de schemer am van hun slaapplaatsen naar de-toerageergebteden te 
vHeger'L Vltegroutes Zijn, net als hun vaste verbl1jfptaatsen, wettel1jk beschermd. Het 
onderbreken van vl1egroutes kan leiden tot negatieve effecten op vfeermuizen. 
Krlelpunten ten aanzien van doorsnijding van vHegroutes van v~eermuizen Hggen me-t 
name op de nieuw aan te leggeo traces ter haogle van Wijnjewoude en ten westen van 
landgoed Ontwijk. Ook ~s sprake van enige verslechterfng bij de fietsoversteekplaats ten 
noorden van de Kraaihe-tdepollen. Een gedetailleerd oveLicht wordt gegeven door Buro 
Bakker (2011) 

Naast aantasting of doorsnilding van de vtiegroutes is sprake van negatieve effecten op 
verblijfptaatsen van vfeermuizen. In het fnmidders gesloapte pand aan de BaJkweg to te 
Donkerbroek bevond zich een verblijfplaats, eve-nal~ op <:indere locaties. In landgoedl 
Ontwijk komen verbl1jfplaafsen van vleermuizen in bomen v~~r. Deze bomen bl~jven 
echter behouden. 

Indien uttsluftend overdag wordt gewerkt kunnen negatieve effecten als gevotg van 
kunstmatige verrichting worden uftge-stoten. 

Grondgebonden zoogdieren 
Op verschiltende locaties worden looproutes van dassen doorsneden. Oak worden 
enke~e bosjes doorsneden waarrn 2ich vluchtburchten bevrnden. Het kan nlet worden 
uitgesloten dat de (Iokale) gunsHge staat van tnstandhouding frl gevaar komt. Echler 
doordat er faunapassages worden aangelegd onder de N381 wordt dft effect 
gemlHgeerd of ten let gedaan. Naast effecten op de das is sprake van negatieve eHecten 
op de eekhoorn vanwege een toenemende barrierewerking van de N381. Ook voor 
deze soorl geld1 dat de aanleg van de faunapassages zorgt vom het mitrgeren of 
wegnemen van het negatieve effect. Negatieve eHeeten op de steenmarter, boommarter 
en waterspitsmuis kunnen worden uitgesloten. De aanleg van de faunapassages is ook 
voor belang voar o.a. boommarter. 

Amfibieen en reptielen 
Zoals eerder beschreven is sprake van een hoge diversfteit aan herpetofauna in en rond 
het plangebied. Hoewel door de N381 op enkele locaties habitat verlOrerl kan gaan, 
wordt dit verties deels gemitigeerd en/of gecompenseerd door bijv. een aangepast 
ontwerp bij de aansluiting Hildenberg of het aanleggen van nreuwe watergangen. De 
N381 von'r1t een aanzienl1jke barriere voor soorten als adder, waardoor een aantal1lokate 
populaties zullen worden gefragmenteerd. Door de aanleg van de faunapassages zal de 
barrieHewerking van de N381 worden gereduceerd oftenlet gedaan. 

Vissen 
De brug bij het Alddjip wordt ve-rvangen door een nattiurbrug met een doodopende 
oever, waardoor het leefgebied voor de kleine modderkrurper rets toeneemt. Door 
werkzaamheden kan sprake zijn van tijdelijke vertroebel1ng van he1 water. De 
modderkruiper is hier eehter niet bijzonder gevoelig voor. Permanente negatieve 
effecten op de kfeine modderkrulper kunnen worden uitgesloten. 
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Door de verbreding van de weg zal geen leefgebied van heideblauwtje· en gevlekfe 
witsnuitlibel verl6ren gaan, aangezien beide soorten voorkomen op natte delen van 
heidegebied. Deze bevinden zieh niet direct fangs de N381 . Het heideblauwtje, 
aardbeivlinder en bruine vuurvlinder zullen profiteren van de ontwikkeling van heide 
langs de bermen van de N381 . Tijdelijke veranderingen in de grondwaferstand kunnen 
leiden tot negatieve effeeten op dagvlinders en libellen. 

6.6 Effectbeoordeling 

Een samenvatting van dE! natuureffecten staat gegeven in tabel 6.S. Het belangrijkste 
negaHeve effect op Natura 2000 heeft betrekking op stikstofdepositle. Hoewel in de 
passende beoordelingen van Bura Bakker (2011[a, b) wordt geconcludeerd dat de 
etfecten niet signfficant zijn ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen, is sprake 
van een verhoging in stikstofdepositre. Gezien de gevoeligheid van de habitattypen voar 
vermesting en verL:uring worden de effecten hier als negatief beoordeeld. 

Oppervlakteverlies, verdroging en barrierewerk~nglversnippering geven negatieve 
effecten Clp beschermde soorten en/of de EHS. Deze eitecten zijn niet voor iedere 
soortgroep even relevant. De barrferewerking van de weg is logischerwijs groter voor 
een 500rt als de adder dan voor vogels of vleermuizen. De effecten van stikstofdepositie 
op de beschermde soorten Jopen rndirect via de kwaliteit van het habitat. Zo kan door 
vermesting het habitat van soorten aJs heideblauwtje worden aangetast ars gevolg van 
vergrassing en een vermindering VM de structuurvariatie. 

Samenvattend worden de effecten van oppervlakteverHes, barrh~rewerking, 
sHkstofdepositie en verdroging als het meest negatief beoordeeld. VerschUiende 
negatieve effecten kunnen acliter worden gemitigeerd (zie hoofdstuk 6.7). De effecten 
van de andere factoren als geluid- en tichtverstoring en verontreiniging zUn neutraal tot 
hchl negatief of positief. 
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i abel 6.6: Effectbeoordellngc natuur 

Natura 2000 
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Nega1ieve effec1en op beschermde natuurwaarden kunnen worden verminderd of 
voorkomen door het treffen van mitrgerende (verzachtende} maatregelen. Ook kunnen, 
in her Kader van hat EHS-bschermingsregime door midaer van compensatie negatieve 
effectelll teniet worden gedaan. Habitatverlies kart bijVoorbeeld worden gecompenseerd 
door de realisatie van vervangend leetgebied elders. De mrtigerende en compenserende 
maatregeten worden in detair besproken tn het Compensatie- en mifigaheplan N381 
(Bura Bakker 2011 ). Het areaalverlies van de EHS wordt gecompenseerd door de 
tnrichting van de graslandstrook tussen de Marscnen en de- N381. In tege-nste-Iting tot de 
Na1uurbeschermingswet, Boswet en EHS kent de Flora- en faunawet geen 
compensatieplicht. Toch kan compensaHe van negatieve effecten op beschermde 
soorten noodzaketijk ziin. De mogelijkheden voor mitigatie en compensaUe zijn 
afhankelijk van de aard van het negatieve effect, de betreffende soort of habitattype dat 
de effecten ondervindt, het tijdstip en de loeatie. Een gedetailleerd overzicht word! 
gegeven door Buro Bakker (2010 1). Hier wordt een beknopt overzicht gegeven van de 
belangrijkste maatregelen. 

Aanlegfase 
De mate van verstoring afs gevolg van aanwezigheid van mensen, machines en 
werkzaamheden als grondverzet is afhankelijk van de periode van de levenscyclus van 
de soort. Zo zijrT broedvogels fogischerwijs voorar gevoelig tljdens het broeasefzoen. 
Door de werkzaamheden te plannen buiten het broedsefzoen (fndrcatief van 15 maar! tot 
15 juli) wordt versforing voorkomen. Ook kunne-n- de- we-rkzaamheden v66r het 
broedseizoen worden gestart en continu worden doorgezetr zodat de vogels dre- toch 
nabij de werkzaamheden gaan broeden hier blijkbaar geen hinder van onderv~nden. Bfj 
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werkzaamheden aan watergangen moet rekening worden gehouden met de wfnterrust 
van amtibieen en vissen (zie tabel 6.7). Indien bomen worden gekapt. moeten deze 
eerst door een ecoloog. worden gecotltroreerd op de aanwezigheid van vaste nesten of 
verblijfp faatsen van vogefs of vleermuizen. 

Tabel 6,7. Geschlkte periooen vool' uil1ioeren van werkzaamheden. Periodes zijn indicalief. 

Soortgroep i~n _ feb I mrt apr mel jun jul 
! 

okt nov -' dec aug sep 

Bruedvogels I I ~. I 1 
-

! Vissen I I I I .r 

amfi5ieen I ! 

Toelichtin~ 

Rood Onthef1ing wordt niet ver leend. Indien voo rafgaand aan hel brOE'ldseiz09n wordt gestart is het (met 

betrekkinQ tot broedva~ls} mogeifjk door Ie we rken fn het broedseizaem. 

Groen (}J::.1lmale periode vaar werkzaamheden. 

Indien 's nachts wordt gewerkt kan lichtverstoring op vleermuizen optreden. Dit kan 
worden voorkomen door goed afgestelde ttchtbronnen. Zijwaartse of omhooggerichte 
lichtuitstraling en verstrooiing dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door een 
juiste afstelling en het gebruik van passende arrnaturen. 

Indien bij de aanleg van nieuwe leidrngen watergangel1 worden verstoord of 
drooggelegd waar beschermde vissen voorkomen, moeten de aanwezige vissen worden 
weggevangen en elders worden uitgezet. 

Operatioliele fase 
De barrierewerking van de N381 kan worden gemitigeerd door de aanleg van 
faunapassages . Deze kunnen bestaan uit o.a. faunatunnels, nafuurHjke bruggen. 
ecodutkers enz. De dimensies en inrichtlng dienen fe voldoen aan de eisen van de 
doelsoorten. Om de effectivite~t van de passage te verhogen dienen de dieren naar de 
passage te worden toegeleid. 

Veel habitattypen zijn (zeer) gevoelig voor stikstofdepositie. Naast generfek beJeid en 
speciHeke emissiebeperkende maatregelen kunnen ook effectgerichte maatregelen 
worden genomen. Deze maatregelen hebben betrekking op beheer- en 
hersfelmaatregelen, zoals plaggen, baggeren, begrazlng, het verwijderen van bosopsJag 
etc. Naast stikstofdepositie kunnen ook andere factoren zoals verdroging of verstoring 
een rol spalen bij het weI of nret behaJen van de instandhoudingsdoelen. Deze factor en 
kunnen elkaar bovendien onderli'ng beinvloeden. Beheerrhaatregelen spelen een 
belangriJke ral biJ het halen van de instandhoudingsdoelen. 
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In dit hoofdstuk worden voorsteHen gedaan voor het evalueren van de voorspeide 
effecten in dit MER. De evaruatre Mett betrekking op de verkeersintenslteften en de 
kwaHteil varl de habitattypen in het natura 2000-gebied dat binnen de invloed Hgt van de 
N381. 

7.2 Verkeer 

In planstudies is het gebruikelijk om de prognose voor het verkeersaanbod in de 
toekornst te voorspeHen met modellen. Het Logenaamde verkeersmodel . Zo'n model is 
een beste Deschikbare methode om een vooFspelling te kunnen doan over toekomstige 
ontwfkkelingen. E:chter aan een verkeersmodel kleven onzekerheden, Om na realisatie 
van de weg te monitoren kunnen modelresultaten vergeleken worden met de werkeHjke 
gemeten verkeersaanbod. Hiervoor is een monitoringsplan opgestetd. 

Monitoringsplan N381 
Om te bepalen of de gestelde doelen bereikt worden, vlndt verkeersmonjfor~ng pfaats. 
Htervoor is een monitoringsp~an geschreveIT. Hierrn zullen onder andere de locaUe en 
gewenste teJfrequentie meegenomen worden. Dit monitoringspfan ~s fIT samenwerking 
met Veflig Verkeer Nederfand, gemeente Opsterland en gemeente OoststeHingwerf tot 
stand gekomen. Vervolgens is dit plan naar de diverse Dorpsbelangen gestuurd. De
Dorpsbefangen hebben namelijk de lokale kennis die praktisch brulkbaar is voar het 
bepalen van de uiteindeHjke tellocaties. De reacHes van de Dorpsbelangen zijn verwerkt 
in dit plan. Om hat project te kunneri evalueren, is het noodzakelijk om v66r de 
uitvoerrng van de werkzaamheden nulmetingen uif fe voeren. Vervolgens wHen de 
ontwikkelingen jaarlijks gemeten worden, tot drie jaar na akondtng van de 
werkzaamheden. De planning is afs voigt. In september en oktober 2010 is de oulmeting 
uitgevoerd. Vervolgens zal er elk jaar verkeersmonitoring plaatsvinden. Zo wordt rnzrcht 
verkregen in de huidige verkeersstromen, maar ook in de verkeersstromen tijdens en na 
de opwaardering en aanleg varl de nieuwe N381. De verkeersintensiteiten zulten vanaf 
de start van de meetuitvoering openbaar gemaakt worden via pubficatie (op 
www.n381.nl). 

7.3 Natura 200D-gebieden 

Ver'ol'ltreinigirag Drents .. Friesewold 
Verontreinigihg in het Drents-Friesewold onfs1aat door verwaaiing en run-off van 
vervuHende stoffen. Deze staffen komen in de bermen te-recht maar ook in de raMen 
van het natura 2000 gebied. In Dverleg met het bevoegd gezag zal een monitorfngsplan 
voar de verontreinfgfng van de berm en van de weg nader uitgewerkt worden. 
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8 CONCLUSIE 

In dit (Plan-)MER is ingegaan op de actualisatie van de effecten van het 
voorkeursaltematief voor de wijziging; van N38t. In dit (Plan-}MER zljn voar de aspecten 
geluid, luchtkwaliteit, externe veiJighe~d, water en natuur de effecten bepaalt en 
vergeleken met de eerder bepaafde effecten uit de voorgaande MER-rapportages. 
Hieronder voigt per aspect de conclusie van de effectvergelijking. Aanleiding v~~r dit 
(Plan-)MER op de voorgaande mmeueffectrapportages is de wijziging in wet- en 
regelgeving en kleine wijzigingen in het ontwerp. De klefne wijZigingen in het ontwerp 
hebben alJeen invloed op eerder genoemde effecten. 

8.1 Geruid 

De wijzigingen in het ontwerp van de weg ten opzichte van het ontwerp dat in de 
voorgaande milieueffectrapportages is onderzocht, heeft een positief effect op de 
akoestiek. De verdiepte Jigging van met name de aansluitingen Weinterp, 'f West en 
Wester Es dragen biJ aan de beperking van de geluidoverlast btj de nabij gelegen 
woningen. Het toepassen van tweelaags ZOAB, of geJijkwaardig, heeft een sterk positief 
effect op de wonrngen die zijn gelegen in de nabijheid van de N3811. 

8.2 Luchtkwaliteit 

Op basis van de resultaten uit het luchtkwaliteitsonderzoek kan geconc\udeerd worden 
dat er verschHlen zijn tussen de autonome ontwikkelingen en het voorkeursatternatief. 
De verschiilen zijn echter klein en tn absolute zin liggen de eoncentraties ru fm onder de 
wettelfjke normen. Ook draagt de weg slecht minimaa' bij aan de concentratie- van 
schadeliJke stoften. De achtergrondcOncentratie zlJn maatgevend. Dit leidt tot een 
neutrale effec1beoordeling voor het aspect luchtkwaHteit 

8.3 Externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid is in de voorgaande mrifeueffectenrapportage niet eerder 
beoordeeld. Op basis van de effecfanalyse kan geconcludeertl worden dat de reaHsatie 
van het voorkeursalternatief leidt tot een lager groeps en pfaatsgebonden fisieo ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling. Hiermee wordt het voorkeursalternatief op dit 
aspect posittef beoordeeld. 

8.4 VVater 

Over het geheel genomen fs het effect op zowel grond- al oppervfaktewater neutraal ten 
opzichte van de effectwaarder~ng in de voorgaande beoordelingen. 

De leemte- in kennis betreHende de zeWngen is deels opgevuld, de reikwijdte van de 
grondwaterstandverfagingen zijn berekend. Het risfco is daarmee deels ingeperkt, over 
de mate van zettingen btijft de leemte, 

De mogelijkheden om de wateroverlastproblematiek vanuit de Tsionger via de 
Tsjabbekampster waterlossin9 op te tossen (nabi] onderdoorgang '{ West) is positief 
beoordeeld. Hetzelfde geldt voor het tegemoetkomen in het scheiden van de 
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waterkwaliteitsstromen ten behoeve van natuurontwikkeHng in de eeologisehe 
verbindingszone fangs de TSjonger. 

8.5 Natuur 
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Het belangrijkste negatieve effect op de Natura 2000-gebieden betreft stikstofdepositie. 
Hoewel in de passende beoordelingen van Bura Bakker (20tOa, b) wordt geconcludeerd 
daf de e·ffscten nrst significant zijn, is sprake van een verhoging in stikstofdepositie. 
Gezien de gevoeligheid van de habitattypen VDar vermesHng en verzuring worden de 
effecten hier als negatief beoordeerd. Conclusie is dat sr geel1 significant negatief 
effecten zijn op de instandhoud~ngsdoelstellingen van de Natura 2000-gebfeden. 

Oppervlakteverlies, verdroging en barrierewerking I versnipperrng geven negaUeve 
efteeren op beschermde soorien en/of de EHS. Deze effecten zijn niet vaar red ere 
soortgroep even relevant. De barrierewerking van de weg is logischerWijS grater voor 
een soort als de adder dan voor vogels of vleermuizen. De effecten van stikstofdeposiffe 
op de beschermde soorten lopen indirect via de kwaliteit van het habitat. Zo karl door 
vermesting het habitat van soorten als heideb~auwtje worden aangetast als gevalg van 
vergrassing en een vermindering van de structuurvariatie. 

Samenvattend worden de effecten van oppervfakteverlies, barrierewerking, 
stfkstofdepositie en verdroging als negatief beoordeeld. De verscMlende negatieve' 
effecten kunnen echter worden gemrtigeerd of ten aanzien van het EHS-gebied 
gecompenseerd (zie hoofdstuk 6,7 en het compensatie- en mitigatieplan (Bakker 2011)) . 
De effeefen van de andere faetoren als geluid- en lichtverstoring en verontreiniging zijn 
neutraal tot licht negatief of positief. Er zijn geen significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de natura 2000-gebieden. 
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