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1. Oordeel over het MER 
In samenwerking met de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen wil de provincie Frys-
lân het gebied rondom de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern herontwikkelen. De 
gebiedsontwikkeling bestaat uit:  
• de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Westkern met bruto 15 ha (6 ha zal als 

uitgeefbaar terrein planologisch worden vastgelegd); 
• de verbetering van de scheepvaart- en wegverkeersontsluiting;  
• de ontwikkeling van recreatie en toerisme (o.a. uitbreiding zandwinput en realisatie van 

strand met bijbehorende voorzieningen). 
Bij alle alternatieven in het milieueffectrapport (MER) was ook de aanleg van een natte ecolo-
gische verbindingszone opgenomen. Vanwege gewijzigd Rijksbeleid heeft de provincie beslo-
ten om geen natte robuuste as te realiseren. In een oplegnotitie is helder weergegeven wat de 
gevolgen zijn van het niet aanleggen van de natte as voor de beschrijving van de milieueffec-
ten per alternatief in het MER.  
 
Er is een MER opgesteld omdat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)  en de bestemmingsplan-
nen het kader scheppen voor mogelijke toekomstige m.e.r. (beoordelings)-plichtige bedrijven 
en vanwege de mogelijke verlegging van het Prinses Margrietkanaal (opgenomen in alterna-
tief 2 en 3).  
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 is van oordeel dat de 
essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen 
meewegen in de besluitvorming.  
 
De milieueffecten zijn helder beschreven in het MER en het is duidelijk hoe de in het kader 
van de m.e.r.-procedure verzamelde milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de tot-
standkoming van het voorkeursalternatief (alternatief 1). Uit de enigszins gedateerde onder-
zoeken naar nut en noodzaak van (watergebonden) bedrijventerreinen blijkt dat de vraag niet 
groot is. In het MER komt duidelijk naar voren dat de geluidsbelasting door het voornemen 
fors toeneemt. 
 
De Commissie heeft twee voorontwerp bestemmingsplannen2 ontvangen voor het plangebied 
ten zuiden van Prinses Margrietkanaal. Voor het gebied ten noorden van het kanaal zal een 
PIP worden gemaakt. Deze procedure moet nog worden opgestart. De Commissie adviseert 
het bevoegd gezag zelf na te gaan of het MER ten grondslag kan liggen aan het PIP. 
 

                                                                        

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 

2  Bestemmingsplan omgeving Skûlenboarch, grondgebied gemeente Achtkarspelen, BugelHajema, 10 juni 2013 en 
Bestemmingsplan omgeving Skûlenboarch, grondgebied gemeente Tytsjerksteradiel, BugelHajema10 juni 2013.   
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Fryslân 
 
Besluit: vaststellen provinciaal inpassingsplan en twee bestemmingsplannen 
 
Categorie Besluit m.e.r.: D3 en kaderstelling mogelijk toekomstige m.e.r. (beoordelings)-
plichtige bedrijven 
 
Activiteit: 
• uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Westkern met bruto 15 ha (6 ha zal als 

uitgeefbaar terrein planologisch worden vastgelegd); 
• verbetering van de scheepvaart- en wegverkeersontsluiting;  
• ontwikkeling van recreatie en toerisme (o.a. uitbreiding zandwinput en realisatie van 

strand met bijbehorende voorzieningen). 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Leeuwarder Courant d.d. 16 mei 2009  
ter inzage legging startnotitie: 19 mei t/m 30 juni 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 14 mei 2009 
richtlijnenadvies uitgebracht: 16 juli 2009 
kennisgeving MER in de Staatscourant d.d.30 september 2013  
ter inzage legging MER: 30 september t/m 11 november 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 30 september 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 3 december 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
ir. J.H.J. van der Gun 
drs. Y. van Manen 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
drs. J.P. Siedsma (secretaris) 
ir. J. Termorshuizen 
drs. G. de Zoeten 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 



 

  

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies :  
• Milieueffectrapport Skûlenboarch-Westkern, Witteveen en Bos, 27 mei 2011; 
• Oplegnotitie bij Milieueffectrapport Skûlenboarch-Westkern, maart 2013; 
• Bestemmingsplan Omgeving Skûlenboarch, grondgebied Achtkarspelen, Bügel Hajema 

10 juni 2013;  
• Bestemmingsplan Omgeving Skûlenboarch, grondgebied Tytsjerksteradiel, Bügel Hajema 

10 juni 2013. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van 2 zienswijzen, die zij van het bevoegd gezag heeft 
ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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