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SAMENVATTING 

De gemeente Leek (provincie Groningen) is van plan de locatie Zevenhuizen-Oost te be
stemmen als nieuwbouwlocatie voor circa 240 woningen. De uitvoering van een milieuef
fectrapportage Is verplicht als het gaat om grote projecten met mogelijk aanzienlijke milieu
gevolgen. Zevenhuizen-Oost is onderdeel van een grotere ruimtelijke ontwikkeling ge
schetst in de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden (IGS). Vanuit deze samenhang 
is er een m.e.r.-plicht voor de locatie Zevenhuizen-Oost als eerste ruimtelijke plan waar
mee een onderdeel van de IGS wordt ingevuld. Echter, in lijn met het advies van de Com
missie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau: voor de meer kwetsbare locaties uit de IGS 
die later in de tijd worden gerealiseerd is gedetailleerdere inrichtingsinformatie nodig, die 
nu waarschijnlijk nog moeilijk kan worden gegeven. En dat, gezien de lange realisatieter
mijn, het wenselijk is in de onderhavige situatie, steeds van actuele gegevens uit te gaan. 
Een praktische oplossing is dan, aldus de Commissie m.e.r., dat de informatie over toe
komstige locaties op inrichtingsniveau later in de tijd wordt aangeleverd als een aanvulling 
op het MER voor Zevenhuizen-Oost. In deze m.e.r.-procedure is gekozen v~~r een derge
lijke gefaseerde aanpak. 

Alternatlefontwlkkellng 
V~~r de alternatiefontwikkeling is eerst onderzoek gedaan naar milieurandvoorwaarden en 
kansen vanuit milieuthema's. Aan de hand van de kansen en belemmeringen is een ont
werpuitgangspuntenkaart gemaakt (afbeelding 1). 

LEGENOA 

N herstel houtwanen 

LSI ec<JIogsdle verblnclng 

• q>enbaar groen 

~ entree auto woomofJk 

~ langzaamver1(eer 

~ vertJlndlng langzaem venceer 
~ en landbouw 

1 QJ lengzaam verk __ ouIa 

'1S herstel cenlrale ontglnnlngsas 

'tJ verbijzO'lder8n hoaIdo,.,.leIing 

lSI I .. IIulten op bestaanc!e 
oIolenptolroon 

I /I verkaveling baseren op 
ILJ beslaende hoogtelierscl1l1on 

alternatleven 

Vervolgens zijn twee alternatieven ontwikkeld, zie afbeelding 2 en tabel 1. Het onderscheid 
in de alternatieven zit met name in de aspecten bodem en water (verschillend gebruik van 
de bestaande hoogteverschillen, verschillende watersystemen), landschap (overgang naar 
het landelijk gebied) en verkeer (verschillende ontsluiting). 



Alternatief 1 
Alternatiet 1 is grotendeels gebaseerd op het huidige slotenpatroon en de struetuur van de 
houtsingels. In de bestaande situatie worden de sloten veelal ruimtelijk begeleid door hout
singels. In de nieuwe situatie worden ontbrekende houtsingels aangeplant en vindt de at
watering van de wijk zoveel mogelijk plaats via het bestaande slotenpatroon. Hierdoor is de 
relatie met de huidige landsehapsstructuur herkenbaar. 

De houtsingels verzachten het beeld dat waargenomen kan worden vanuit het aangren
zende landschap. Desondanks is er bij alternatief 1 sprake van een relatiet harde overgang 
van de woonwijk naar het landelijk gebied. Dit houdt verb and met de volgende punten: 

het water dat vanuit de (opgehoogde) woonwijk via de sloten afgevoerd wordt, komt 
sam en in de watergangen ten noorden en ten oosten van het plangebied. Deze water
gangen zijn met bijbehorende taluds dusdanig breed, dat de visuele relatie tussen de 
houtsingels in het plangebied en het aangrenzende landschap onderbroken wordt. 
Hierdoor is er meer zieht op de woningen (stenig beeld); 
de overgang tussen het plangebied en het aangrenzende landschap wordt gemarkeerd 
door een ontsluitingsweg. De aangrenzende woningen zijn gerelateerd aan deze weg 
en vormen gezamenlijk een formele, rechtlijnige, en relatief gesloten bebouwingswand; 
doordat de meeste woningen aan deze weg zich richting het landelijk gebied presente
ren zal het stenige beeld in mindere mate verzacht worden door groen op eigen terrein, 
dan het geval is bij de informele achterzijde. 

Alternatlef 2 
Alternatief 2 is ontworpen vanuit de bestaande hoogteversehillen en de bijbehorende afwa
tering. De afwatering van de wijk vindt plaats via drainage naar twee nieuw aan te leggen 
watergangen: een in het midden van het zuidelijke dee I van het plangebied en een op de 
overgang tussen de bestaande pereelen in het noorden van het plangebied en de nieuwe 
woonwijk. Beide watergangen zijn noordzuid gericht en wateren direct at op het Hoofddiep. 
De bestaande watergangen aan de noord- en oostzijde worden niet verbreed. De west- en 
zuidoever van deze watergang worden zo ingericht dat het aangrenzende openbare gebied 
in de woonwijk benut kan worden voor waterberging. Regenwater wordt vertraagd afge
voerd naar deze watergang. 

Alternatief 2 kenmerkt zieh door een zachte overgang van de woonwijk naar het landelijk 
gebied. Dit houdt verband met de volgende punten: 

de openbare ruimte wordt niet opgehoogd. De houtsingelstructuur, die zich in het aan
grenzende landschap bevindt, wordt doorgetrokken tot ver in de nieuwe woonwijk. De
ze singelstructuur wordt vrijwel niet onderbroken ter plaatse van de noordelijke en oos
telijk gelegen watergang, vanwege het smalle profiel. Hierdoor is er vanuit het land
schap gezien minder zieht op de achtergelegen woningen; 
de centraal gelegen ontsluitingsweg maakt het mogelijk dat de randen van de nieuwe 
woonwijk een informele uitstraling krijgen. De nieuwe woningen liggen verstrooid op de 
overgang met het landschap, waardoor een harde, formele bebouwingswand wordt 
voorkomen; 
het groen op eigen terrein grenst aan het landelijk gebied en draagt bij aan een zachte 
overgang. Dit wordt versterkt door de houtsingels die de bebouwingselusters van elkaar 
seheiden. 



Afbeeldln 2. Alternatief 1 en 2 

Van links naar rechts: 
bouwblok (grijs), weg 
(zwart), houtsingel (ge
spikkeld groen), water
gang (blauw), groenzone 
(donkergroen), grens 
plangebied (roze) 

Alternatief 1 

Alternatlef 2 



Het MER levert de bouwstenen voor het voorkeursalternatief. Er wordt dus uiteindelijk niet 
gekozen voor of alternatief 1 of alternatief 2. Het VKA zal worden uitgewerkt tot een ste
denbouwkundig plan dat zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan. 

MilieubeoordeUng 
In tabel 1 zijn de beoordelingen per milieuthema overzichtelijk weergegeven. De totaalsco
res zijn berekend door aileen die criteria mee te nemen waar effecten optreden en die sco
res te middelen. De totaalscores varieren van neutraal (0) tot negatief (-). 

T b 11 Eff t b a e . ec en d II eoor e ng op th ema ti h i sc nveau 
aspect waarderlnacrlterla alternatlef 1 alternatlef 2 

bodem 

bodemtype en geomor· effect op aardkundige waarden en retiAf · 0/· 

fo/coie 

bodemkwaliteit aeen aevoeliae bestemmina OD verontreinlaino 0/· 0/· 

bodembalans gesloten grondbalans · 0/· 

water 

jlrondwater mate van arondwalerstandverlaalno 0 0 

oppervlaktewater walerberoend vermcoen + + 
afstemmlng watersvsteem op buitengebled 0 0 

waterkwaliteit biidraoe aan natuurlliker watersvsteem 0 0 

landschap, cultuurhlstorle en archeolog/e 

landschap slructuur alstemman op verwacht trace nieuwe ontslulling 0 0 

afstemmino met naaslaeleaen landschaosverslerkina 0/+ + 
historische geogralie respect voor bastaande IIntbebouwingen · . 
archeolooie archeolcoische waarden · . 
ecologle 

gebiedsbescherming Invloecl 01' gebleclsbeschermino 0 0 

soortbescherming Invloecl op soortbescherming (negatieve effecten) · .. 

kansen voor natuur kansen voor natuur (Dositieve effecten) + ++ 
ve.rkeer 

verkeersintensiteit loename verkeerslntensitelten Hoolddiep 0/· 0/· 

verkeersveiligheid veilioe aanslultlna OJ) het Hoofddiep en Kokswilk 0/· 0/· 

velUgheld binnen wilk en van wilk naar voorzleninjlen 0/· 0 

bereikbaarheid berelkbaarheld oostellik landbouwaebied 0 0 

aeluld 

geluld geluidsbelasting vanuit het Hoofddiep op de wlik 0 0 

hogere waarden door/akoesllsch effect van extra wonln· 0/· 0/· 

aen op de beslaande bebouwina (Hoolddiep en Kokswilk) 

Voor het thema bodem en het thema landschap en cultuurhistorie zullen door de twee vari
anten verschillende effecten optreden. 

Vanuit het thema bod em heeft alternatief 2 de voorkeur (0/-) boven alternatief 1 (0/-). Dit 
komt omdat in alternatief 1 meer grond nodig is om op te hogen dan in alternatief 2 en om
dat in alternatief 1 de dalvormige laagten minder herkenbaar overblijven dan in alterna
tief 2. Overigens kennen be ide alternatieven geen gesloten grondbalans. Bij beide alterna
tieven is het mogelijk dat een woonbestemming op de bekende verontreiniging geplaatst 
wordt, maar dan wordt de locatie van te voren gesaneerd. 

Vanuit het thema landschap en cultuurhistorie is alternatief 2 het beste alternatief (0), met 
name omdat hier een betere afstemming met de naastgelegen landschapversterking moge-



lijk is dan bij alternatief 1 (0/-). Voor het overige treden bij beide alternatieven negatieve ef
fecten op als gevolg van aantasting van de bestaande lintbebouwing en archeologische 
verwachtingswaarden. 

Voor het thema water is de totaalscore voor beide alternatieven positief (+) vanwege het 
positieve effect dat te verwachten op het waterbergend vermogen. De overige waarde
ringscriteria zijn neutraal beoordeeld en tell en niet mee bij de totaalscore. 

Voor het thema ecologie zijn verschillende positieve en negatieve effecten te verwachten. 
Beide alternatieven hebben negatieve effecten op de soortbescherming, maar ook positie
ve effecten in de kansen voor natuur. De gevolgen van alternatief 2 zijn groter, zowel in 
negatieve als in positieve effecten. De totaalscore voor ecolegie Is echter neutraal voor 
beide alternatieven (0). 

De totaalscore voor het thema verkeer is licht negatief voor beide alternatieven (0/-). Ver
schillende waarderingscriteria als verkeersintensiteit en een veilige aansluiting van de wijk 
op het hoofdwegennet zijn voor be ide alternatieven licht negatief beoordeeld. Aileen bij het 
criterium veiligheid in de wijk is er voor alternatief 1 een licht negatieve beoordeling, waar 
alternatief 2 een neutrale beoordeling heeft gekregen. Het effect is te klein om de totaalsco
res van de alternatieven onderscheidend te laten zijn. 

Voor hetthema geluid zijn geen onderscheidende effecten gevonden (O/-). Beide alterna
tieven voldoen aan de Wet Geluidshinder. Bij de aansluiting op de Kokswijk zijn enige ver
schill en te verwachten in welke huizen een hogere belasting krijgen. De orde van grootte 
voor het totaal aantal huizen waarbij dit effect optreedt, is echter niet onderscheidend. Wei 
is dit criterium licht negatief beoordeeld. Er treedt in beide alternatieven geen geluidsbelas
ting op van het Hoofddiep op de wijk, waardoor dit criterium niet in de totaalscore meetelt. 

Bouwstenen voor het voorkeuralternatlef 
Vanuit de effectenbeoordeling zijn de alternatieven 1 en 2 aileen onderscheidend op de 
them a's bodem en landschap. Bij de doorontwikkeling van het ontwerp voor de wijk is het 
aanbevelenswaardig vanuit de MER om de positieve onderdelen van alternatief 2 op bo
dem en landschap mee te nemen in het voorkeursalternatief: afstemming met naastgele
gen landschapsversterking en minder ophoging (beter behoud van relief). 

De bouwstenen voor het voorkeursalternatief uit alternatief 2 zijn dan: 
ophoging woongebieden tot NAP + 4,30 m en handhaven relief openbare ruimte; 
zachte overgang naar buitengebied door ver 'binnendringen' van aaneengesloten hout
singels in de In stand gehouden delen van de laagten. De woningen zijn los geplaatst 
met de informele zijde naar het landschap gericht. 



1. IN LEIDING 

In dit hoofdstuk voigt een korte inleiding op het project. Ook komen de procedures en de 
initiatiefnemer aan bod. 

1.1. Aanlelding 

De gemeente Leek (provincie Groningen) is van plan de locatie Zevenhuizen-Oost te be
stemmen als nieuwbouwlocatie voor circa 240 woningen. Voor een dergelijke ontwikkeling 
is doorgaans geen milieueffectrapportage (m.e.r.1

) verplicht. De uitvoering van een milieu
effectrapportage is verplicht als het gaat om grote projecten met mogelijk aanzienlijke mili
eugevolgen. Zevenhuizen-Oost is onderdeel van een grotere ruimtelijke ontwikkeling ge
schetst In de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden (IGS). Het betreft het mogelijk 
maken van de bouw van maximaal 5.850 woningen. Vanuit deze samenhang is er een 
m.e.r.-plicht voor de locatie Zevenhuizen-Oost: als onderbouwing van het bestemmings
plan moet een project-m.e.r. worden uitgevoerd. 

1 .2. Plan- en studiegebied 

Afbeeldln van de kern Zevenhulzen 

t '" I . , 

Over het algemeen wordt in Nederland de alkorting m.e.r. gebruikt voor de milieuellectrapportage als procedure; 

de alkorting MER wordt gebruikt voor het milieuellectrapport. 

W1Heveen+Bos, LEK2G-1IhouII010 dellnltlel d.d. 19 Ju1l2012, Zevenhulzen-Oost proleclMER 1 



Het plangebied ligt ten oosten van de kern Zevenhuizen (afbeelding 1.1 en 1.2), een dorp 
aan de westkant van de provincie Groningen. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de 
Kokswijk, ten westen van het plangebied ligt het Hoofddiep (N979). De locatie is circa 
16,5 ha groot. 

ebled Zevenhulzen-Oost 

1.3. Bestemmlngsplanwljzlglng 

Op 26 januari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leek (hierna: 
B en W) het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie, met 
bijbehorende landschapsopgave, ten oosten van het Hoofddiep (N979) te Zevenhuizen 
vastgesteld. Het vigerende bestemmingsplan dient te worden gewijzigd, om de bouw van 
woningen mogelijk te maken. 

Om te komen tot de realisatie van de nieuwe woonwijk, zijn in het plan van aanpak drie fa
sen onderscheiden, de planvorming, de aanbesteding en de feitelijke realisatie. In de plan
vormingsfase is uitgegaan van vier producten: een 'Gemeentelijke Startnotitie1

" een ste
denbouwkundig plan, een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Na een juridische 
toets is geconstateerd, dat aan het bestemmingsplan een projectMER moet worden ge
koppeld, zodat dit het vijfde product Is van de planvormingsfase. 

Het bestemmingsplan wordt twee keer ter inzage gelegd (zie ook afbeelding 1.3). Eerst 
wordt er een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Na aanleiding van de inspraak en 
het vooroverleg kan het voorontwerp gewiizigd worden tot het ontwerpbestemmingsplan. 
Deze komt ook ter Inzage te liggen. Hiertegen kunnen zienswijzen worden ingediend. De 

2 

Oit betreft de notitie waarmee de gemeentelijke planvorming is gestart. Om verwarring met de m.e.r.-regelgeving te 

voorkomen zal in deze nolitie daarom de term 'gemeentelijke startnotitie' worden gebruikt. 

WlHeveen+Bos, LEK20-1IhouV010 dennillef d.d. 19 Ju1l2012, Zevenhulzen.()ost proJectMER 



raad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Tegen dat besluit kan in de gevallen, ge
noemd in de Wro, beroep worden ingesteld. 

1.4. Mllieueffectrapportage 

1.4.1. M.e.r .-plicht 

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. Het Besluit is in lijn gebracht met een uit
spraak van het Europese Hof in 2009. Het Hot oordeelde toen dat de omvang van een pro
ject niet het enige criterium mag zijn om wei of niet een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. In 
de overgangsregeling is afgesproken dat projecten waarvoor de m.e.r.-procedure al is be
gonnen nog de oude regels en drempelwaarden blijven gelden. Dit geldt ook voor het pro
ject Zevenhuizen-Oost. 

In de regelgeving voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), zoals opgenomen in hoofdstuk 7 
van de Wet milieubeheer (Wm), is opgenomen dat kaderstellende programma's en plannen 
moeten worden onderbouwd met een planMER. Voor de uiteindelijke besluitvorming over 
uitwerkingen daarvan moet een projectMER worden opgesteld, mits zo'n project voldoende 
omvang (en milieueffecten) heeft. Jurisprudentie geeft daarnaast aan, dat ook bij de uitein
delijke besluitvorming over kleinere projecten sprake moet zijn van de opstelling van een 
projectMER, als sprake is van een 'aaneengesloten gebied' in de zin van het Besluit m.e.r. 
1994. 

Het bestemmingsplan v~~r Zevenhuizen-Oost wordt gezien als het eerste ruimtelijk besluit, 
waarmee de planontwikkeling IGS in gang wordt gezet. Informatie over woningbouwloca
ties uit het IGS die later in bestemmingsplannen worden vastgelegd, worden later in de tijd 
aangeleverd als aanvulling op onderhavig MER. Aan het bestemmingsplan Zevenhulzen
Oost is dus een projectMER gekoppeld, ondanks de beperkte grootte van deze woning
bouwlocatie ten opzichte van de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. 1994. 

1.4.2. M.e.r.-procedure 

Doel 
Het doe I van de m.e.r. is om bij de besluitvorming het milieu een volwaardige plaats te ge
ven, met het oog op het bevorderen van een duurzame ontwikkeling. Een m.e.r. staat niet 
op zichzelf, maar is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan voor Zeven
huizen-Oost en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen. In de procedure van 
een project-m.e.r. voor een bestemmingsplan wordt onderzocht welke milieukaders gelden 
vanuit hog ere plannen of planMER's. Daarnaast worden alternatieve invullingen v~~r de in
richting van het gebied onderzocht en brengt de m.e.r. in beeld welke reele maatregelen 
voorhanden zijn om negatieve effecten te minimaliseren of positieve effecten te vergroten. 
Tenslotte brengt het rapport de milieueffecten in beeld van de voorgenomen ontwikkeling 
afgezet tegen de zogenaamde referentiesituatie (de situatie die ontstaat wanneer de ont
wikkeling van Zevenhuizen-Oost niet doorgaat). 

Betrokken partljen en hun rollen 
Bij een m.e.r. Is sprake van drie formele rollen: een bevoegd gezag, een initiatienemer en 
adviseurs. 

Het bevoegd gezag is de instantie die het m.e.r.-plichtige besluit vaststelt (Lc. het bestem
mingsplan). Hier is dat de gemeenteraad van Leek; zij stelt het bestemmingsplan vast. De 
initiatiefnemer Is degene die het plan opstelt. In een situatle met een ruimtelijke ontwikke
ling bij een gemeente wordt doorgaans het college van B en W gezien als de initiatiefne-
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mer. Daarnaast zijn er diverse adviseurs, die adviseren over de inhoud van het MER. 8e
langrijk daarbij is de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), maar 
ook andere overheden en insprekers kunnen tot de adviseurs worden gerekend. 

Procedurele stappen m.e.r. 
De project-m.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan voor Zevenhuizen-Oost kent de 
volgende stappen: 

open bare kennisgeving He! voornemen om een Bestemmingsplan te gaan opste"en en een project-

m.e.r.-procedure te doorlopen wordt openbaar aangekondigd door het be-
voegd aezag1

• 

inwinnen van zienswijzen Het inwinnen van zienswijzen op het voornemen en op de diepgang en 

reikwi idte van het benodiqde onderzoek. 

raadpleging Commissie m.e.r. en be- Bestuursorganen, die met de uitvoering van het projectMER te maken kun-

stuursorganen nen krijgen, zijn geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 

op te ste"en MER. Gezien de juridisch complexe situatie heeft gemeente 

Leek ook de Commissie m.e.r.{levraagd een advles ult te brenqen2
• 

vasts telling advies R&D door bevoegd De reikwijdte en het detailniveau zijn vastgelegd door de gemeenteraad van 

gezag Leek door het advies R&D vast te stellen. Dit heelt 20 april 2011 plaatsge-

vonden. 

opstelling MER Het MER word! opgesteld overeenkomstig de vastgestelde reikwijdte en het 
vastgestelde detailniveau en de inhoudsvereisten zoals voorgeschreven in 

de Wet milieubeheer. 

openbaarmaking m.e.r. De terinzagelegging van het MER tegelijkertijd met de terinzagelegging van 

het voorontwerpbestemminqsplan. 

inwinnen van zienswijzen Het inwinnen van zienswljzen op het projectMER (en voorontwerpbestem-

minasolan. 

toetsinasadvies Commissie m.e.r. De Com miss Ie voor de m.e.r. loetst hel projectMER. 

motivering van het MER De betrokken overheidslnstantie geeft In het bestemmingsplan aan hoe met 

de resultaten van het MER, de inspraak en eventueel de zienswijzen en het 

advles van de Commissle voor de m.e.r.ls omaeaa.an. 

evaluatie van de effecten na realisatle He! is verplicht om (na realisatie) de daadwerkelijk optredende mllieugevol-

aen van de uitvoering van hel plan Ie moniloren en te evalueren. 

Inmiddels heeft raadpleging van de Commissie voor de m.e.r. en vaststelling van de notitie 
Reikwijdte en detailniveau plaatsgevonden. De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de 
volgende punten als essentiele Informatie in het milieueffectrapport (MER) voor de totale 
ontwikkeling. Dat wi! zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluit
vorming het MER, v~~r de totale wonlngboUlwontwikkeling van de Structuurvisie, in ieder 
geval onderstaande informatie moet bevatten: 

2 

4 

informatie hoe landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden zo goed 
mogelijk kunnen worden ontzien en waar mogelijk kunnen worden versterkt; 
informatle over effecten van bebouwing op (grondwaterafhankelijke) natuur (geldt in 
minder mate voor het deelgebied Zevenhuizen-Oost); 
nadere beoordeling van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatief v~~r de weg
ontsluiting (geldt niet voor het deelgebied Zevenhuizen-Oost); 
een publieksvriendelijke en zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onder
bouwend kaartmateriaal en ondersteunend beeldmateriaal. 

Gepubliceerd In de Midweek op 15 december 2010. 

Commissie m.e.r. Advies over reikwijdle en detailnlveau van het milieueffectrapport, 16 maart 2011/rapportnum

mer 2494-48. 
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Echter, de plannen uit de Structuurvisie zullen niet gelijktijdig, maar gefaseerd ten uitvoer 
zullen worden gebracht, waartoe in de komende jaren verschillende bestemmingsplannen 
zullen worden vastgesteld. V~~r het deelgebied Zevenhuizen-Oost zal als eerste een be
stemmingsplan worden vastgesteld. De Commissie constateert dat met de keuze om in 
Zevenhuizen te starten rekening is gehouden met de milieuvoorkeur om eerst die locaties 
te ontwikkelen die het minst kwetsbaar zijn gezien vanuit de waarden van natuur en land
schap. Bij een gefaseerde uitvoering van een samenhangende ontwikkeling moet bij het 
eerste bestemmingsplan dat in een deel van de aanleg voorziet, worden ingegaan op de 
milieugevolgen op inrichtingsniveau van de totale ontwikkeling, in casu de woningbouw van 
de Structuurvisie. Daarna is de m.e.r.-plicht voor de woningbouwactiviteit verwerkt. 

De Commissie stelt echter vast dat voor de meer kwetsbare locaties die later in de tijd wor
den gerealiseerd gedetailleerdere inrichtingsinformatie nodig is, die nu waarschijnlijk nog 
moeilijk kan worden gegeven. En dat, gezien de lange realisatietermijn, het wenselijk is in 
de onderhavige situatie, steeds van actuele gegevens uit te gaan. 

Een praktische oplossing is dan, aid us de Commissie m.e.r., dat de informatie over toe
komstige locaties op inrichtingsniveau later in de tijd wordt aangeleverd als een aanvulling 
op het MER. 

In deze m.e.r.-procedure is gekozen voor een dergelijke gefaseerde aanpak. 

In bijlage I is het advies van de Commissie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau van het 
milieueffectrapport Zevenhuizen-Oost opgenomen. In bijlage II is de vastgestelde Notitie 
Reikwijdte en detailniveau opgenomen. 

1.5. Procedure 

In afbeelding 1.3 is een versimpelde weergave gegeven van het stappenplan voor de pro
cedure van het projectMER in relatie tot het Bestemmingsplan. Het projectMER wordt tege
lijkertijd met het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ze komen gezamenlijk ter inzage 
te liggen. 

Hoe kunt u reageren? 
Het projectMER en het voorontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in het gemeente
huis van Leek (balie afdeling VVH). De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via de 
website van de gemeente (www.leek.nl). 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn of haar reactie 
over het projectMER en het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij burgemees
ter en wethouders van Leek, Postbus 100, 9350 AC te Leek. Voor het indienen van een 
mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de heer S.P. van Sioten (059455 
1515). 

Binnen de termijn van terinzagelegging zal een informatieavond worden gehouden. De 
aankondiging daarvan vindt u op de gemeentelijke voorlichtingsrubriek in de Midweek en 
op de website van de gemeente Leek. 
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Afbeeldln 1.3. Procedurele samenhan tussen m.e.r. en bestemmin sian 

Opstellen projectMER Ze- Opstellen voorontwerp-
venhuizen-Oost bestemmingsplan 

+ + 
Bekendmaking en ziens- Bekendmaking en in-

wijzen op projectMER r-- spraak en vooroverleg op 
Zevenhuizen-Oost v.o.-bestemmingsplan 

• + 
Toetsingsadvies door de Verwerken resultaten in-

Commissie m.e.r. spraak in ontwerp-
bestemmingsplan 

+ 
Publicatie en zienswiJzen 
ontwerpbestemmingsplan 

+ 
Vaststellen bestemmings-
plan door gemeenteraad 

• 
Publicatie en mogelijkheid 

tot beroep 

+ 
Inwerkingtreding na afloop 

beroepstermijn 

• 
(Evt.) uitspraak Raad van 

State 
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1.6. LeeswlJzer 

In dit rapport worden eerst de achtergronden en randvoorwaarden voor de planontwikkeling 
aangestipt (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de alternatiefontwikkeling voor 
dit projectMER. In hoofdstuk 4 - 8 komen achtereenvolgens de milieuthema's (bodem en 
water, landschap en cultuurhistorie, ecologie, verkeer en geluid) aan bod. Per thema wordt 
de huidige situatie en de autonome ontwikkeling besproken, vervolgens wordt ingegaan op 
de effecten en de beoordeling daarvan. Ook worden bij elk them a mogelijke maatregelen 
besproken om het ontwerp te verbeteren. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op energie, nut en 
noodzaak en fasering. De beoordeling leidt tot bouwstenen voor een voorkeursalternatief, 
deze bouwstenen worden beschreven in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 11 staan de leemten in 
kennis vermeld. 
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2. DOELSTELLING EN BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk zijn de aehtergronden voor de voorgenomen aetiviteit toegelieht. Een pro
bleemanalyse resulteert in een doelstelling voor het plan. Verder zijn de randvoorwaarden 
en uitgangspunten voor de oplossing aangegeven vanuit het beleid. 

2.1. Kadervormend beleldskader 

IGS 
Met de vaststelling van de IGS (21 oktober 2009) geven de gemeenten Leek en Noorden
veld invulling aan de ambitie en opgave uit de in 2004 geaetualiseerde Regiovisie Gronin
gen-Assen. De Regiovisie Groningen-Assen voorzlet in de ontwikkeling van een gevarieerd 
aanbod aan woon- en werkloeaties. Naast een stedelijke opgave van transformatie in de 
steden Groningen en Assen wordt ingezet op een forse ontwikkeling aan de randen van de 
steden en in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en Leek-Roden. Deze zogenaamde 
T-struetuur wordt ondersteund door de ligglng van de A28 en de A7. De Regiovisie be
noemt de opgave voor Leek-Roden als voigt: 

'De kernen Leek en Roden ontwikke/en zich met een gezamenlijke schragende functie voor 
Groningen,en fungeren als een soorf brug richting Drachten. Binnen de regio bieden Leek 
en Roden ruimte voor groene woonmilieus en regionale bedrijventerreinen, waarvoor de 
ruimte in Groningen te schaars wordt geacht. Om de positie als schragende kern te kunnen 
invullen en om de noodzakelijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en instandhouding 
van een hoogwaardig OV-netwerk richting Groningen, krijgen de kern en een regionale wo
ningbouwopgave, waarbij samenhang tussen Leek en Roden van belang is. De woonmili
eus die kunnen worden gerealiseerd worden omschreven met de termen groen-stedelijk, 
klein-stedelijk (groen) en centrum-dorps. De te realiseren woonmilieus worden niet als au
tonome opgaven gezien, maar gaan uit van een ontwikkeling waarbij lokale kwaliteiten op
timaal worden benut. De opgave kan kortweg worden omschreven als: ontspannen wonen 
en werken in groene dorpen, omringd door een verscheidenheid aan landschappen'. 

De IGS voorziet In een uitbrelding. transformatie en revitalisering van de dorpen leek en 
Roden, en de kernen Zevenhuizen. Oostwold, Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden, binnen een 
landschappelijk raamwerk. Vanwege onzekerheden in de toekomstige behoeften is geko
zen voor een uitwerking waarbij inpassingsruimte gezocht Is voor een maximale opgave 
(ontwerpopgave, geen bouwopgave). Voor wClnen betreft deze ontwerpopgave het zoeken 
naar ruimte voor maximaal 5.850 nieuwe woningen in groene en eentrum-dorpse woonmili
eus. Een dee I daarvan is al gepland, een dee I kan komen op in de Structuurvisie aangewe
zen nieuwe uitbreidingsloeaties. Voor de funetie 'werken' zijn eveneens opgaven gedefini
eerd. Voor Zevenhuizen gaat het daarblj om het bieden van ruimte voor woon-werklocaties, 
die geprojeeteerd zijn aan de noordwestzijde en zuidoostzijde van het dorp. Daarnaast zet 
de IGS lijnen uit v~~r landsehappelijke versterking en voldoende ontsluiting als de ontwer
popgave volledig zou worden ingevuld. 
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Afbeeldin 2.1. Plankaart IGS 

•••• ..... _.-

.. 
i • . . 
• 

De totale opgave van de IGS is te beschouwen als een grote ontwikkeling met mogelijk 
omvangrijke milieugevolgen. De IGS is bovendien kaderstellend voor latere besluiten en 
eventueel ook voor een of meer vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
(Nbw 1998). Daarom is het opstellen van de IGS vergezeld van een plan-m.e.r.-procedure. 
In het pianMER stond de inpasbaarheid van ruimteJijke ontwikkelingen en de versterking 
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van landschap centraal. Via modellen voor de totale ontwikkeling is per deelgebied de ge
schiktheid bepaald voor nieuwe functies als wonen en/of werken. In bijlage III is het hoofd
stuk uit het pianMER over de beoordeling van deelgebied Zevenhuizen-Oost opgenomen. 

Na de keuze van het voorkeursalternatief voor de totale opgave zijn de effecten en aan
dachtspunten per ontwikkelingslocatie in beeld gebracht. De IGS is in oktober 2009 door 
be ide gemeenteraden vastgesteld. 

De IGS ziet het plan Zevenhuizen-Oose (maximaal 240 woningen) als onderdeel van de 
totale versterking van Zevenhuizen, uit te voeren aan aile zijden van de bestaande kern. Dit 
moet gebeuren in een schaal die past bij het huidige dorp, en gericht is op een hernieuwde 
relatie met het landschap. Dit laatste komt voort uit het pianMER en betekent vooral het 
herstellen van het karakter van 'vaartdorp' naar het landschap. De IGS voorziet ook in ver
sterking van het ontginningslandschap rondom Zevenhuizen. Voor de kern Zevenhuizen 
als geheel is in de IGS de ruimtelijke uitwerking gemaakt voor een uitbreiding met 300-
350 woningen. 

Planvormlng Zevenhulzen-Oost 
Op 26 januari 2010 heeft B en Whet plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe 
woningbouwlocatie, met bijbehorende landschapsopgave, ten oosten van het Hoofddiep 
(N979) te Zevenhuizen vastgesteld. Het vigerende bestemmingsplan dient te worden ge
wijzigd, om de bouw van woningen mogelijk te maken. 

Om te komen tot de realisatie van de nieuwe woonwijk, zijn in het plan van aanpak drie fa
sen onderscheiden, de planvormlng, de aanbesteding en de feitelijke realisatie. In de plan
vormingsfase is uitgegaan van vier producten: een 'Gemeentelijke Startnotitie2

" een ste
denbouwkundig plan, een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Na een juridische 
toets is geconstateerd, dat aan het bestemmingsplan een projectMER moet worden ge
koppeld, zodat dit het vijfde product is van de planvormingsfase. 

In de Gemeentelijke Startnotitie, die op 22 juni 2010 door B en W is vastgesteld, zijn de uit
gangspunten uit de IGS nader gedetailleerd voor Zevenhuizen-Oost en de landschapopga
ve. Ook zijn de beschikbare Informatie en kaders voor de producten geschetst. Het steden
bouwkundig plan schetst de toekomstige inrichting van de wijk, het bestemmingsplan legt 
de inrichting ruimtelijk-juridisch vast. Het beeldkwaliteitsplan geeft aan welke beeldkwaliteit 
beoogd wordt en geeft daarmee het kader voor de welstandtoetsing. Het projectMER 
schetst de milieukaders voor het plan. Aile hebben dus inhoudelijk een nauwe samenhang. 

Hoofdlljnen ult Gemeentelljke Startnotltle 
De Gemeentelijke Startnotitie heeft als doel het bieden van een kader voor de planvorming. 
Daartoe zijn de uitgangspunten uit de IGS nader gedetailleerd en is een voorstel gedaan 
voor de vorm en het karakter van (ondermeer) het bestemmingsplan. Ter onderbouwing is 
in de Gemeentelijke Startnotitie wet- en regelgeving beschreven, beschikbare informatie 
samengevat en zijn leemten in kennis in beeld gebracht. De uitgangspunten die ten aan
zien van milieu worden genoemd, zijn relevant voor de m.e.r. en daarom hleronder sam en
gevat. 

In de IGS (en pianMER) is de loealie Zevenhuizen-Oosl aangeduid als 'Zevenhuizen- wonen aan de vaar!' of Ze

venhuizen noord. 

Oil belreft de notitie waarmee de gemeentelijke planvorming is gastart. Om verwarring met de m.e.r.-regelgeving te 

voorkomen zal in deze notitie daarom de term 'gemeentelijke startnotitie' worden gebruikt. 
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Bodem 
In het pianMER is aangegeven dat er aardkundige waarden in het gebied liggen en daar
naast is bekend dat er een bodemverontreiniging in het plangebied aanwezig is. Bij de toe
deling van functies en bestemmingen dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden 
met de kwaliteit en eigenschappen van de bodem. De aardkundige waarden zijn leidend 
voor het stedenbouwkundige plan. De gemeente streett naar het toepassen van het princi
pe van een gesloten grondbalans om aanvoer van gebiedsvreemde grond en de afvoer van 
grond uit het plangebied te beperken. In het gebied aanwezige verontreinigingen worden 
gesaneerd, tenzij sanering vanwege de toekomstige functie achterwege kan blijven. 

Water 
In het waterbeheersplan van het waterschap Noorderzijlvest is aangegeven dat het water
schap actief wi! bijdragen aan de planontwikkeling. Voor de inhoudelijke uitwerking hanteert 
het waterschap richtlijnen voor berging (vasthouden, bergen, afvoeren), omgaan met neer
slag en compensatie van verharding via extra wateroppervlak. De ondergrond van Zeven
huizen-Oost bestaat vooral uit potklei en (kEli)leem. Oit betekent dat in het gebied weinig 
bergingscapaciteit aanwezig is en hoge (grond)waterstanden voorkomen. 

Bij het opste"en van het stedenbouwkundig ontwerp zijn de uitgangspunten zoals beschre
ven in de Notitie Stedelijk Water van het waterschap Noorderzijlvest en het Regionale Wa
terplan GrootegastiLeeklMarum/Zuidhorn de leidraad. Oaarin past het verbreden van de al 
aanwezige watergang aan de noord- en oostzijde van het plangebied. Door deze te ver
breden en de bebouwing daar op aan te sluiten wordt tevens invulling gegeven aan de am
bitie van het 'Wonen aan de Vaart' uit de IGS. Verder moet het plan voldoende bergings
capaciteit voor regenwater realiseren en het (open) watersysteem goed laten aansluiten op 
het totale netwerk aan waterlopen in het gebied. 

Landschap en cu/tuurhistorie (inc/usief arche%gie) 
De in het gebied voorkomende aardkundige waarden (dalvormige laagten) zijn leidend voor 
het stedenbouwkundige plan. Het historische lint (Hoofddiep en Kokswijk) dient gerespec
teerd te worden. Oit betekent concreet dat enige ruimte tussen de nieuwbouw en de be
staande (lint-)bebouwing in acht moet worden genomen. Verder dient de stedenbouwkun
dige structuur aan te sluiten op bestaande structuurdragers (wijken en randbeplanting) en 
rekening te houden met de In het gebied aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. 

Uit het pianMER blijkt sprake van mogelijke archeologische waarden in het gebied. De ge
meente Leek kiest als uitgangspunt bij het opstellen van het plan het duurzaam behoud 
van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. Indien dit vanwege het 
te realiseren programma en de ligging van de archeologische waarden niet mogelijk is. kan 
gekozen worden voor behoud ex situ, dat wi! zeggen opgraven en documenteren volgens 
de KNA1. 

Ecologie 
Er worden - volgens het pianMER - geen effecten verwacht op gebiedsbescherming, wei is 
soortbescherming een aandachtspunt. Aan de hand van de exacte ligging van de te be
bouwen delen van het plangebied, de omvang van die bebouwing en de werkzaamheden 
die ten behoeve van de bebouwing uitgevoerd moeten worden, kunnen de effecten op de 
in het plangebied voorkomende beschermde soorten gedetailleerd worden beschreven. Bij 
het opste"en van een stedenbouwkundig plan en de vertaling daarvan in een bestem-

KNA is de afkorting voor Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 
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mingsplan dient rekening te worden gehouden met de uitkomsten van nog uit te voeren 
ecologisch onderzoek. 

Verkeer en vervoer 
Uitgangspunten voor verkeer zijn: de woonwijk wordt aan de westzijde, ter plaatse van het 
perceel Hoofddiep 43 ontsloten op het Hoofddiep en aan de zuidzijde zal de wijk worden 
ontsloten op de Kokswijk. Het ontwerp van infrastructuur zal plaatsvinden in overeenstem
ming met de basisprincipes voor het duurzaam veilig inrichten van wegen, waarbij de we
gen binnen de wijk worden ingerlcht als erftoegangswegen. 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de fasering is het noodzakelijk aan
dacht te schenken aan de bereikbaarheid van de ten oosten van het plangebied gelegen 
agrarische gronden. Bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan is het gewenst land
schappelijke aandacht te schenken aan de relatie met het zoekgebied van de nieuwe 
rondweg. 

Geluid 
Voor Zevenhuizen-Oost is aileen verkeersgeluid relevant. In de Gemeentelijke Startnotitie 
is niet vermeld dat er hogere waarden beschikkingen gelden voor de bestaande bebou
wing, met name langs het Hoofddiep en de Kokswijk. In het pianMER is geluid geen aan
dachtspunt. Uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat voldaan wordt aan de in de Wet 
geluidhinder (Wgh) opgenomen grenswaarden voor wegverkeerslawaai. Voor de wegen 
binnen het plangebied zal een maximumsnelheid worden vastgesteld van 30 km/h. Om het 
effect van de aan het gebied grenzende doorgaande wegen (Hoofddiep en Kokswijk) op 
het geluidniveau in de wijk te bepalen zal nader akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

Luchtkwaliteit en externe veiligheid 
Uit de Rapportage Luchtkwaliteit 2005 van de provincie Groningen blijkt dat in gemeente 
Leek geen sprake is van overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. De bouw van 240 wo
ningen zal 'niet in betekenende mate bijdragen' aan luchtverontreiniging. Daarom is lucht
kwaliteit niet relevant. 

In eerste instantie is aangenomen dat externe veiligheid niet relevant was, omdat installa
ties en transportroutes op voldoende afstand van Zevenhuizen-Oost liggen. Er is echter 
volgens het Provinciaal basisnet Groningen sprake van reguliere transporten van gevaarlij
ke stoffen over de N979. De bebouwing van Zevenhuizen IIgt deels in het invloedsgebied 
van deze weg. Daarom moet de hoogte van het groepsrisico worden berekend. 

Een berekening door de gemeente heeft uitgewezen dat er voor het groepsrisico transport 
gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N979 in Zevenhuizen geen sprake is van een 
overschrijding van de orientatiewaarde. De hoogte van het groepsrisico ligt met 0,005 maal 
de orientatiewaarde, ver onder de norm orientatiewaarde. De gemeente vindt de bereken
de hoogte van het groepsrisico tezamen met de bevindingen van de brandweer over be
strijdbaarheid van een calamiteit en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in dit gebied ver
antwoord. 

Energie 
De gemeente Leek heeft zich aangesloten bij het Energieakkoord Noord-Nederland, dat 
zich richt op besparing van energie, inzet duurzame bronnen en duurzame mobiliteit. Cen
traal uitgangspunt voor het opstellen van het stedenbouwkundige ontwerp is de zorg voor 
een duurzame energie-infrastructuur, zowel voor woningbouw als verkeer. Concreet bete
kent dit dat in het ontwerp aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheden voor zon-
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gericht bouwen (verkaveling), de wijze van energievoorziening (bijvoorbeeld warmte-koude 
opslag in plaats van gas) en duurzame mobiliteit (VPL-toets) '. 

Karakter van het bestemmlngsplan 
Gelet op de onzekere marktsituatie zal een flexibel stedenbouwkundig plan opgesteld wor
den. Het plan moet gefaseerd ontwikkeld kunnen worden waarbij op nagenoeg elk gewenst 
moment tot een afronding kan worden gekomen die op een vanzelfsprekende manier past 
bij de natuurlijke en (al) bebouwde omgeving. Uitgegaan wordt daarom van een globaal 
bestemmingsplan, waarin voor een nader te bepalen 1e fase (ontsloten vanuit de Koks
wijk), een direct bouwrecht is opgenomen. Voor de rest van het plangebied wordt uitge
gaan van een wijziging of uitwerkingsbevoegdheid. Het onderliggende stedenbouwkundig 
plan beslaat wei het gehele plangebied, maar is zodanig opgesteld dat er meerdere fasen 
zijn, na realisatie waarvan de bouw kan worden afgerond met behoud van stedenbouw
kundige kwaliteit. Bij het bepalen van de fasering wordt rekening gehouden met de eigen
domssituatie In het plangebied. Uitgangspunt is dat geen exploitatieplan wordt opgesteld. 

Landschapsversterklng oostellJk van Zevenhulzen-Oost 
In de IGS is er van uitgegaan, dat Zevenhuizen een separate kern blijft, omdat de specifie
ke identiteit en sociale structuur duidelijk worden gewaardeerd. Mede daarom is in het ge
bied tussen Zevenhuizen en Roden (wijk Oostindie) landschapsversterking voorzien. In het 
gebied juist ten oosten van de bouwlocatie Zevenhuizen-Oost (zie afbeelding 2.2) betreft 
het de versterking van het ontginningslandschap. In het gebied bevinden zich vier houtsin
gels, die onderdeel uitmaken van de zogenaamde houtsingelhoofdstructuur. De land
schapsversterkingszone strekt zich globaal uit over het gebied, dat begrensd wordt door de 
Kokswljk, de weg Oostindie, de Oostindischewijk en het Hoofddlep. De ambltie voor dit ge
bied betreft het behoud van het huidige landschap en realisatie van passende landschap
pelijke elementen, zoals houtsingels. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bosschages, 
het robuuster maken van de waterhuishouding, maatregelen ter verbetering van de water
kwaliteit en voorzieningen voor extensief recreatief medegebruik. 

14 

VervoersPrestatie op Locatie: een manier om in het stedelijk planproces aandacht te schenken aan duurzame ma

blliteit en kwaliteit in de gebouwde omgeving. Met de VPL-aanpak kunnen belanghebbenden op gestructureerde 

wijze keuzes maken over het stedelijk ontwerp en de consequenties voor de kwaliteit van de leefomgeving onder 

bouwen en bespreken. 
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Afbeeldlng 2.2. Planultwerking voor Zevenhulzen-Oost blnnen de landschapstruc
tuur 

Voor de landschapopgave biedt het op 17 maart 2010 vastgestelde bestemmingsplan Bui
tengebied voldoende mogelijkheden om de ambitie uit de IGS verder inhoud te geven. Dit 
gebied maakt daarom geen deel uit van het plangebied voor Zevenhuizen-Oost. De plan
uitwerking in Zevenhuizen-Oost wordt aangegrepen om een samenhangende structuur te 
ontwikkelen, zoals ook in de IGS beoogd (zie gemeentelijke startnotitie, hoofdstuk 5, biz. 6) 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan gaat de aandacht naar de relatie van de 
nieuwe woonwijk met het omliggende landschap. Oat betekent dat het aandachtsgebied 
van het stedenbouwkundige plan groter is dan het plangebied. Bij het opstellen van het 
stedenbouwkundige plan gaat het primair om het leggen van een logische relatie met als 
uitgangspunt hoe beide ontwikkelingen (woningbouw en landschap) elkaar kunnen verster
ken. 

Werkatelier landschap 
Om de landschapsversterking verder inhoud te geven is in opdracht van de gemeente in 
november 2010 door de Dienst Landelijk Gebied een werkatelier georganiseerd, waarin 
een verdere verkenning en verdieping heeft plaatsgevonden van de relatie tussen de wo
ningbouwopgave en de landschapsversterkingsopgave en de kansen die zich daarbij voor
doen. De uitkomsten van dit werkatelier hebben als belangrijke input gediend voor het op
stellen van het stedenbouwkundig plan voor Zevenhuizen-Oost. 

2.2. Onderbouwlng aantal wonlngen 

De capaciteit voor de ten oosten van het Hoofddiep in Zevenhuizen te ontwikkelen woning
bouwlocatie is gesteld op maximaal 240 woningen. Hiertoe zal een stedenbouwkundig plan 
en een bestemmingsplan worden opgesteld. Onzeker is of het genoemde aantal woningen 
ook daadwerkelijk zal worden gebouwd. 

In de op 3 maart 2011 door de raad van de gemeente Leek vastgestelde 'Woonvisie ge
meente Leek 2010-2015' wordt het belang van een goed en actueel inzicht in de (kwalita
tieve) woningbehoefte eveneens benadrukt. Hierin wordt aangegeven dat niet voor de 
leegstand zal worden gebouwd. Nieuwe cijfers kunnen leiden tot aanpassing van de kwan
titatieve uitgangspunten zoals die in de woonvisie zijn opgenomen. Voor Zevenhuizen-Oost 
voorziet de woonvisie in de bouw van circa 50 woningen in de periode 2015-2016. 
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Binnen de Regio Groningen-Assen zijn op 14 maart 2011 afspraken gemaakt om te komen 
tot een regionale afstemming (kwalitatief en kwantitatief) van woningbouw binnen de regio. 
Deze afspraken richten zich in eerste instantie vooral op het nemen van stimuleringsmaat
regelen, bedoeld om te komen tot maximale regionale differentiatie van het aanbod en het 
verbeteren van afzetmogelijkheden. 

Om zicht te krijgen op de marktverwachtingen en de mogelijke woningvraag die daaruit 
voorkomt heeft de gemeente een marktscan laten uitvoeren voor Zevenhuizen-Oost [Com
panen, 2011]. Voor het groei- en vestigingspotentieel wordt geconcludeerd dat de lokale 
behoefte van Zevenhuizen-Oost tot 2020100 woningen bedraagt en voor de periode 2020-
2030 nog eens 50 woningen. Daarnaast is er ruimte voor opvang regionale vraag (20 a 
30 woningen tot 2020). Daarmee is de plancapaciteit in Zevenhuizen-Oost groter dan de 
behoefte, maar binnen marges van reeel te veronderstellen planultval. Uit de marktscan 
blijkt verder dat het ontwikkeltempo van Zevenhuizen-Oost met 20 woningen per jaar wei 
hoog is ingeschat. 

2.3. Doelstelling 

De doelen voor de ontwikkeling van Zevenhuizen-Oost zijn: 
Het gefaseerd bouwen van maximaal 240 woningen; 
Behouden identiteit Zevenhuizen; 
Versterken ruimtelijke kwaliteit. 

2.4. Verdere ultgangspunten en randvoorwaarden vanult het beleld 

2.4.1. Natlonaal beleld 

Wet Ruimtelljke Ordenlng (Wro), 2008 
Deze wet bepaalt voor overheden (gemeente, provincie en rijk) wat ze mogen en wat ze 
moeten doen (verdeling bevoegdheden en 1Ierantwoordelijkheden) en welke stappen ze 
daarbij moeten of kunnen nemen (procedure). De gemeenteraad stelt ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer 
structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikke
ling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken \fan het door de gemeente te voeren ruimtelijk 
beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voor
genomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Deze structuurvisies zijn juridisch niet bin
dend voor andere overheden, maar wei zelfbindend voor de gemeente. De structuurvisie 
wordt uitgewerkt in de gemeentelijke bestemmlngsplannen, welke wei juridisch bindend 
zijn. Gemeenten moeten op grond van de Wro ledere 10 jaar hun bestemmingsplannen ac
tualiseren. 

Beslult Rulmtelljke Ordenlng (Bro), 2008 
Het Bro is een nadere uitwerking van de Wro en bevat onder meer bepalingen over be
stemmingsplannen. Een bestemmingsplan, alsmede een ontwerp hiervoor, gaat vergezeld 
van een toelichting, waarin onder andere een beschrijving is opgenomen van de wijze 
waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (wa
tertoets). 

Nota Rulmte, 2006 
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. Het bevat de visie 
van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De nota gaat onder andere over 
stedelijke groei, een sterke economie en een leefbare samenleving. Ook zijn de grenzen 
voor de Ecologische Hoofdstructuur aangegeven. 
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Het plangebied ligt op de rand van het nationaal-stedelijk gebied Groningen-Assen. De re
gio rond Groningen en Assen vormt de belangrijkste concentratie van bevolking en werkge
legenheid in Noord-Nederland. Het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken 
richt zich op voldoende ruimte voor won en, werken en mobiliteit en de daarbij behorende 
voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. Het plangebied bevindt zich niet in een na
tionaallandschap of een EHS-gebied. 

Flora- en faunawet (Ff-wet), 2002 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van beschermde planten- en diersoorten. 
Voor mogelijke overtredingen kan ontheffing worden aangevraagd. Er zijn verschillende 
beschermingsregimes (soorten van tabel 1, 2 en 3). De regelgeving is primair gericht op 
bescherming van soorten bij het uitvoeren van concrete bouw- en andere projecten. Op 
basis van de onderzoeksplicht (Wro) en de plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar 
plan dient bij het maken van bestemmingsplannen beoordeeld te worden of er belemme
ringen aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing voor de activiteiten in het 
plan. 

Natuurbeschermingswet (Nb-wet), 1998 
De Nb-wet heeft als doel het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden 
(Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten) in Nederland. Natura 2000-
gebieden kunnen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en (in het veri eden als zodanig aan
gewezen) beschermde natuurmonumenten zijn. 

Bij de toetsing aan het beschermingsregime van de Nb-wet worden de zogenoemde In
standhoudingsdoelstellingen gebruikt. Dit zijn de soorten en habitats die centraal staan in 
de kwaliteitsopgave van een gebied; deze doelen zijn vermeld in het (ontwerp) aanwij
zingsbesluit. In voormalige beschermde natuurmomenten blijven daarnaast ook de doelen 
die met de vroegere aanwijzing werden beoogd - de zogenoemde 'BN-waarden' of oude 
doelen - van kracht (voor zover deze niet strijdig zijn met de Natura 2000-doelen). Ais signi
ficante effecten op instandhoudingdoelen niet kunnen worden uitgesloten dient een pas
sende beoordeling te worden uitgevoerd. De passende beoordeling geldt aileen v~~r Natu
ra 2000-doelstellingen, niet voor 'oude doelen'. 

V~~r elk Natura 2000-gebied wordt een Natura 2000 Beheerplan opgesteld. Hierin is in 
overleg met betrokken overheden en andere partijen vastgelegd op welke wijze de in
standhoudingsdoelen zullen worden gerealiseerd. Rondom het plangebied (op meer dan 
2 km afstand) liggen de volgende Natura 2000-gebieden: 

Leekstermeer (Vogelrichtlijngebied en beschermd- en staatsnatuurmonument); 
Fochteloerveen (Vogel- en Habitatrichtlijngebied); 
Elzenbroekbos (beschermd natuurmonument); 
er worden geen negatieve effecten verwacht op de Natura 2000-gebieden, omdat het 
plangebied op ruime afstand ligt en geen potentieel foerageergebied bevat. 

Natlonaal Bestuursakkoord Water (NBW 2003 en NBW Actueel), 2003 en 2008 
Wateroverlast kan niet altijd worden voorkomen. Daarom hebben het Rijk, provincies, wa
terschappen en gemeenten afspraken gemaakt over een acceptabel niveau van overstro
ming door extreme neerslag. De afspraken zijn vastgelegd In het Nationaal Bestuursak
koord Water (NBW 2003) en het Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel 
2008). Het maximale grondwaterniveau hangt af van het grondgebruik. Om wateroverlast 
te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst vasthouden, dan ber
gen en vervolgens afvoeren van water. 
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Waterwet (Wtw), 2009 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Directe lozingen op het oppervlak
tewater vallen onder de Wtw. De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet Milieubeheer 
(Wm). De Waterwet geeft op nationaal niveau onder andere invulling aan de Europese Ka
derrichtlijn Water (KRW). De KRW gaat uit van de bescherming van watersystemen. Hier
voor is een kader geschapen voor de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewate
ren, overgangswater, kustwateren en grondwater. 

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat de activiteiten de oppervlaktewaterkwaliteit niet 
extra magen belasten. De plannen mogen geen verdrogende Invloed hebben op de omge
ving en ook niet voor een verhoogde kans op overstromingen zorgen. 

Nationaal Waterplan, 2009 
Op 12 december 2008 is het ontwerp Nationaal Waterplan, het rijksplan voor het waterbe
leid, door de ministerraad vastgesteld en vrijgegeven v~~r inspraak. Deze vervangt de 
Vierde Nota Waterhuishouding. Vee I beleid hieruit zoals integraal waterbeheer en de wa
tersysteembenadering wordt voortgezet. Het Nationaal Waterplan is tevens een structuur
visie voor de ruimtelijke aspecten. Een goede bescherming tegen overstromingen, het zo
veel mogelijk voork6men van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede wa
terkwaliteit zijn hierin basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. 

Beslult bodemkwaliteit, 2008 
Het besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger
specie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Het Besluit bodemkwaliteit heett onder 
meer betrekking op de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, kades en 
terpen, voor de ophoging van woongebieden en industrieterreinen. Het besluit geeft ge
meenten en provincies meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

Wet bodembeschermlng (Wbb), 2006 
De wet bevat een basis voor algemene regels voor eenvoudige saneringen. 

Monumentenwet, 1988 
De Monumentenwet 1988 regelt de wettelijke bescherming van onroerende rijksmonumen
ten en door het rijk aangewezen stads- en dorpsgezichten. De Monumentenwet heeft niet 
aileen betrekking op gebouwen en objecten, maar ook op stads- en dorpsgezichten en ar
cheologische monumenten boven en onder water. In de Monumentenwet 1988 is geregeld 
hoe gebouwde of archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk 
beschermd monument. Ook geeft de Monumentenwet voorschiften voor het wijzigen, ver
storen, atbreken of verplaatsen van een beschermd monument. Die voorschritten houden 
in dat er niets aan het monument mag worden veranderd zonder voorafgaande vergunning. 
Deze vergunning moet op voorhand worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. In het 
plangebied is geen monument aanwezig. 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), 2007 
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg verplicht gemeenten om in het kader van 
bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige, dan wei te verwachten archeo
logische waarden. Ais behoud in situ niet mogelijk is, moet op andere wijze worden voor
komen dat de informatie in het bodemarchief verloren gaat. Dit houdt een onderzoeksver
plichting in, die kan leiden tot een volledige, wetenschappelijke opgraving van de aanwezi
ge resten. Ter prioritering van het uitgangspunt 'behoud In situ' wordt gestreefd naar het 
volwaardig meewegen van het archeologisch belang in planologische besluitvormingspro
cessen door dit aspect al vanaf het begin bij de planvorming te betrekken. 
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Indien tijdens de uitvoering van archeologisch onderzoek bJijkt dat archeologische waarden 
worden aangetroffen van groot regionaal of nationaal belang, dan kan het Rijk besluiten dit 
terrein archeologische voorbescherming te geven, als aanloop naar de erkenning van de 
vindplaats als AMK-terrein. Bodemingrepen op wettelijk beschermde monumenten zijn op 
grond van artikel 11, lid 2 van de Monumentenwet vergunningplichtig. In het plangebied is 
geen beschermd monument aanwezig. 

Wet geluidhinder (Wgh), 1979 
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een belangrijk juri
disch kader voor het Nederlandse geluidbeleid. De Wet geluidhinder biedt onder andere 
geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van 
wegverkeerlawaai door middel van zonering. In geval van aanleg woningen langs een be
staande weg is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van woonhuizen 48 
dB. Er kan onthefting gegeven worden tot 63 dB voor nieuwe woningen langs een be
staande weg in binnenstedelijk gebied. 

2.4.2. Provlnclaal/reglonaal beleid 

Provlnclaal Omgevingsplan 2009-2013 provincle Groningen, 2009 
Op 17 juni 2009 hebben provinciale staten van de provincie Groningen het Provinciaal 
Omgevingsplan 2009-2013 vastgesteld (zie afbeelding 2.3). In het POP staat het omge
vingsbeleid van de provincie op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, water en ruimte
lijke ordening. Belangrijke onderwerpen zijn de bescherming van de karakteristieken van 
het Groninger landschap, ruimte voor ontwikkeling, leefbaarheid op het platteland en duur
zame energie. Het waterhuishoudingsplan, het milieubeleidsplan en het mobiliteitsplan zijn 
hierin ge'integreerd, 

V~~r Zevenhuizen is met name het zoekgebied voor woningbouw aangegeven. Tussen 
Zevenhuizen en Leek is een zoekgebied voor een wegverbinding aangegeven. Deels in en 
rondom Zevenhuizen-Oost ligt het landschappelijke aandachtsgebied Houtsingels Zuidelijk 
Westerkwartier. De Kokswijk en een deel van het Hoofddiep behoren tot de landschapele
menten 'wijken en kanalen'. Er is geen archeologisch monument aanwezig. Wells archeo
logisch vooronderzoek nodig, 

Provinclale Omgevingsverordenlng provlncie Gronlngen, 2011 
De POV bevat onder andere regels over de inhoud van bestemmingsplannen. Bij een be
stemmingsplan moet onder meer een toelichting gegeven worden die ingaat op energie en 
duurzaam ruimtegebruik. Ook dienen in het bestemmingsplan regels te worden opgeno
men ter bescherming van de houtsingelstructuur en herkenbare verkaveling in relatie tot 
het houtsingelgebied Zuidelijk Westerkwartier. 

Keur Waterschap NoorderzlJlvest 
V~~r de kern Zevenhuizen geldt dat de keur van het waterschap Noorderzijlvest leidraad 
vormt voor de inrichting en het beheer van de hoofdwatergangen en schouwsloten, Con
form de keur wordt in bestemmingsplannen ter weerszijden van de hoofdwatergangen een 
beschermingszone van 5 m opgenomen ten behoeve van beheer en onderhoud, 
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Afbeeldln 2.3. Uitsnede overzlchtskaart POP Gronln en 
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In paragraaf 2.1 is al ingegaan op het kadervormend beleidskaders, waaronder de IGS en 
woonvisie. 

Houtslngelhoofdstructuur (Gemeenten Marum, Grootegast en Leek, 2005) 
Houtsingels zijn karakteristiek voor het landschap in het Zuidelijk Westerkwartier. In 1989 is 
een houtsingelhoofdstructuur vastgesteld, die in 2005 is herzien en geoptimaliseerd. Daar
bij is gezocht naar een evenwicht tussen natuur en landschap enerzijds en de landbouw 
anderzijds. Het resultaat 15 een kaart met een indeling in gebieden en begeleidende spel
regels. Een en ander moet leiden tot een verbeterde houtsingelhoofdstructuur en ruimte 
voor de landbouw. De hoofddoelstelling van de herziene houtsingelhoofdstructuur is het 
veiligstelien en ontwikkelen van het coulisselandschap in het Zuidelijk Westerkwartier (het 
gaat dan met name om houtsingelstructuren en houtsingelpatronen). Het herziene land-
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schappelijke beJeid vormt het toetsingskader voor kapaanvragen van houtsingels en voor 
het aanbrengen van coupures in houtsingels en geeft aan waar, wanneer en hoe compen
satie plaats moet vinden. 

Landschapsbeleidsplan Leek-Grootegast (1994) 
De gemeente Leek heeft samen met de gemeente Grootegast een landschapsbeJeidspJan 
gemaakt en deze wordt momenteel uitgevoerd. Het beleid bevat een Jokale dicht bij de be
volking gerichte aanpak en goede informatieverstrekking. De concretisering en uitvoering 
van het Jandschapsbeleidsplan gebeurt door Landschapsbeheer Groningen, inventarisaties 
door de agrarische natuurvereniging. 

De volgende natuur- en landschapszaken die zijn opgenomen in het landschapsbeleids
plan zjjn opgepakt: graven van dobben, herstellen en opknappen van houtsingels, erfbe
planting en aanbrengen, verbinden van ecologische zones, ecologisch bermbeheer. Van de 
1.000 km singels in het Zuidelijk Westerkwartier (waarvan een groot deel In de gemeente 
Leek) zijn 500 km opgenomen in het programma Beheer (potentieel beschermd). 

Verkeersbeleld 
Leek heef!' in- 2007 de Verkeersvisie op de hoofdwegenstructuur van de kemen Leek en 
Tolbert vastgesteld. Belangrijke aspecten zijn: verkeersveiligheid en leefbaarheid (met na
me oversteekbaarheid). Aan de visie is een uitvoeringsprogramma tot 2020 gekoppeld. 
Aanname is dat er in 2020 een westelijke omlegging is gerealiseerd. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit. Inge
gaan wordt op de beperkingen en ambities die zijn meegegeven vanuit het beleid van de 
gemeente. 

3.1. Voorgenomen actlvltelt 

3.1.1. Zevenhulzen-Oost 

Op basis van recent onderzoek moet worden aangenomen dat er de komende jaren binnen 
Zevenhuizen behoefte blijft aan nieuwe woningen [Companen, 2011]. Er zijn verschillende 
uitbreidingen bij Zevenhuizen gepland. 

De eerste uitbreiding betreft de locatie Zevenhuizen-Oost. De locatie Zevenhuizen-Oost 
biedt naar verwachting ruimte aan maximaal 240 woningen, die vanaf 2013, afhankelijk van 
de vraag, in fasen gerealiseerd zullen worden. Concreet houdt dit in dat leder jaar zo'n 
20 woningen gerealiseerd kunnen worden, maar tevens dat de planontwikkeling, bij gewij
zigde omstandigheden, tussentijds gestaakt moet kunnen worden zonder dat een onlogi
sche stedenbouwkundige structuur resteert. Op afbeelding 1.2 is het plangebied van de te 
bouwen woningen te zien. Deze locatie is gekozen in de IGS en staat in de nu te starten 
planvormingprocedure niet meer ter discussie. Nu gaat het om de inrichting van dit gebied. 

Het programma voor de locatie is beschreven in de Gemeentelijke Startnotitie. De bebou
wing wordt uitgevoerd in een dorpse dichtheid (bruto 10 - 20 woningen per hectare). Een 
belangrijk uitgangspunt hierbij is een ordening waarbij de woningen zich richten op de 
vaart. De locatie Zevenhuizen-Oost biedt naar verwachting ruimte voor de bouw van 
maximaal240 woningen. Vooralsnog wordt uitgegaan van 220 koopwoningen en 20 (socia
Ie) huurwoningen. Vooral is behoefte aan starterswoningen, doorstroomwoningen en senio
renwoningen. 

Het programma voor de woningen is indicatief, het uiteindelijke programma wordt bepaald 
aan de hand van de actuele behoeftecijfers en kan dan lager uitvallen. De ontwikkeling 
wordt gestart vanaf de zuidzijde, welke wordt ontsloten vanaf de Kokswijk. Dil biedt betere 
afrondingsmogelijkheden en een hogere stedenbouwkundige kwaliteit, omdat inpassing in 
het landschap (in vergelijk met een start vanaf het Hoofddiep) eenvoudiger vorm is te ge
ven. 

Met een projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de verkoop van 60 bouwrijpe ka
vels. Het betreft de bouw van 20 sociale koopwoningen en 40 twee-onder-een-kap won in
gen. De kavels worden in maximaal drie gelijkwaardige clusters aan de ontwikkelaar aan
geboden. Ais het plan in meer dan drie fasen wordt ontwikkeld, dan heeft de ontwikkelaar 
recht op de clusters in de eerste drie fasen. 

Het gehele plangebied wordt uiteindelijk op twee locaties ontsloten, ter plaatse van de 
Kokswijk en het perceel Hoofddiep 43. De maximale snelheid op de wegen is 30 km/u bin
nen het plangebied. 

In de Startnotitie is door de gemeente Leek afstand genomen van het idee uit de IGS om 
een nieuwe vaart aan te leggen. Uitgegaan wordt van het verbreden van de al aanwezige 
watergang aan de noord- en oostzijde. 
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3.2. Alternatiefontwlkkellng 

Voor de alternatiefontwikkeling is onderzoek gedaan naar milieurandvoorwaarden en kan
sen vanuit milieuthema's. Aan de hand hiervan is eerst een 'belemmeringenkaart' opge
steld [Buro Vijn]. Deze is in afbeelding 3.1 opgenomen. Vervolgens zijn de uitgangspunten 
voor het ontwerp bepaald (zie afbeelding 3.3). Daarna zijn de alternatieven ontworpen (zie 
afbeelding 3.4). In deze paragraaf wordt dit proces stapsgewijs beschreven. 

Belemmeringen 
In onderstaande afbeelding zijn de belemmeringen in verband met de milieuthema's land
schap en cultuurhistorie, bodem en water, geluid en verkeer zichtbaar gemaakt. 

Afbeeldin 3.1. Belemmerln enkaart voor Zevenhuizen-Oost 

• geluld 

~ bodanv..,.,nlrlglng 

o vOIIceerstechnlod1lo100ppu11 

11iJ~ lCIto.t<anbllJelo. 

d ... 01101_ 

Landschap en cultuurhistorie 
Belemmeringen vanuit landschap en cultuurhistorie zijn de 'beleving' de lintbebouwing aan 
het Hoofddiep: nieuwbouw zal het zicht op het lint ontnemen. Darbij zal in het ontwerp een 
goede oplossing gevonden moeten worden voor de overgang van lint naar nieuwbouw, met 
name bij 'achterkantsituaties'. Een belemmering vanuit landschap gezien is de hoofdwater
gang die een barriere vormt tussen de nieuwe woonwijk en het achterliggende landschap. 

Geluid en verkeer 
Bij het ontwerp zal rekening gehouden moeten worden met geluidbelasting vanaf het 
Hoofddiep en de Kokswijk. De ontsluiting van de wijk vanaf het Hoofddiep zal in het ont
werp extra aandacht moeten krijgen, het is een verkeerstechnisch knooppunt en de toe
gang tot de nieuwe wijk is relatief sma!. 

Bodem en water 
Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen is een drooglegging van 1,3 m nodig ten 
opzichte van het waterpeil [waterschap Noorderzijlvest, 2006], zie afbeelding 3.2. Het 
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maaiveld zal voor voldoende drooglegging op NAP + 4,30 m moeten liggen. Enkele delen 
in het gebied zijn al op deze hoogte. Aan de noordoost en zuidwestzijde ligt het maaiveld 
lager, zie afbeelding 3.1. Hier moet dus ophoging plaatsvinden. 

Naast voldoende drooglegging is ook de ontwateringsdiepte van belang om grondwater
overlast in de toekomst te voorkomen. De ontwateringsdiepte is de afstand van het maai
veld tot aan de hoogste grondwaterstand (zie afbeelding 3.2). Een ontwateringsdiepte van 
70 cm bij wegen en gebouwen en 50 cm in groenstroken is benodigd om grondwaterover
last te voorkomen. Voldoende ontwateringsdiepte kan worden bereikt via drainage, aanleg 
van greppels en/of watergangen, ophogen of een combinatie daarvan. 

weg 
drOOgleggl";9:.. ____ 

l 
.... _ ..... -r-__ 

"'70 cm _~ _ _ _ 
.. ~ .. ~..-

..... lIIIIIrr---

Uitgangspunten voor ontwerp 
Aan de hand van de belemmeringenkaart en nadere analyse van mogelijke kansen en eer
der vastgestelde uitgangspunten (onder andere Startnotitie gemeente, werkatelier land
schap) is vervolgens een ontwerpuitgangspuntenkaart gemaakt door Buro Vijn. (zie afbeel
ding 3.3). De belangrijkste uitgangspunten zin: 

de entrees voor autoverkeer; 
mogelijke ontsluitingspunten voor langzaam verkeer; 
herstel van houtwallen en het verbijzonderen van de hoofdwatergang als bepalende 
element in de landschappelijke Inpassing van de nieuwe wijk; 
waar mogelijk gebruik maken van bestaande hoogteverschillen; 
aansluiten op bestaande slotenpatronen. 
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LEGENDA 
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Alternatleven 
Vervolgens is naar twee alternatieven toegewerkt. Het onderscheid in de alternatieven zit 
met name in de aspecten bodem en water (verschillend gebruik van de bestaande hoogte
verschillen, verschillende watersystemen), landschap (overgang naar het landelijk gebied) 
en verkeer (verschillende ontsluiting). 

Alternatlef 1 
Alternatief 1 is grotendeels gebaseerd op het huidige slotenpatroon en de structuur van de 
houtsingels. In de bestaande situatie worden de sloten veelal ruimtelijk begeleid door hout
singels. In de nieuwe situatie worden ontbrekende houtsingels aangeplant en vindt de af
watering van de wijk zoveel mogelijk plaats via het bestaande slotenpatroon. Hierdoor is de 
relatie met de huidige landschapsstructuur herkenbaar. 

De houtsingels verzachten het beeld dat waargenomen kan worden vanuit het aangren
zende landschap. Desondanks is er bij alternatief 1 sprake van een relatief harde overgang 
van de woonwijk naar het landelijk gebied. Dit houdt verband met de volgende punten: 

26 

het water dat vanuit de (opgehoogde) woonwijk via de sloten afgevoerd wordt, komt 
sam en in de watergangen ten noorden en ten oosten van het plangebied. Deze water
gangen zijn met bijbehorende taluds dusdanig breed, dat de visuele relatie tussen de 
houtsingels in het plangebied en het aangrenzende landschap onderbroken wordt. 
Hierdoor is er meer zicht op de woningen {stenig beeld}; 
de overgang tussen het plangebied en het aangrenzende landschap wordt gemarkeerd 
door een ontsluitingsweg. De aangrenzende woningen zijn gerelateerd aan deze weg 
en vormen gezamenlijk een formele, rechtlijnige, en relatief gesloten bebouwingswand; 
doordat de meeste woningen aan deze weg zich richting het landelijk gebied presente
ren zal het stenige beeld in mindere mate verzacht worden door groen op eigen terrein, 
dan het geval is bij de informele achterzijde. 
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Alternatief 2 
Alternatief 2 is ontworpen vanuit de bestaande hoogteverschillen en de bijbehorende afwa
tering. De afwatering van de wijk vindt plaats via drainage naar twee nieuw aan te leggen 
watergangen: een in het midden van het zuidelijke deel van het plangebied en een op de 
overgang tussen de bestaande percelen in het noorden van het plangebied en de nieuwe 
woonwijk. Beide watergangen zijn noordzuid gericht en wateren direct af op het Hoofddiep. 
De bestaande watergangen aan de noord- en oostzijde worden niet verbreed. De west- en 
zuidoever van deze watergang worden zo ingericht dat het aangrenzende open bare gebied 
in de woonwijk benut kan worden voor waterberging. Regenwater wordt vertraagd afge
voerd naar deze watergang. 

Afternatief 2 kenmerkt zich door een zachte overgang van de woonwijk naar het landelijk 
gebied. Dit houdt verband met de volgende punten: 

de openbare ruimte wordt niet opgehoogd. De houtsingelstructuur, die zich in het aan
grenzende landschap bevindt, wordt doorgetrokken tot ver in de nieuwe woonwijk. De
ze singelstructuur wordt vrijwel niet onderbroken ter plaatse van de noordelijke en oos
telijk gelegen watergang, vanwege het smalle profie/' Hierdoor is er vanuit het land
schap gezien minder zicht op de achtergelegan woningen; 
de centraal gelegen ontsluitingsweg maakt het mogelijk dat de randen van de nieuwe 
woonwijk een informele uitstraling krijgen. De nieuwe woningen liggen verstrooid op de 
overgang met het landschap, waardoor een harde, formele bebouwingswand wordt 
voorkomen; 
het groen op aigen terrein granst aan het landelijk gebied en draagt bij aan een zachte 
overgang. Dit wordt versterkt door de houtsingels die de bebouwingsclusters van elkaar 
scheiden. 
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Afbeeldln 3.4. Alternatief 1 en 2 

28 

Van links naar rechts: 
bouwblok (grijs), weg 
(zwart), houtsingel (ge
spikkeld groen), water
gang (blauw), groenzone 
(donkergroen), grens 
plangebied (roze) 

; Alternatlef 1 

Alternatief 2 
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Tabel 3.1. Kenmerken alternatief 1 en 2 
&SDeel alternallef 1 alternaUef 2 

bodem ophoging lage delen tot NAP + 4,30 ophoging woongebieden tot NAP + 4,30. Relief 

openbare ruimte blijlt gehandhaafd 

water afwatering via slotensysteem, verbreding hoofd- afwatering via drainagesysteem. Aanleg hoofd-
watergang aan noord- en oostkant van het plan- watergang centraal in het zuidelljke deel van het 

gebied plangebied en aan de west kant in het noordelijk 

deel van het plangebied. De noordelijke en oost-

zijde van het plangebied, grenzend aan de be-

staande watergang, wordt benut als waterop-
vang- gebied 

landschap in het plangebied word I de singelstructuur langs zachte overgang naar buitengebied door ver 

sloten hersteld. Harde overgang woonwijk- 'blnnendrlngen' van aaneengesloten houtsingels 
buitengebied door verbreding hoofdwatergang, in de in stand gehouden delen van de laagten. 

ligging ontsluitingsweg op overgang met land- De woningen zijn los geplaatst met de informele 
schap, en woonblokken direct naast weg met zljde naar het landschap gerlcht 

fronten gerichl op landschap 

verkeer hoofdontsluilino lanos de oostrand hooldonlsluiUno door het middengebied 

Dit MER levert uiteindelijk in hoofdstuk 10 de bouwstenen voor het voorkeursalternatief, 
komende uit de hierboven beschreven alternatieven. Er wordt dus niet gekozen voor of al
ternatief 1 of alternatief 2. Op basis van de bouwstenen zal het VKA zal worden uitgewerkt 
tot een definitief stedenbouwkundig plan dat zal worden vastgelegd en toegelicht in het op 
te stell en bestemmingsplan. 

3.3. Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor deze projectMER is gebaseerd op een doorvertaling van de 
IGS naar de uitgangspunten voor de planontwikkeling in de Gemeentelijke Startnotitie. 
Sam en met de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. zijn deze de onderligger van het 
beoordelingskader. Het algemene beoordelingskader is weergegeven in onderstaande ta
bel. De aspecten en criteria zljn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 

Tabel 3.2. Beoordellngskader proJectMER 
aSDect waarderlnacrlterla wl/ze van beoordellng 

bodem 

bodemtype en geo- effect op aardkundige waarden en relief kwalitatief 

morfologie 

bodemkwalileit oeen oevoelloe bestemmlno op veronlrelniolno kwalitatief 

bodembalans gesloten grondbalans semikwantilatief 

water 

_grondwaler mate van orondwalerslandverlaaina kwalitatief 

oppervfaklewaler waterbergend vermogen kwantitalief 

afslemmina walersvsteem op builengebied kwalitatief 

walerkwalitelt blidraoe aan natuurlilker watersvsteem kwalitatief 

landschap, cUltuuthlstorle en archeolo-«Ie 

landschap slructuur afstemmen op verwacht Irace nieuwe ontsluiling van de kwalitatief 

wiik 

afstemming met naastgelegen landschapsverslerking kwalitatief 

historische geogralie respect voor beslaande lintbebouwlngen kwalltatiel 

archeologie archeologische waarden kwalitatiel 
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aspect wasrderlngcrlterla wljze van beoordellng 

eco'Qgle 

socrtbeschermin~ Invloed op soortbeschermlno (n8Oalieve effecten) kwaJltatlef 

kansen voor natuur kansen voor natuur (posftieve elfeclen) kwalitatief 

verkeer 

verkeersintensiteit toename verkeersintenslteiten Hoofddiep semlkwantitatief 

verkeersveiligheid veil/ae aanslultinQ 00 hel Hoofddiep en Kokswllk kwalitatlef 

velligheid blnnen wllk en van wlik naar voorzieninaen kwalitatief 

bereikbaarheid bereikbaarheid oostellik landbouwgebied kwalitatlef 

ae'uld 

geluid aeluidsbelastina vanuij het Hoofddieo 00 de wilk kwalitatief 

extra hogsre waarden door/akoestisch effect van extra woningen op semikwantitatief 
de bestaande bebouwlngtHoofddiepen Kokswlikl 

enerale 

energie to@asslng duurzame eneraie concepten kwalitatief 

nul noodzaak en faserlna 

nut en noodzaak ultwerkina op schaal Zevenhuizen kwalltatief 

faseril}g moaelilkheld tussentlldse be~indlaina kwalitalief 

N.B. Kwalitatief wi! zeggen zuiver beschrijvend op basis van expertkennls. semi-kwantitatief wi! zeggen een expertbe

oordeling op grond van kwantitatleve gegevens (bijvoorbeeld modelresultaten) en een kwantitatieve beoordellng houdt 

in dat effecten getalsmatig worden gepresenteerd. 

De beoordeling van de criteria zal worden weergegeven aan de hand van onderstaande 
scoringsmethodiek. 

T b 133 AI th dl k a e .. Igemene scor ngsme 0 e 
score betekenls 

-- zeer neaatleve effecten ten oozichte van de referentiesituatle 

- n80alleve effecten ten oozichte van de referentiesltuatie 

-10 IIchl negalleve effecten ten oozichte van de referenliesituatie 

0 effecten neulraal ten opzichle van de referentiesllualie 

01+ IIchl posltleve effecten ten oozichte van de referentlesiluatie 

+ posllieve ellecten ten opzichte van de referentiesituatle 

++ zeer positieve effect en len oozlchte van de referentiesiluatie 
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4. BODEM EN WATER 

In dit hoofdstuk worden de them a's bodem en water uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op 
de waarderingscriteria en de methode van onderzoek. Vervolgens komen de huidige situa
tie en de autonome ontwikkelingen (vastgesteld beleid) aan bod. Ais derde komen de effee
ten en de effectenbeoordeling van de alternatieven aan bod. 

4.1. Waarderingscrlterla bodem en water 

T b 141 W d I It I b d a e .. aar er ngscr er a 0 t em enwa er 
aspect W8arderlnacrlterla wllze van beoordellng 

bodem 

bodemtYDe en aeomorfolooie effect OD aardkundiae waarden en relief kwalitatief 

bodemkwallteit aeen aevoeliae bestemmlna op veronlreinialna kwalilalief 

bodembalans geslolengrondbalans semikwanlitatief 

water 

grondwater mate van arondwaterstandverlaaina kwalitatief 

oppervlaktewater waterbergend vermogen kwantitatief 

afstemmina watersvsteem OD buitenaebied kwalitatief 

waterkwaliteit bijdrage aan natuurlliker watersysteem kwalitatief 

4.2. Huldlge sltuatle en autonome ontwlkkellng 

4.2.1. Infonnatie uit het pianMER 

Voor het onderdeel bodem is in het pianMER gekeken of (een deel van) het deelgebied valt 
onder een bodembeschermingsgebied. Dit is voor het plangebied Zevenhuizen-Oost niet 
het geval. 

Voor het onderdeel water is er onder meer gekeken naar de aantasting van de waterhuis
houdkundige structuur. De toekomstige bebouwing leidt niet tot aantasting van de water
huishouding. De toekomstige bebouwing biedt kansen om wijken (watergangen) in te pas
sen en structuren te herstellen. Door de aanwezigheid van keileem en/of potklei In het 
deelgebied is het waterbergend vermogen van de bodem beperkt. Er zijn in de huidige si
tuatie greppels en watergangen aanwezig in het plangebied waar oppervlaktewaterberging 
plaats kan vinden. 

In het plangebied Zevenhuizen-Oost zijn geen potentieHe waterbergingsgebieden of over
stromingsgebieden aanwezig. Het plangebled is een infiltratiegebied. De grondwaterstand 
Iigt niet overal voldoende diep ten opziehte van het huidige maaiveld om grondwaterover
last bij de toekomstige bebouwing te voorkomen. De huidige grondwaterkwaliteit wordt voor 
een groot deel bepaald door de landbouwactiviteiten. Door het ontwikkelen van woning
bouw is een verbetering van de waterkwaliteit mogelijk [planMER IGS, 2009]. 

4.2.2. Aanvulllngen op lokale schaal 

Bodemtype en geomorfologle 
Het plangebied maakt deel uit van het Drentse plateau. Hier is ter plaatse van depressies 
zogenaamde potklei afgezet. Deze potklei wordt op een diepte van mlnder dan 40 em of 
tussen 40 en 120 cm aangetroffen. Tijdens de laatste ijstijd zijn dekzandruggen ontstaan. 
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Het maaiveldniveau in Zevenhuizen-Oost ligt op circa NAP + 3,7 tot + 4,7 m [www.ahn.nl]. 
Centraal en in het noordwesten van de planlocatie ligt het maaiveld hager dan aan de 
noordoost en zuidwestzijde, zie afbeelding 4.1. Op de geomorfologische kaart [Stuurgroep 
ontwerpopgave Leek-Roden, 2009] is aangegeven dat er een dalvormige laagte aanwezig 
is aan de noordzijde van het plangebied, zie afbeelding 4.2. Tegen het kanaal aan de 
westzijde ligt een dekzandrug [planMER IGS, 2009; waterschap Noorderzijlvest, 2010). 

4.1. M~~I\l'iIIIl"ln em t.O.V. NAP 

• 225 .. 3.54 . 4.30 .. 4 .32 
• 3.54 .. 3.66 • 4.32 .. 4 .34 

• 3.66 .. 3.73 4.34 .. 4 .37 
• 3.73 .. 3. 78 4.37 .. 4 .39 
• 3.78 .. 3.82 4.39 .. 4 .42 
: 3.82 .. 3.85 4.42 .. 4.44 

3.85 .. 3.89 4.44 .. 4.47 

: 3.89 .. 3.92 4.47 .. 4.50 
3.92 .. 3.95 4.50 _ 4.52 

: 3.95 .. 3.97 4.52 .. 4.55 
3.97 .. 4 .00 4.55 .. 4.58 

. 4.00 .. 4.03 
• 4.03 .. 4.06 4.58 .. 4 .60 

• 4.06 .. 4.09 4.60 .. 4.63 
• 4.09 .. 4.11 4.63 .. 4 .66 

. 4.11 .. 4.14 

. 4.14 .. 4.17 

. 4.17 .. 4.20 
4.20 .. 4.22 

. 4.22 .. 4.25 
4.25 .. 4.27 

. 4.27 .. 4. 30 

JanMER IGS 2009 

4.66 .. 4.69 
4.69 .. 4. 73 

4.73 .. 4 .76 

4.76 .. 4.80 

4.80 .. 4 .84 

4.84 .. 4 .89 

4.89 .. 4 .94 

3K14 Dekzandrug (oud bouwlanddek) 
2M3 Grondmorenevlakte 
2M4B Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie 
2R2 Dalvormigelaagte zonder veen 
3L2 Grondmorene 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek [Eco Reest, 2008] zijn verspreid over het gebied 
boringen uitgevoerd tot 0,50 m-mv waarvan een aantal diepere (2,0 tot 5,0 m-mv). De bo
dem is opgebouwd uit matig fijn zand en verspreid over het gebied komt ondiep een leem
laag voor van 50 tot 100 cm. In het noordelijk dee I van het plangebied bestaat de onder-
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grond uit matig fijn zand. Centraal in het gebied komt een leemlaag van 50 em voor en in 
het zuidelijk deel van het gebied is vanaf 100 em beneden maaiveld een leemlaag aange
trotten tot aan de boordiepte op 500 em-maaiveld. 

Bodernkwalitelt 
Uit het verkennend bodemonderzoek [Eeo Reest, 2008] blijkt dat in het plangebied plaatse
lijk verontreinigingen zijn aangetoond. Ter plaatse van Hoofddiep 43 en 45 is aanvullend 
bodemonderzoek gedaan en is een plan van aanpak voor sanering opgesteld [Eeo Reest, 
2009; MUG, 2009]. 

In het kader van de autonome ontwikkeling zijn er enkele saneringswerkzaamheden voor
zien. Ter plaatse van Hoofddiep 43, de asbestspot, dam 2 en de voormalige kippenstal is 
een saneringsplan opgesteld. V~~r de overige loeaties, ten zuiden van het gebied en de 
hoofdwatergang, is niet bekend of en wanneer hier grondwerkzaamheden plaatsvinden. 

De ontwikkeling van het gebied biedt kansen om werkzaamheden te eombineren. De kwali
teit van de bodem zal verbeteren ten opziehte van de huidlge sltuatie wanneer saneringen 
uitgevoerd worden. Bij de ontwikkeling van het gebled zal met de bodemverontreinigingen 
rekening gehouden worden; maatregelen zullen getrotten worden om eventuele belemme
ringen weg te nemen. 

Afbeeldln 4.3. Bodemverontrelnl 
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Grondwater 
Het diepe grondwater stroomt in noordelijke richtlng. Het gebied is in het pianMER IGS 
aangemerkt als infiltratiegebied [pianMER IGS, 2009]. Door de aanwezigheid van lagen 
potklei en/of keileem is de infiltratie beperkt en kunnen in natte tijden schijngrondwater
spiegels ontstaan. Van de locaties en het voorkomen hiervan is geen verdere informatie 
beschikbaar. In de huidige situatie zorgen enkele greppels voor de ontwatering van het ge
bied richting de aan de rand van het gebied gelegen hoofdwatergang en het Leekster
hoofddiep. 

In een aantal TNO peilbuizen in de omgeving van het plangebied is gedurende meerdere 
jaren de grondwaterstand gemeten zie afbeelding 4.4. In tabel 4.2 zijn de eigenschappen 
van deze peilbuizen weergegeven inclusief de gemiddeld hoogste en laagste grondwater
stand (GHG en GLG). 

label 4.2. EI ~enschap pen lNO pellbu zen in de omgev ng van het plangebled 
bovenkant 

TNO pellbuls maalveld filler 

m+NAP m+NAP 

B11F0079 36 05 

B11F0126 4,8 28 

B12A0178 53 02 

812A0186 4,0 0,06 

* GHG= gemiddeld hoogsle grondwalersland . 

• GLG= gemiddeld laagsle grondwalersland. 

Afbeeldln 4.4. Locatle ellbulzen 
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GLG* 

m+NAP 

19 

29 

31 
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De hoofdwatergangen (wijken) in en om Zevenhuizen zijn oorspronkelijk gegraven ten be
hoeve van de turfwinning. Het Leeksterhoofddiep ligt aan de westzijde van het plangebied 
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in noord-zuidelijke richting. Een deel van het Hoofddiep, in het centrum van Zevenhuizen, 
is gedempt. Vroeger zijn zijvaarten gegraven om afgegraven turf naar het hoofddiep te ver
voeren. Dit zijn o.a. de Kokswijk (zuid) en de Evertswijk (ten westen van het Hoofddiep), zie 
afbeelding 4.5. De oost- en noordzijde van het plangebied wordt gevormd door een hoofd
watergang, die de Kokswijk en het Leeksterhoofddiep verbindt. Het waterpeil in de zomer 
en winter is hier respectievelijk NAP + 3 en + 2,85 m. In de watergang zijn enkele duikers 
aanwezig in dammen die de landbouwpercelen verbinden. In het gebied zijn verschillende 
greppels aanwezig, die zorgen voor de ontwatering van het gebied. Ook zijn in het verleden 
enkel greppels gedempt. 

Voor het Leeksterhoofddiep is ter plaatse van Zevenhuizen een zomerpeil van 
NAP + 2,70 m en een winterpeil van NAP + 2,50 m ingesteld. Oat betekent dat het opper
vlaktewater afgevoerd wordt richting het Leeksterhoofddiep. 

ervlaktewater Zevenhulzen-Oost Bron waterscha 
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a.lClelIJ~ westelkWartJer 
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- - - - - - , schouwsloot 
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Waterkwalltelt 
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Zuidelijk Westerl<wet 
wpI2,9 
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Door landbouw emissies, inlaat van gebiedsvreemd water en riooloverstorten voldoet de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving van het Leeksterhoofddiep niet aan de 
waterkwaliteitsnormen, zie afbeelding 4.6. 

W1Heveen+Bo., LEK20·1IhouII010 dellnltlel d.d. 1!1lull2012, Zavenhulzen-Oost prOjectMER 35 



In de zomermaanden wordt water uit het Leekstermeer aangevoerd naar o.a. het Leekster
hoofddiep. Oit water is van relatief slechte kwaliteit en heeft een negatief effect op de wa
terkwaliteit. Over de ecologische toestand van het water is geen informatie bekend. 

In de watergangen en greppels in het plangebied zijn tijdens het verkennende bodemon
derzoek monsters genom en van de waterbodem rEco Reest, 2008]. Oaaruit is gebleken dat 
de waterbodem van de sloot van huisnummers 43 en 45 (Hoofddiep) richting de hoofdwa
tergang is verontreinigd met klasse 1-slib. In de overige sloten is geen verontreiniging aan
getoond. Voor de overige onderzochte locaties is gesteld dat gezien de aard en de concen
traties van de aangetoonde parameters in relatie tot de toekomstige funetie van het plan
gebied (wonen) geen verhoogde risico's zijn te verwachten voor de volksgezondheid, mili
eu en/of de milieuhygienisehe bodemkwaliteit. 

Afbeelding 4.6. Waterkwalltelt (HaskonlnQ, 20041 
parameter mediaan MfA aanta! %> MTA 

melingen 

'Wllt.,.,VlI em rddl.i---». 
fosfaat 0,53 0,15 181 99 
stikstof 7.00 2,20 181 96 
koper 7,30 3,80 20 95 
diuron 0,42 0,43 8 38 
zink 30,70 40,00 20 40 
slmazine 4,60 6,30 9 33 
nikkel 0,04 0,14 20 15 

MTR=maximaal toelaatbaar risico. 

Mediaan= de middelste waarde van de melingen. 

Rlolerlng en persleldlng 
De bemalingsgebieden Kokswijk (ten zuiden van plangebied) en Zevenhuizen-centrum (ten 
westen van plangebied) bestaan uit een gemengd rioolstelsel [Arcadis, 2008]. Een deel van 
het verhard oppervlak is afgekoppeld en voert af via hemelwaterriool of een verbeterd ge
seheiden stelsel. De afvoer vindt plaats naar RWZI Leek [Arcadis, 2008]. Er zijn in Zeven
huizen vier overstorten aanwezig. Uit het Bodemrioleringsplan blijkt dat in Zevenhuizen 
beide bemalingsgebieden voldoen aan de basisinspanning. Er zijn geen locaties bekend in 
Zevenhuizen waar sprake is van overlast water op straat. 

Ter plaatse van de weg Hoofddiep is een persleiding aanwezig waarop een zone van zake
lijk recht van toepassing is. De persleiding dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor onder
houd of in het geval van een ealamiteit. Bij de aanleg van de ontsluitingsweg naar het 
Hoofddiep moet met deze leiding rekening gehouden worden. 

4.3. Effecten 

Hieronder worden de effecten per aspect besproken. In tabel 4.3 zijn de scores overziehte
lijk opgenomen. 

Bodemtype en geomorfologle 
Alternatief 1 en alternatief 2 zijn lieht onderscheidend in de manier waarop wordt omge
gaan met het aanwezige relief in het gebied. Oit relief wordt veroorzaakt door de geomorfo
logische vormen in het gebied, namelijk een dalvormige laagte in het noordoosten van het 
plangebied, een dekzandrug in het noordwesten van het plangebied en een laagte in het 
zuiden van het plangebied met potklei in de ondergrond. In alternatief 1 worden de laagten 
in hun geheel opgevuld tot NAP + 4,30 m en vervolgens met huizen bebouwd. Oit betekent 
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dat in alternatief 1 de laagten minder herkenbaar zullen zijn in het landschap. De waarde 
van de aardkundige vormen is echter gering. Ze hebben geen statuswaarde of speciale 
bescherming. Ze zijn niet zeldzaam in de regio en zijn niet bijzonder goed zichtbaar en her
kenbaar in het landschap. Daarom wordt alternatief 1 negatief beoordeeld (-). Bij alternatief 
2 kunnen de laagten teruggevonden worden in de openbare ruimte. Ondanks dat de ruimte 
beperkt is, is alternatief 2 daarom iets minder negatief beoordeeld (0/-). 

Bodemkwaliteit 
De alternatieven zijn niet onderscheidend in hun effecten op de bodemkwaliteit. De veront
reinigde gebieden liggen centraal in het plangebied en worden door de beoogde fasering 
(vanaf het zuiden) niet gelijk bebouwd. In principe wordt er naar gestreefd de gebieden niet 
te bebouwen, maar mocht de behoefte zodanig zijn, dan zullen de gronden gesaneerd 
moeten worden. In dat geval zal de bodemkwaliteit verbeteren. Omdat niet uitgesloten kan 
worden dat de verontreiniging niet bebouwd zal worden, is zijn de alternatieven toch licht 
negatief beoordeeld (0/-) op het criterium 'geen gevoelige bestemming op verontreiniging'. 

Bodembalans 
Bij alternatjef 1 en 2 wordt een deel van de laagten aangevuld. Het ophogingsmateriaal zal 
moeten worden aangevoerd van buiten het gebied. Het is daarmee njet mogelijk om een 
gesloten bodembalans te realiseren. Bij alternatief 2 wordt het openbaar groengebied niet 
opgehoogd, dus is het op te hogen oppervlakte kleiner. Daarom is alternatief 2 licht nega
tief beoordeeld (0/-) en alternatlef 1 negatief (-). 

Grondwater 
Bij beide alternatieven vindt geen veri aging van de grondwaterstand plaats doordat er 
grondophoging plaats zal vjnden. Er is een groter verhard oppervlak dan in de huidige situ
atie waardoor minder infiltratie kan plaatsvinden, daarentegen is de infiltratie in de huidige 
situatie in grote delen van het plangebied ook laag (potklei). Het effect op het grondwater is 
neutraal beoordeeld (0). 

Oppervlaktewater 
Het waterbergend vermogen neemt in beide alternatieven toe ten opzichte van de huidige 
situatie. Dil omdat ter compensatie van de verharding (wegen, huizen) 10% van dat opper
vlak als extra wateroppervlak aangelegd moet worden. Oit wordt in alternatief 1 bereikt 
door de hoofdwatergang aan de noord- en oostkant van het plangebied te verbreden. Bij al
ternatief 2 worden hiervoor nieuwe watergangen aangelegd. Beide alternatieven hebben 
dus een positief effect op het waterbergend vermogen van het plangebied (+). Echter alter
natief 1 is wei robuuster dan alternatief 2. Aandachtspunt is dat het drainagesysteem van 
alternatief 2 meer onderhoud behoeft. 

De waterstructuur is bij alternatief 1 grotendeels afgestemd op het huidige watersysteem 
uitgaande van de belangrijkste watergangen en is daarmee ook duurzamer. Door deze be
langrijke watergangen en hun verbindingen te behouden is de afstemming van het water
systeem op het buitengebied gewaarborgd (0). Bij alternatief 2 worden de nieuwe water
gangen op het buitengebied aangesloten (0). 

Waterkwalitelt 
In beide alternatieven worden bij de functieverandering van landbouw naar stedelijk gebied 
minder nutrienten naar het watersysteem overgebracht. Omdat het een doorstroomgebied 
betreft is het effect op de waterkwaliteit klein. Beide alternatieven hebben kansen om bij te 
drag en aan natuurlijker watersysteem door natuurlijke oevers aan te leggen. Dit is echter 
niet concreet vastgelegd in de planvorming. Het effect van de alternatieven op hun bijdrage 
aan een natuurlijker watersysteem is vooralsnog minimaal beoordeeld (0). 

WlHeveen+Bos, LEK2()'l/houl/010 deflnltlef d.d. 19 jull2012, Zevenhulzen.()ost proJeclMER 37 



TabeI4.3. Eff b eet eoor d II e ng b d o em en water 
BSJt8Ct w8arderlnacrlterla a1ternetlef 1 alternatlef 2 

bodem 

bodemtype engeomorfoloaie elleet 00 aardkundioe waarden en relief - 01-
bodemkwalltelt geen gevoelige bestemmj~ OP verontreiniglng 01- Of-

bodembalans oesloten arondbalans - 01-
water 

grondwaler mate van grondwaterslandverlaging 0 0 

oppervtaktewater waterberaend vermoaen + + 
a1slemming watersvsleem 00 buitenaebied 0 0 

waterkwalileit blldrage aan natuurljjker water~teem 0 0 
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5. LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE (INCLUSIEF ARCHEOLOGIE) 

In dit hoofdstuk worden de thema's landschap en cultuurhistorie (inclusief archeologie) uit
gewerkt. Eerst wordt ingegaan op de waarderingscriterla en de methode van onderzoek. 
Vervolgens komen de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen (vastgesteld beleid) 
aan bod. Ais derde komen de effecten en de effectenbeoordeling van de alternatieven aan 
bod. 

5.1. Waarderlngscriterla landschap en cultuurhlstorie (inclusief archeologle) 

Ingegaan wordt op de aspecten landschap, historische geografie en archeologie. Aardkun
dige waarden zijn al bij het them a bodem aan bod gekomen. 

Bij het themalaspect landschap wordt ingegaan op de afstemming van de structuur van de 
woonwijk op de wegenstructuur. Oaarnaast wordt ingegaan op de landschappelijke en 
ruimtelijk-visueel kenmerkende elzensingels langs de sloten in het buitengebied. 

Voor het thema cultuurhistorie wordt ingegaan op de aspecten historische geografie en ar
cheologie. Het aspect historische bouwkunde is in dit plangebied niet aan de orde. 

TabeI5.1. Waar d I d h eringscrlterla an sc ap en cu tuur hi stor e 
aspect waarderlnacrlterla wl/ze van beoordellna 

landschap structuur afstemmen op verwacht trace nieuwe ontsluiting van kwalitatief 

dewi;k 

afstemmina met naastaeleaen landschaosversterkina kwalitatief 

historlsche QeOQra/ie respect voor bestaande lintbebouwingen kwalitatief 

archeologie archeoloaische waarden kwalitatief 

5.2. Huldlge sltuatle en auto nome ontwlkkeling 

5.2.1. Informatle ult het pianMER 

Het gebied rond Zevenhuizen heeft zijn ontstaan in een veenkolonie. Het veen is ontgon
nen vanaf de hoofdkanalen Evertswijk, Hoofddiep en Jonkersvaart. Bij de Jonkersvaart is 
aan de noordkant nog een achterdiep aanwezlg, dit is een eenvoudige vorm van het dub
belkanaalsysteem. Het Hoofddiep is zowel hoofdkanaal als ontginningsas. 

Het plangebied wordt omsloten door bebouwingslinten. Vanuit het gebied zijn daarvan de 
achterkanten te zien. Het oude ontginningslint van Zevenhuizen is van cultuurhistorische 
waarde. 

Het plangebied is naar verschillende richtingen blokvormig verkaveld. Het veenkoloniale 
karakter van het landschap ontbreekt hier door het voorkomen van elzensingels langs de 
perceelsranden. Oit is een waardevolle perceelrandbeplanting. Het plangebied he eft hier
door een halfopen karakter. 
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Afbeeldln 5.1. Bestaande houtsln els 

5.3. Effecten 

HOO8"'--19In•lln9 
h"':-'J . Mil "'1''''''', 'H:"'] 

Hieronder worden de effecten per aspect besproken. In tabel 5.2 zijn de scores overzichte
lijk opgenomen. 

Landschap 
De bebouwing leidt tot aantasting van het half open tot open karakter van het landschap in 
en om het plangebied. Wei zijn in beide alternatieven houtsingels in het plangebied voor
zien, die aansluiten op de aanwezige en nog te herstellen elzensingels in het bUitengebied. 
Samen vormen ze als het ware groene lamellen, die er voor zorg dragen dat zichtlijnen 
vanuit het landelijk gebied op de nieuwbouw onderbroken worden. De singels versterken 
het groene beeld en zwakken het stenige beeld at. Oit effect wordt versterkt doordat beide 
alternatieven voorzien in een groenzone op de overgang tussen bebouwing en landschap. 

Gezien vanuit het landelijk gebied (de noord-, oost-, en zuidzijde) zal alternatief 2 minder 
dominant in het beeld aanwezig zijn. Oit alternatief is landschappelijk beter ingepast door
dat niet aileen de nieuwbouw en de groenstructuur van de omgeving geleidelijk in elkaar 
over gaan, maar tevens de informele zijde naar het landschap Is gekeerd. 

De afstemming met de naastgelegen landschapsversterking Is beter mogelijk via alternatief 
2 dan alternatief 1. De afstemming is positief beoordeeld voor alternatief 2 (+) en licht posi
tief voor alternatief 1 (0/+). 

In de alternatieven is de structuur van de nieuwe woonwijk afgestemd op de verkeersont
sluiting. Voor beide alternatieven geldt dat de ontsluiting op de Kokswijk als eerste zal wor
den gerealiseerd en dat de gefaseerde bouw van de woonwljk in het zuiden begint. Vanuit 
landschap gezien is een start vanuit de zuidzijde aanbevelenswaardig want eenvoudiger in 
te passen. De tweede ontsluiting voor het verkeer is aan het Hoofddiep. Oit is niet onder
scheidend tussen de twee alternatieven. Ook voor wat betreft de IIgging ten opzichte van 
een eventuele nieuwe rondweg is geen verschil tussen de alternatieven. Er treden geen ef
fecten op (0). 

40 W1Heveen+Bos, LEK20-11hou1/010 dennl"e' d.d, 19 lull 2012, ZBvenhulze~sl proJeCIMER 



Historische geografle 
Ondanks de afstand tussen de nieuwe en bestaande bebouwing, wordt het zicht op de be
staande lintbebouwing aangetast. De compacte bebouwing sluit niet aan bij de langgerekte 
structuur van de lintbebouwing. Dit effect is niet verschillend voor de twee alternatieven en 
is negatief beoordeeld (-). 

Archeologle 
Uit het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Uit bijlage 6 en 7 van het 
beperkte archeologische bureauonderzoek Archeologie Leek-Roden blijkt dat ter plaatse 
van het (fossiele) beekdal een middelhoge verwachtingswaarde is voor resten uit het Me
solithicum tot IJzertijd. Het is niet bekend of deze bodem verstoord is, aangezien nog geen 
nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk is er ook een hog ere verwachting ter 
plaatse van de dekzandrug, hoewel dit niet uit de kaarten blijkt, maar uit de tekst van de 
planMER. 

De bouw van huizen heeft een negatief effect (-) op potentiale archeologische waarden. Dit 
is niet onderscheidend voor de twee alternatieven. 

T b 152 Eft t b a e .. ec en d Ii I d h eoor e ng an sc ap en cu It hi t . uur s orle 
aspect waarderlngcrlterla alternatJef 1 alternatlef 2 

landschap structuur afslemmen op verwacht trace nieuwe ontsluiting 0 0 

afslemming met naastaelenen landscha~sversterklna 0/+ + 

hlstorische aeoarafie respect voor bestaande lintbebouwinaen . . 

archeologie archeoloaische waarden . . 
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6. ECOLOGIE 

In dit hoofdstuk wordt het them a ecologie uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op de waarde
ringscriteria en de methode van onderzoek. Vervolgens komen de huidige situatie en de 
autonome ontwikkelingen (vastgesteld beleid) aan bod. Ais derde komen de effecten en de 
effectenbeoordeling van de alternatieven aan bod. 

6.1. Waarderlngscrlterla ecologle 

Tbl61W d I It I a e .. aar er ngscr er a eco ogl e 
asp_ect waarderlnacrlterla wlJze van beoordellng 

soortbescherming Invloed op soortbeschermlng (negatieve effecten) kwalitatief verstorlng, ruimtebeslag, 
versnippering, verdroging/vernattina 

kansen voor natuur kansen voor natuur (positieve effectel'lL kwalitatlef 

Middels een bureaustudie en een verkennend veldbezoek (quickscan) is de geschiktheid 
van het plangebied voor beschermde soorten onder de Flora- en faunawet ingeschat. Aan 
de hand van de alternatieven en de onderzoeksresultaten naar het voorkomen van be
schermde soorten zijn de effecten op leefgeb/eden en soorten blnnen het plangebied be
paald. 

6.2. Huldlge situatle en autonome ontwlkkellng 

6.2.1. Informatle ult het pianMER 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Leekstermeergebied ligt op circa 6 km afstand, 
voorbij de kernen Leek en Roden. In en direct om het plangebied is geen foerageergebied 
voor ganzen uit het verderop gelegen Natura 2000-gebied Fochteloerveen. Van externe 
werking is geen sprake. 

Het dichtstbijzijnde EHS-gebied (Landgoed Het Steenhuis) bevindt zich op iets minder dan 
2 km afstand ten noordwesten van het plangebied. Op circa 2 km afstand naar het zuidoos
ten bevindt zich het EHS-gebied Zuursche duinen. 

6.2.2. Aanvullingen op lokale schaal 

Beschrljving plangebled 
Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit agrarisch grasland met enkele sloten, houtsingels 
en solitaire bomen (voornamelijk zwarte elsl eik). Binnen het plangebied is geen bebouwing 
aanwezig. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door een watergang. 
De watergangen in het plangebied komen hierop uit. De watergangen in het plangebied 
worden gedeeltelijk begeleid door opgaande begroeiinglbomen. 
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Voorkomen flora en fauna 
Vrijwel het gehele plangebied is geschikt voor algemene muizensoorten als veldmuis, 
bosmuis, aardmuis en rosse woelmuis, maar ook voor soorten als haas, ree, mol en kleine 
marterachtigen. Mogelijk zijn de watergangen in het plangebied geschikt voor de zwaar be
schermde (tabel 3) waterspitsmuis (telmee.nl). 

Verspreidingskaarten van RAVON geven het voorkomen van licht beschermde tabel 1-
soorten als bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander in en 
nabij het plangebied aan. Ook is de zwaar beschermde heikikker (tabel 3 + bijlage IV HR) 
bekend in de omgeving van het plangebied. Mogelijk zijn de watergangen in het plangebied 
geschikt als zomerverblijfplaats (voortplanting) en de houtsingels als winterverblijfplaats 
voor de heikikker. De watergangen in het plangebied zijn bovendien mogelijk geschikt voor 
beschermde vissoorten als kleine modderkruiper (tabel 2-soort). grote modderkruiper en 
bittervoorn (tabeI3-soorten). Ook zijn algemeen voorkomende vissoorten te verwachten. 

Door de lijnvormige elementen in het plangebied (watergangl houtsingels) is het plange
bied geschikt als foerageergebiedl migratieroute voor meerdere vleermuissoorten. Daar
naast zijn enkele bomen in het plangebied mogelijk geschikt als vleermuisverblijfplaats 
(kraamkoloniel paarverblijfl winterverblijf). In en nabij het plangebied zijn waarnemingen 
bekend van gewone dwergvleermuis, laatviieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 
gewone grootoorvleermuis en watervleermuis (bron: telmee.nl). De in Nederland voorko
mende vleermuissoorten zijn allen zwaar beschermd onder de Flora- en faunawet (tabel 3 
+ bijlage IV HR). Langs de watergangen kunnen licht beschermde plantensoorten als ge
wone dotterbloem en zwanenbloem (tabel 1-soorten) aangetroffen worden. 
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Het plangebied is geschikt voor algemeen voorkomende broedvogels als merel, ekster, 
houtduif en zwarte kraaL Het plangebied biedt geen broedbiotoop v~~r vogelsoorten met 
jaarrond beschermd nesten. 

De vlinderstichting geeft het voorkomen van heivlinder, bruine vuurvlinder, heideblauwtje 
(tabel 3-soort) en rouwmantel (tabel 3-soort) in de omgeving van het plangebied aan. Het 
voorkomen van heideblauwtje is uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt habitat 
(droge en natte heidevelden). De waarneming van rouwmantel is waarschijnlijk een zwer
vend exemplaar. Vestiging is sinds 1964 niet meer vastgesteld (bron: vlindernet.nl). 

Tabel 6.2. Overzlcht van verwachte beschermde soorten onder de Flora- en faunawet 

I h t I bl d n e plange e 

soortgroep verwachle soorten (zwaarder be- bron 

schermd: label 213 Ffw) 

Flora -
_grond gebonden zoogdieren waterspltsmuis telmee.nl 

vleermulzen gewone dwergvleermuls, laatvlieger, telmee.nl 

ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 

gewone grootoorvleermuis en water-

vleermuis 

Vogels (vaste verbljj,plaats) - Veldbezoek 

Raptielen - RAVON 

Amfiblet'ln heikikker RAVON 

Vis sen kleine modderkruiper, grote modder- RAVON 

kruiper en bittervoorn 

Insecten - VlinderSlichtin~ 

F,w= Flora- en faunawet. 

6.3. Effecten 

Hieronder worden de effecten per aspect besproken. In tabel 6.3 zijn de scores overzichte
lijk opgenomen. 

Soortbeschermlng (negatleve effecten) 

In de aanlegfase is vooral sprake van verstoring door geluid, licht en trillingen. Vaak wordt 
een gebied (tijdelijk) ontwaterd om bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken. Ais wonin
gen eenmaal in gebruik zijn genom en, dan is er naast een permanente verandering in licht
en geluidsbelasting ook overlast mogelijk van toenemend wegverkeer. 

In deze beoordeling is er vanuit gegaan dat tijdens de aanleg bomen of bomenrijen behou
den blijven, zodat mogelijke vaste verblijfsplaatsen en vliegroutes van vleermuizen niet 
worden aangetast. 

Eventueel permanente negatieve effecten op vaste verblijfplaatsen van de soorten water
spitsmuis en heikikker kunnen in beide alternatieven niet uitgesloten worden. 

V~~r alternatief 2 kunnen permanente negatieve effecten optreden op het leefgebied van 
de beschermde vissoorten kleine- en grote modderkruiper en bittervoorn. Enkele sloten 
worden namelijk gedicht. 

Vanwege de mogelijke permanente negatieve effecten op de soorten waterspitsmuis, hei
kikker en de beschermde vissoorten kleine- en grote modderkruiper en bittervoorn is alter-
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natief 2 zeer negatief beoordeeld (--). Alternatief 1 is negatief beoordeeld, omdat er minder 
effecten zijn te verwachten op vissen (-). 

Kansen voor natuur (positieve effecten) 
In alternatief 2 kan de habitat voor waterspitsmuis en heikikker permanent vergroot worden 
door de aanleg van de waterbergingsgebiedjes. Bij alternatief 1 wordt het leefgebied van 
de waterspitsmuis en heikikker in ieder geval nlet vergroot. 

Bij zowel alternatief 1 en 2 blijven de vaste vlieg- en foerageerroutes van de aanwezige 
vleermuissoorten gehandhaafd. In beide alternatieven worden deze routes versterkt. Door 
de aanleg van de waterbergingsgebiedjes in alternatief 2 zal het foerageergebied voor de 
vleermuizen toenemen, omdat daar zich meer insecten zullen bevinden. 

Voor alternatief 2 worden nieuwe hoofdwatergangen aangelegd en wordt het waterber
gingsoppervlak vergroot, waardoor het leefgebied voor de vissoorten permanent kan toe
nemen. Oit geldt in mindere mate ook voor alternatief 1. 

Alternatief 2 geeft voor meerdere beschermde soorten kansen om de habitat te vergroten. 
Oit is zeer positief beoordeeld. Alternatief 1 heeft dit in mindere mate en is daarom positief 
beoordeeld (+). 

T b 6 Eff b d II a el .3. ecten eoor e ng eco ogle 
aspect waarderlngcrlterla alternatlef 1 alternatlef 2 

soortbescherming_ invloed oj) soortbeschermlng(n~aljeve effeoten) - .. 
kansen voor natuur kansen voor natuur (positieve effecten) + ++ 
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7. VERKEER 

In dit hoofdstuk wordt het thema verkeer uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op de waarde
ringscriteria en de methode van onderzoek. Vervolgens komen de huidige situatie en de 
autonome ontwikkelingen (vastgesteld beleid) aan bod. Ais derde komen de effecten en de 
effectenbeoordeling van de alternatieven aan bod. 

7.1. Waarderingscrlteria verkeer 

b I To e 7.1. W d I k aar er ngcr ter aver eer 
aspect waarderlnascrlterla wlJze van beoordellna 

verkeersinlensileil toename verkeersinlensiteilen Hoofddie~ semikwantilalief 

verkeersveiligheid vailiae aanslultlna op hel Hoofddiep en Kokswljk kwalitalief 

veilioheid binnen wlik en van wiik naar voorzieninoen kwalilalief 

bereikbaarheld berelkbaarhaid oostelUk landbouwaebied kwalilalief 

Op grand van het regionale model en de uitkomsten van de berekeningen voor de Struc
tuurvisie zijn gegevens afgeleid voor Zevenhuizen-Oost {intensiteiten, (bijdrage aan) IC's 1, 

herkomstbestemmingen, etc.). Op grond van deze informatie is een kwalitatieve analyse 
van de verkeerseffecten van de wijk op het omliggende wegennet gemaakt. Daarbij is ge
bruik gemaakt van bovenstaande informatie en de kenmerken van de omliggende straten. 
Op grond van de ontsluiting en inrichting van de alternatieven worden de effecten op ver
keer en verkeersveiligheid kwalitatief beschreven. 

7.2. Huldige situatie en autonome ontwlkkeling 

7.2.1. Informatle ult het pianMER 

In het pianMER staat bij de effectbeschrijving voor deelgebied 16: Zevenhuizen Noord Oost 
geen informatie over verkeer en vervoer. De verschillende infrastructuurvarianten die zijn 
onderzocht hebben geen directe invloed op het Hoofddiep en Kokswljk. omdat ze meer ge
richt zijn op aanpassing van wegen in de omgeving van Leek en Nieuw-Roden. In de ef
fectbeschrijving van de verschillende infrastructuurvarianten komt Zevenhuizen dan ook 
niet v~~r. 

"',2.2. Aanvulllngen op lokale schaal 

Het studiegebied Zevenhuizen-Oost ligt aan de oostkant van het Hoofddiep ten noorden 
van de Kokswijk. Beide wegen zijn door de gemeente Leek in het MUP Duurzaam Veilig 
2003-2010 [Grontmij, 2003] aangewezen als gebiedsontsluitingswegen met een maximum
snelheid van 50 km/u. Ook de Oudestreek ten zuiden van de Kokswijk is een gebiedsont
sluitingsweg (50 km/u). Zowel het Hoofddiep. de Kokswijk als de Oudestreek zijn onderdeel 
van een busroute. De bus stopt rondom het studiegebied op de rijbaan, behalve op het 
Hoofddiep waar de bus in noordelijke richting in een haltekom kan stoppen. 

Op het Hoofddiep en de Oudestreek zijn gratendeels vrijliggende paden of een para"elweg 
aanwezig waar het fietsverkeer gebruik van kan maken. De Kokswijk heeft geen vrijliggen
de fietsvoorzienlngen ter plaatse van het plangebied, maar is ingericht met rode fietssug
gestiestroken. 

IC (Intensileil Capacileil) is de verhouding die Inzichlelijk maakt hoe de inlensileil (aantal aulo's dal over de weg 

rijdl) van de wag zich verhoud 101 de capacileil van de wag (het aantal auto's dat over de wag kan rijden). 
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Verkeerslntenslteit 
De intensiteiten voor een gemiddelde weekdag voor de huidige en de autonome ontwikke
ling zijn opgenomen in tabel 7.2. De intensiteiten voor de huidige situatie betreffen telcijfers 
die zijn aangeleverd door de gemeente Leek. 

Ook is gebruik gemaakt van de referentiesituatie 2020 uit het verkeersmodel RGA 1.2 [pro
vincies Groningen en Drenthe, 9 oktober 2008]. Dit model is opgesteld voor de studie voor 
de hoofdontsluiting Leek-Roden, uitgevoerd door de provincies Groningen en Drenthe. 
Hierbij is uitgegaan van het scenario dat aile woonlocaties uit het IGS worden ontwikkeld. 
In het model is onderzocht welke gevolgen de locatie van nieuwe woningbouw en bedrij
vigheid heeft voor de belasting van het wegennet, als dat weger.met zeit in Leek en Roden 
ongewijzigd blijft. De onderzochte situatie is als voigt: 

ten opzichte van de huidige situatie anna 2008 worden 5.800 nieuwe woningen toege
voegd; 
voor de locatie van deze woningen is uitgegaan van het concept-ontwerp van Juur
Iink+Geluk zoals besproken in het werkatelier IGS op 19 juni 2008; 
om te kunnen rekenen is door Juurlink+Geluk en de gemeenten Leek en Noordenveld 
een indicatieve aanname gedaan voor het aantal woningen per locatie. 

TabeI7.2. Intensltelten gemlddelde weekdaa (mvt/etmaal) 
Straat Wegvak huldlge sllualle 2009 scenario IGS 2020 

Hoofddiep Jonkersvaart - Kokswiik 5.000 11 .200 

Kokswijk Hoofddieo - Commissiebos 4.700 8.900 
Oudestreek Kokswiik - Oudew/ik 2.700 4.800 

Zoals uit tabel7.2 blijkt neemt de hoeveelheid verkeer tussen 2009 en 2020 aanzienlijk toe 
als aile woonlocaties uit het IGS worden ontwikkeld. Op het Hoofddiep is de intensiteit in 
2020 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2009. 

In tabel 7.3 zijn de IC-verhoudingen in de avondspits weergegeven. De avondspits is over 
het algemeen drukker dan de ochtendspits blijkt uit het verkeersmodel. Het Hoofddiep heeft 
de hoogste IC-verhouding met 0,75. Bij IC-verhoudingen tot 0,75 kan de verkeersafwikke
ling als goed worden beschouwd en dat is bij aile drie de wegen dus het geval. 

TabeI7.3. Maatgevende Ie (lntensltelt/capacltelt verhoudlng) 
Straat W~v.k huldl~e sltuatle 2009' scenario 20202 

Hoofddiep Jonkersvaart - Kokswljk 021 075 

Kokswilk Hoofddiep - Commlssiebos 0.20 033 

Oudestreek Kokswilk - Oudewlik 011 0 44 

Verkeersvelllgheid 
Rondom het studiegebied zijn Op twee kruispunten in de periode 2005 tim 2009 slachtof
ferongevallen gebeurd. Het betreft de kruispunten Hoofddiep - Kerkhoflaan en Oudestreek 
- Appelhofplantsoen (beide een ongeval waarbij slachtoffers zijn gevallen). Op de Kokswijk 
tussen de rotonde met het Hoofddiep en de Commissiebos is een slachtofferongeval gere
gistreerd in de afgelopen vijf jaar. 

2 

48 

Berekend op basis van capaciteit van 1.200 mvtletmaal per rijrichting en de aanname dat de intensiteiten in het 

drukste spitsuur 10% van de etmaalintensiteiten bedragen. 

Afkomstig uit het verkeersmodel RGA 1.2 Leek-Roden. 
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In de autonome ontwikkeling neemt de hoeveelheid verkeer toe. Oit heeft gevolgen voor de 
verkeersveiligheid, omdat de kans op ongevallen daarmee ook toeneemt. 

7.3. Effecten 

Hieronder worden de effecten per aspect besproken. In tabel 7.4 zijn de scores overzichte
lijk opgenomen. 

Verkeerslntensltelt 
Oit effect is in eerste instantie globaal ingeschat. Door de ontwikkeling van Zevenhuizen
Oost zal de intensiteit op het Hoofddiep met ongeveer 1000-2000 mvtletmaal groeien. Ge
baseerd op de tellingen uit 2009 en toegevoegde 'normale' autonome ontwikkeling zal dat 
geen probleem opleveren voor de capaciteit. Volgens het scenario IGS zal ook als aile 10-
caties worden ontwikkeld geen problemen ontstaan op het Hoofddiep. Omdat het wei druk
ker wordt op de weg is het effect licht negatief beoordeeld voor beide alternatieven (0/-). 

Verkeersvelllgheid 
De aansluiting op het Hoofddiep en de Kokswijk maken dat de weg waarop ze aansluiten 
onveiliger wordt. Oit kan echter door een passende vormgeving goed opgelost worden. 
Vooralsnog is de veiligheid van de aansluiting licht negatief beoordeeld (0/-). 

De veiligheid binnen de wijk en van de wijk naar voorzieningen is in eerste instantie in al
ternatief 2 minder gewaarborgd. Oit komt met name doordat de grote weg door het midden 
van het gebied, afhankelijk van de uitvoering, kan uitnodigen om hard te rijden. Bovendien 
zijn in het noordelijke deel de gebiedjes niet aan twee zijden ontsloten en kent de centrale 
weg veel conflictpunten. Echter, deze problemen betreffen een klein gebied en kunnen met 
een goede vormgeving goed worden opgelost. Het effect is vooralsnog licht negatief be
oordeeld voor alternatief 2 (0/-) en neutraal voor alternatief 1 (0). 

Berelkbaarheld 
De bereikbaarheid van het oostelijke landbouwgebied wordt niet door alternatief 1 of 2 ver
anderd ten opzichte van de huidige situatie. Oit criterium is niet onderscheidend. 

Tabel 7.4. Effecten eoorde Ing ver eer b k 
aspect waarderlnascrlterla alternatle' 1 alternatle' 2 

verkeersintensiteit toe name verkeersinlensiteilen Hoofddiep 0/· 0/· 

verkeersveiligheld vellioe aanslul\ino OP hel Hoofddlep en Kokswllk 0/- 0/-

velligheid binnen wijk en van wiJk naar voorzlenlngen 0/· 0 

berelkbaarheid berelkbaarheid oostellik landbouwgebied 0 0 
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8. GELUID 

In dit hoofdstuk het thema geluid uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op de waarderingscrite
ria en de methode van onderzoek. Vervolgens komen de huidige situatie en de autonome 
ontwikkelingen (vastgesteld beleid) aan bod. Ais derde komen de effecten en de effecten
beoordeling van de alternatieven aan bod. 

8.1. Waarderlngscrlterla geluld 

T b 181 W d i It I Id a e . . aar er ngscr er a ge u 
aspect waarderlngcrlterla wllze van beoordelen 

geluid aeluldsbelastlna vanult het Hoolddiep op de wijk kwalitatief 

hogere waarden door/akoestisch effect van extra wonlngen op de semlkwantitatief 

bestaande bebouwinltlangs Hoofddiep en Kokswiik 

In het voorliggende onderzoek is een beoordeling gegeven van de akoestische sltuatie op 
de nieuw te realiseren woningen als gevolg van de relevante wegen. Deze beoordeling Is 
uitgevoerd middel het bepalen van de relevante geluidcontouren (voorkeursgrenswaarde 
48 dB en de maximale ontheffingswaarde 63 dB). Middels deze geluidcontouren is een 
randvoorwaarde geschapen waarmee het stedenbouwkundig plan kan worden geoptimali
seerd. 

V~~r de ontwikkelingslocatie Zevenhuizen-Oost is de geluidsbelasting van de omliggende 
wegen berekend op de maatgevende berekeningshoogte van 7.5 m. Op deze bereke
ningshoogte is het geluidniveau hoger dan op bijvoorbeeld 1,5 en 4,5 m hoogte. In de be
rekening zijn de volgende wegen meegenomen: 

Hoofddiep; 
Oudestreek; 
Kokswijk. 

Het Hoofddiep ligt aan de oostzijde van de ontwikkelingslocatie. In zuidelijke richting gaat 
deze over in de Ouderstreek. Aan de zuidzijde van de ontwikkelingslocatie ligt de Kokswijk. 

Binnen dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen een tweetal toekomstscenario's die 
als meest maatgevend voor de verwachte situatie in 2020 zullen zijn. Het betreft de volge
den scenario's: 
1. scenario IGS: de referentie situatie in 2020 inclusief de toename van verkeer door de 

uitbrelding van de woningbouw beschreven in het IGS; 
2. scenario IGS +: de situatie overeenkomstig 1 inclusief de effecten van de nieuwe infra

structurele wijzlgingen bij de A7 (variant 6 uit het IGS). 

Hiervoor is gebruik gemaakt van het verkeersmodel RGA 1.2 [provincies Groningen en 
Drenthe, 9 oktober 2008]. V~~r een beschrijving van dit model en het scenario IGS wordt 
verwezen naar paragraaf 7.2.2. van deze MER. 

8.2. Huldlge situatle en autonome ontwlkkeling 

8.2.1. Informatle ult het pianMER 

In het voorgaande planMER-onderzoek zijn geen akoestische beschrijvingen gegeven van 
de nieuw te realiseren woonwijk. 
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8.2.2. Aanvullingen op lokale schaal 

In de huidige situatie zijn geen overschrijdingen van voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op 
basis van de uitgangspunten van scenario IGS en IGS+ zijn akoestische berekeningen uit
gevoerd. De resultaten zijn als contouren weergegeven in afbeelding 8.1. 

Uit afbeelding 8.1 voigt dat de geluidsbelasting voor het scenario waarbij aileen rekening 
gehouden wordt met extra verkeer ten gevolge van de woningenbouw mogelijk gemaakt 
door de IGS beperkt hoger is dan voor het scenario IGS + (= IGS met aanvullend infra
structurele wijzlngen bij de A7). Voor beida situaties geldt dat op een waarneemhoogte van 
7.5 m vrijwel overal kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien 
sprake is van een geluidbelasting van meer dan 48 dB kan een hogere grenswaarde wor
den aangevraagd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschre
den. 

8.3. Effecten 

Hieronder worden de effecten per aspect besproken. In tabel 8.3 zijn de scores overzichte
lijk opgenomen. 

Geluldsbelasting vanult het Hoofddlep op de wlJk 
De berekeningen voor de scenario's IGS an IGS+ geven aan dat de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB in deze scenario's vrijwel nergens wordt overschreden. Indien sprake is van aen 
geluidbelasting van meer dan 48 dB kan een hogere grenswaarde worden aangevraagd. 
De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden. Er is geen onder
scheid tussen alternatief 1 en 2 en beide alternatieven zijn neutraal beoordeeld (0). 
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Hogere waarden door/akoestlsch effect van extra woningen op de bestaande be
bouwlng langs Hoofddiep en KokswlJk 
Omdat de hoofdontsluitingsweg als 30 km/h-zone wordt aangelegd, zijn er geen aanvullen
de eisen vanuit de wet Geluidshinder. De twee alternatieven verschillen aileen in de ont
sluiting op de Kokswijk. Hier zal bij de omliggende huizen het akoestische effect groter zijn 
dan in de rest van het plangebied. Het aantal huizen waarbij dit akoestische effect zal op
treden is echter niet onderscheidend tussen de twee alternatieven. De alternatieven zijn 
daarom gelijk beoordeeld, er treden licht negatieve effecten op (O/-). 

T b 182 Eff tb a e .. ee d II lid eoor e ng ge u 
aspect waarderlnascrlterla alternatlef 1 alternatlef 2 

geluid geluidsbelasting vanult het Hoofddlep op de wiik 0 0 

hogere waarden door/akoestisch effect van extra woningen op de 0/- 0/-

bestaande bebouwina (HoofddieD en Kokswi;k) 
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9. OVERIGE THEMA'S 

9.1. Energle en faserlng 

In de notitie R&D is aangekondigd dat de them a's energie en nut, noodzaak en fasering 
uitgewerkt gaan worden (zie tabel 9.1). Op het huidige detailniveau is het echter niet moge
lijk om hier diep op in te gaan. Ook zijn de mogelijkheden voor de verschillende alternatie
ven niet onderscheidend voor de twee alternatieven. 

T b 191 W d I a e .. aar er ngscr It I t d k f er a energle en nUL, noo zaa en aser ng 
energle 

enerole I toepassing duurzame energie concepten I kwalitatief 

nut noodzaak en faserlna 

nul en noodzaak I uitwerkina 00 schaal Zevenhuizen I kwalitatief 

faserina .1 mogellikheid tussentiidse beeindiging 1 kwalitatief 

9.2. Ultwerklng 

Energle 
In het stedenbouwkundig ontwerp zal er aandacht zijn voor een duurzame energie
infrastructuur, zowel voor wonen als verkeer. In het ontwerp zal aandacht besteed worden 
aan de mogelijkheden va or zongericht bouwen, de wijze van energievoorziening (warmte
koude opslag) en duurzame mabiliteit (VPL-toets). 

Nut en noodzaak 
Op basis van de Marktscan [Campanen, 2011] kan worden aangenomen dat er de komen
de jaren binnen Zevenhuizen behoefte blijft aan nieuwe woningen. 

Fasering 
Gezien een onzekere marktsituatie wordt een flexibel stedenbouwkundig plan opgesteld. 
Het plan wordt gefaseerd ontwikkeld waarbij op nagenaeg elk moment tot een afronding 
kan worden gekomen die past bij de omgeving. 
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10. BOUWSTENEN VOOR VOORKEURSAL TERNATIEF 

10.1. Wat Is de mllieu-Invloed van de alternatfeven? 

In tabel 10.1 zijn de beoordelingen per milieuthema overzichtelijk weergegeven. De totaal
scores zijn berekend door aileen die criteria mee te nemen waar effecten optreden en die 
scores te middelen. De totaalscores varieren van neutraal (0) tot negatief (-). 

T abe 10.1. Eff ecten b d II eoor e no op t h emat sc h I nveau 
aspect waarderlnacrlterla alternatlef 1 alternatlet 2 

bodem 

bodemtype en geomor- effect op aardkundige waarden en reli!f . 0/· 

folooie 

bodemkwalitelt aeen aevoeliae bestemmina 00 verontreiniaina 0/· 0/-

bodembalans gesloten grondbalans . 0/-

water 

_grondwater mate van arondwaterstandverlaaino 0 0 

oppervlaktewater water berg end vermogen + + 

alstemmlng walersvsteem OP buitenaebled 0 0 

walerkwaliteit biidrage aan natuurlijker watersvsteem 0 0 

landschap. cultuurhlstorle en archeologle 

landschap strucluur afstemmen OP verwacht trace nleuwe ontslultlng 0 0 

afstemmina met naastgele!ten landschaosverslerklno 0/+ + 
hlstorische aeoaralie respect voor bestaande linlbebouwinaen - -
archeologle archeologische waarde" -
ecoloale 

gebledsbescherming Invloed OD aebiedsbeschermlna 0 0 

soortbeschermlna Invloed op soortbeschermlng (negatieve effect en) . -
kansen voor natuur kansen voor natuur (Dositleve effecten) + ++ 

verkeer 

verkeersintensiteit toename verkeerslntensitelten Hoofddiep 0/- 0/-

verkeersveiligheld vellloe aansluitina OD het HoofddieD en Kokswiik 0/- 0/-

velligheld blnnen wiJk en van wiJk naar voorzienlngen 0/- 0 

bereikbaarheid bereikbaarheid oostelilk landbouwaebled 0 0 

geluld 

geluid aeluldsbelastina vanuit het Hoofddiep op de wi/k 0 0 

hogere waarden door/akoestisch effect van extra wonin- 0/- 0/-

gen op de bestaande bebouwing (Hoofddiep en Koks-

wUI<) 

V~~r het thema bodem en het thema landschap en cultuurhistorle zullen door de twee vari
anten verschillende effecten optreden. 

Vanuit het thema bodem heeft alternatief 2 de voorkeur (0/-) boven alternatief 1 (0/-). Dit 
komt omdat in alternatief 1 meer grond nodig is om op te hogen dan in alternatief 2 en om
dat In alternatief 1 de dalvormige laagten minder herkenbaar overblijven dan in alterna
tief 2. Overigens kennen beide alternatieven geen gesloten grondbalans. Bij beide alterna
tieven is het mogelijk dat een woonbestemming op de bekende verontreiniging geplaatst 
wordt, maar dan wordt de locatie van te voren gesaneerd. 

Vanuit het thema landschap en cultuurhistorie is alternatief 2 het beste alternatief (0), met 
name omdat hier een betere afstemming met de naastgelegen landschapversterking moge-
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lijk is dan bij a/ternatief 1 (Of-). Voor het overige treden bij beide a/ternatieven negatieve ef
fecten op a/s gevo/g van aantasting van de bestaande /intbebouwing en arche%gische 
verwachtingswaarden. 

V~~r het thema water is de totaalscore voor beide a/ternatieven positief (+) vanwege het 
positieve effect dat te verwachten op het waterbergend vermogen. De overige waarde
ringscriteria zijn neutraa/ beoordee/d en tellen niet mee bij de totaalscore. 

V~~r het thema ec%gie zijn verschillende positieve en negatieve effecten te verwachten. 
Beide a/ternatieven hebben negatieve effectan op de soortbescherming, maar ook positie
ve effecten in de kansen voor natuur. De gevo/gen van a/ternatief 2 zijn groter, zowe/ in 
negatieve a/s in positieve effecten. De totaa/score voor eco/ogie is echter neutraa/ voor 
beide a/ternatieven (0). 

De totaa/score voor het them a verkeer is /icht negatief voor beide a/ternatieven (Of-) . Ver
schillende waarderingscriteria a/s verkeersintensiteit en een veilige aans/ulting van de wijk 
op het hoofdwegennet zijn voor beide a/ternatieven licht negatief beoordeeJd. Aileen bij het 
criterium veiligheid in de wijk is er v~~r a/ternatief 1 een Iicht negatieve beoordeling, waar 
a/ternatief 2 een neutrale beoorde/ing heeft gekregen. Het effect is te klein om de totaa/sco
res van de a/ternatieven onderscheidend te /aten zijn. 

Voor het thema geluid zijn geen onderscheidende effecten gevonden (0/-). Beide a/tern a
tieven vo/doen aan de Wet Geluidshinder. Bij de aans/uiting op de Kokswijk zijn enige ver
schillen te verwachten in welke huizen een hogere belasting krijgen. De orde van grootte 
voor het totaa/ aantal huizen waarbij dit effect optreedt, is echter niet onderscheidend. We/ 
is dit criterium licht negatief beoordeeld. Er treedt in beide a/ternatieven geen ge/uidsbe/as
ting op van het Hoofddiep op de wijk, waardoor dit criterium niet in de totaalscore meetelt. 

10.2. Bouwstenen voor het voorkeuralternatlef 

Vanuit de effectenbeoordeling zijn de a/ternatieven 1 en 2 al/een onderscheidend op de 
thema's bodem en landschap. Bij de doorontwikke/ing van het ontwerp voor de wijk is het 
aanbeveJenswaardig vanuit de MER om de positieve onderdelen van a/ternatief 2 op bo
dem en landschap mee te nemen in het voorkeursalternatief: afstemming met naastgele
gen landschapsversterking en minder ophoging (beter behoud van relief). 

De bouwstenen voor het voorkeursa/ternatief uit a/ternatief 2 zijn dan: 
ophoging woongebieden tot NAP + 4,30 m en handhaven relief openbare ruimte; 
zachte overgang naar buitengebied door ver 'binnendringen' van aaneenges/oten hout
singeJs in de in stand gehouden delen van de /aagten. De woningen zijn los gep/aatst 
met de informeJe zijde naar het landschap gericht. 

10.3. Aanbevelingen voor ontwerp van de wljk 

Hieronder volgen aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het ontwerp in termen 
van aanvul/ende mitigaties. 

Bodem en water 
De aan/eg van natuurvriendelijke oevers leidt tot een natuur/ijker watersysteem. Ais vol
doende natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, dan leidt dit tot een betere beoorde
ling voor het criterium bijdrage aan natuurlijker watersysteem. Daarnaast zijn positieve ef
fecten te verwachten op het aspect soorten bij het thema ecologie. 
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Landschap en cultuurhlstorie 
Door het uitvoeren van archeologisch veldonderzoek kan worden nagegaan of de bodem 
ter plaatse van het beekdal en de dekzandrug nog onverstoord is tot op het archeologische 
niveau. Mocht de bodem verstoord blijken en nader archeologisch onderzoek worden uit
gesloten, dan kan de negatieve beoordeling tot een neutrale beoordeling worden omgezet. 

Nieuwbouw bij beide alternatieven zal minder nadrukkelijk in het beeld aanwezig zijn, wan
neer de woningen bestaan uit een laag en een kap (zo min mogelijk wandvorming) en er 
terughoudende kleuren en materialen worden toegepast. 

Ecologle 
Enkele kansen voor flora en fauna in het plangebied zijn: 

natuurvriendelijk beheer van groenvoorzieningen en waterpartijen; 
het creeren van broedgelegenheid voor vogels die in gebouwen broeden (huismusl 
huiszwaluw) ; 
het plaatsen van kunstnesten kan spontane vestiging van broedende huiszwaluwen in 
de nieuwbouw wijk. Daarnaast kunnen tal van maatregelen genom en worden in het 
ontwerp van de gebouwen zoals een hellende dakgoot om broedbiotoop te creeren; 
het toepassen van vleermuisvriendelijke oplossingen in de nieuwbouw; 
verschillende vleermuissoorten gebruiken gebouwen als verblijfplaats voor kraamkolo
nies of paargroepen. Daarnaast worden gebouwen als overwinteringsplek gebruikt. Op 
vleermuizenindestad.nl worden enkele voorbeelden gegevens hoe met vleermuizen re
kening te houden zoals het inbouwen van kasten in de gevel; 
pas groenelementen en bomen (vooral oude bomen) in het ontwerp in. 

Verkeer 
De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid en bereikbaarheid te 
verbeteren: 

de wegen in de nieuwe woonwijk worden ingericht als erftoegangswegen en worden 
onderdeel van een 30 km/u-zone. Dit betekent dat het auto- en fietsverkeer gemengd 
wordt afgewikkeld (zonder aparte fietsvoorzieningen naast of op de rijbaan) en dat aile 
kruispunten in de woonwijk gelijkwaardig zijn, waarbij aan verkeer van rechts voorrang 
moet worden verleend. De wegen moeten ingericht worden conform Duurzaam Vellig; 
de maximumsnelheid van 30 km/u kan door gemotoriseerd verkeer snel overschreden 
worden als de weg breed en recht is. Bij het inrichtingsplan moet er naar gestreefd 
worden om de rechtstanden voor het gemotoriseerd verkeer niet langer dan circa 
100 m te laten zijn. De toepassing van snelheidsremmende maatregelen zoals drem
pels of plateaus zijn dan ook niet noodzakelijk; 
voor fietsers en voetgangers is het wenselijk om vanaf het Hoofddiep en de Kokswijk 
directe routes de nieuwe wijk in te maken. Als het autoverkeer omgeleid wordt door 
middel van een soort rlngstructuur, kan er wellicht voor het langzaam verkeer een door
steek gecreeerd worden; 
in 30 km/u straten mogen auto's in principe op de rijbaan geparkeerd worden en zijn 
parkeervakken vanuit verkeerskundlg oogpunt niet noodzakelijk. Geparkeerde auto's 
versmallen de rijbaan waardoor ook de snelheid vaak lager wordt. Daar staat tegenover 
dat fietsers soms in de verdrukking kunnen komen als zij om geparkeerde auto's heen 
moeten slingeren en het oogt vaak wat rommelig . Daarblj dient de rijbaan wei voldoen
de breed te zijn om de doorgang voor hulpdiensten te garanderen; 
trottolrs zljn in 30 km/u-zones niet noodzakelijk, maar soms wei wenselijk. Ais de rij
baan smal is en er eenvoudig conflicten kunnen ontstaan tussen gemotoriseerd verkeer 
en voetgangers kan het wenselijk zijn om een trottoir aan te leggen; 
de wegen uit de wijk die aansluiten op de Kokswijk en het Hoofddiep moeten vormge
gaven worden als voorrangskruispunt. Het heeft de voorkeur om middengeleiders op 
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Hoofddiep en Kokswijk aan te leggen, zodat het langzaam verkeer uit de wijk in twee 
etappes kan oversteken. Oit is gunstig voor zowel de verkeersveiligheid en bereikbaar
heid van het langzaam verkeer. 

Geluld 
Om de geluidbelasting op de nieuw te realiseren woningen te reduceren kunnen twee 
maatregelen nader onderzocht worden, namelijk: 

vergroten van de afstand van de nieuwe woningen tot de akoestisch maatgevende 
weg; 
toepassen van geluidreducerend wegdek (stille wegdekken). 

Gezien de berekende geluidcontouren lijkt het toepassen van een stil wegdek niet doelma
tig, omdat deze kosten vrij hoog zullen zijn ten opzichte van de te behalen geluidreductie. 

Voorgesteld wordt om in het kader van de goede ruimtelijke ordening bij het definitief ont
werp een gedetailleerder ontwerp akoestische berekeningen te maken voor de ontslui
tingspunten van de nieuwe wijk. 

10.4. Stedenbouwkundlg ontwerp 

Oe in paragraaf 10.2 vermelde bouwstenen en de in paragraaf 10.3 vermelde aanbevelin
gen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe wijk, zie bijla
ge IV. Oit plan is op 10 juli 2012 vastgesteld (door het college van burgemeester en wet
houders van Leek) en zal als basis worden gebruikt voor het opstellen van het bestem
mingsplan. Afbeelding 10.1 geeft aan hoe in het stedenbouwkundig ontwerp om is gegaan 
met de landschappelijke inpassing van de nieuwe wijk. 
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Afbeeldin 10.1. Landscha 
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11. LEEMTEN IN KENNIS EN VOORSTEL VOOR EVALUATIE 

Het ontbreken van gegevens kan leiden tot onzekerheden in de beschrijvingen van de hui
dige situatie en de autonome ontwikkeling vain het milieu, maar ook van de effecten op het 
milieu van de alternatieven. Een MER moet dergelijke onzekerheden aangeven. Daarnaast 
moet aangegeven worden of deze onzekerheden van invloed kunnen zijn op de besluit
vorming. Als dat het geval is, moet het bevoegd gezag zich hiervan bewust zijn voordat het 
zijn besluit neemt. De genoemde leemten in kennis vormen tevens aandachtspunten voor 
het evaluatieprogramma dat in het kader van m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na 
realisatie van het voornemen. Hierbij worden de in het MER voorspelde milieugevolgen 
vergeleken met de effecten die feitelijk optreden. Als de feitelijke gevolgen belangrijk afwij
ken van de voorspelde gevolgen, kan de gemeente maatregelen treffen. 

11.1. Leemten In kennls 

Hierna worden de geconstateerde leemten in kennis aangegeven. 

Aanlegfase 
In hoofdlijnen is bekend hoe de alternatieven eruitzien. De effecten van dit eindbeeld, de 
gebruiksfase. zljn in beeld gebracht. Nog niet duidelijk is echter hoe de aanlegfase er pre
cies uit gaat zien. Het gaat voeral om de vraag met welke middelen (machines e.d.) wordt 
gewerkt, wanneer de aanleg plaatsvindt. en in welke volgorde. Geadviseerd wordt de aan
legfasen goed af te stemmen met de bevoegde bestuursorganen. Ais de aanlegfase qua 
ruimte, methode en tijd voldoende vorm en inhoud heeft gekregen, kan vervolgens gericht 
een inschatting worden gemaakt van de effecten. Het verdient aanbeveling tijdig informatie 
over effectbeperkende maatregelen in te winnen. 

Bodem 
Omdat de kwaliteit en het type grond dat vrijkomt bij de werkzaamheden nog niet bekend 
is, ontbreekt ook een beeld voor mogelijk hergebruik van vrijkomende grond. Tevens is in 
het ontwerp nog niet uitgesplitst waar er precies bodemmateriaal aangebracht moet wor
den. 

Archeologlsch onderzoek 
Bij de beoordeling voor archeologie is niet uitgegaan van velddata. Door het uitvoeren van 
archeologisch veldonderzoek kan worden nagegaan of de bodem ter plaatse van het beek
dal en de dekzandrug nog onverstoord is tot op het archeologische niveau. Mocht de bo
dem verstoord blijken en nader archeologisch onderzoek worden uitgesloten, dan kan de 
negatieve beoordeling tot een neutrale beoordeling worden omgezet. 

Ecologlsch onderzoek 
Bij de alternatieven is niet in detail ingegaan op de ecologische effecten. Voor uitvoering 
van het gedetailleerdere bestemmingsplan moet nader onderzoek gedaan worden of het 
bestemmingsplan voldoet aan de Flora en Faunawet. 

11.2. Aanzet evaluatleprogramma 

Het bevoegd gezag evalueert de werkelijk optredende milieugevolgen zoals bepaald in de 
evaluatieparagraaf van het genomen besluit, in dit geval het bestemmingsplan. Het neemt 
zo nodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken. Een eva
luatieprogramma heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre de beschreven gevolgen voor 
het milieu daadwerkelijk optreden in de vorm en mate waarin zij in het MER zijn beschre-
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ven. In het evaluatieprogramma ligt de nadruk op aspecten waar tijdens de uitvoering en 
gebruiksfase nog bijsturing mogelijk is. Gedacht kan worden aan: 

de verkeersveiligheid; 
aanvullend archeologisch onderzoek; 
aanvullend ecologisch onderzoek. 

Hat evaluatleprogramma wordt gelijktijdig met het m.e.r.-plichtige besluit vastgesteld. In dit 
geval dus gelijk met hat bestemmingsplan. 
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Zevenhuizen Oost 

Advies over relkwijdte en detailniveau 

van het milieueffectrapport 

16 maart 2011 / rapportnummer 2494-48 



1 . Hoofdpunten van het MER 

De gemeente Leek wI! een bestemmlngsplan vaststellen voor de bouw van 240 wonlngen in 

Zevenhulzen Oost. Het bestemmlngsplangebled Is onderdeel van een grotere rulmtelljke 

ontwlkkellng, zoals geschetst In de Intergemeentelljke Structuurvlsle Leek-Roden (hlerna de 
Structuurvlsle). Voor het bestemmlngsplan Zevenhulzen Oost wordt een project

milleueffectrapport opgesteld omdat het bestemmlngsplan het eerste rulmtelijke beslult Is 

waarmee de actlvltelt wonlngbouw op Inrlchtlngsnlveau mogelljk wordt gemaakt. 1 

De Commlssle voor de m.e.r. (hlerna 'de Commlssle')2 beschouwt de volgende punten als 

essentlele Informatle In het mllleueffectrapport (MER). Oat wll zeggen dat voor het meewegen 

van het milleubelang In de beslultvormlng het MER, voor de totale wonlngbouwontwlkkellng 

van de Structuurvlsle, In leder geval onderstaande Informatle moet bevatten: 

• Informatle hoe landschappellJke, cultuurhlstorlsche en archeologlsche waarden zo goed 

mogellJk kunnen worden ontzien en waar mogelijk kunnen worden versterkt; 

• Informatle over effecten van bebouwing op (grondwaterafhankeIlJke) natuur3; 

• nadere beoordellng van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatlef voor de weg
ontslultlng4; 

• een publleksvrlendellJke en zelfstandlg leesbare samenvattlng, met voldoende onder
bouwend kaartmaterlaal en ondersteunend beeldmaterlaal. 

Omdat de wonlngbouwlocatles ult de Structuurvlsle gefaseerd In de tlJd worden aangelegd, Is 

een praktlsche aanpak dat de Informatle over wonlngbouwlocaties die later In bestemmlngs

plannen worden vastgelegd later In de tljd wordt aangeleverd als een aanvuliing op het MER. 

In de volgende hoofdstukken beschrlJft de Commlssle In meer detail welke Informatle In de 

eerste fase van het MER en het totale MER moet worden opgenomen. 

Hoewel bevoegd gezag aangeeft dat het bestemmlngsplan het eerste ruimteliJke beslult Is dat In de rotale ontwlkkellng 
gaat voorzlen, constateert de Commlssle dat In de '5tartnotltie Zevenhulzen Oost' voor het op te stellen bestemmings
plan aileen wonlngbouw wordt vermeld. De structuurvisle was plan-m.e.r.-pllchtlg omdat deze kaderstellend was voor 
zowel wonlngbouw, als bedrljventerrelnen met bUbehorende ontslultlng. Het voornemen zoals het nu voorllgt, zlet 
aileen op wonlngbouw en het onderhavige MER moet daar op aanslulten. 
De samenste"'ng van de werkgroep van de Commlssle m.e.r., haar werkwUze en verdere proJeetgegevens staan In 
bijlage 1 van dlt advles. ProJeetgegevens en blJbehorende stukken, voor zover dlgltaal beschlkbaar, zlJn ook te vlnden 
via www.commlsslemer.nl onder 'Advlezen Commlssle'. 
Geldt in mlnder mate voor het deelgebled Zevenhulzen Oost. 
Geldt nlet voor het deelgebled Zevenhulzen Oost. 
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2. Voorgeschiedenis en kader 

2.1 Plan-m.e.r. Intergemeentelijke Structuurvisie 

Ter onderbouwlng van de beslultvormlng over de Structuurvlsle In maart 2009 is reeds een 

pJan-m.e.r.-procedure doorlopen. In dat plan-MER Is Ingegaan op nut en noodzaak van de 

nleuwbouw. zUn locatles afgewogen en zUn de mllleugevolgen van de totale ontwlkkellng In 
beeld gebracht. Hoewel het MER voor de Structuurvlsle al veer en al relatlef gedetal/leerde 

Informatle heeft geleverd, gaf de Commlssle In haar toetslngsadvles aan dat voor de ultwer

king van de Structuurvlsle In bestemmlngsplannen op bepaalde punten nog actuele en aan
vullende Informatle nodig Is. Deze aanbevellngen hadden betrekklng op: 

• actuele onderbouwlng van de bouwopgave; 
• actuele beoordellng van conclusles ten aanzlen van Natura 2000- gebleden; 

• effecten van bebouwlng op grondwaterafhankelljke natuur; 

• nadere beoordellng hoe landschappelljke, cultuurhlstorlsche archeologlsche waarden zo 

goed mogelljk kunnen worden ontzlen en waar mogelljk kunnen worden versterkt. 

• nadere beoordellng van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatlef voor de weg

ontslultlng. 
In de volgende hoofdstukken komen deze aanbevellngen ultgebrelder aan de orete. 

2.2 Gefaseerde uitvoering 

De notltle relkwljdte en detallnlveau (R&D) Zevenhulzen Oost geeft aan dat de plannen ult de 

Structuurvlsle nlet gelUktljdlg. maar gefaseerd ten ultvoer zullen worden gebracht. waartoe In 

de komende jaren verschillende bestemmingsplannen zullen worden vastgesteld. Voor het 

deelgebled Zevenhulzen Oost zal als eerste een bestemmlngsplan worden vastgesteld. De 

Commlssle constateert dat met de keuze om In Zevenhulzen te starten rekening is gehouden 

met de mllleuvoorkeur om eerst die locatles te ontwikkelen die het minst kwetsbaar zUn ge

zlen vanult de waarden van natuur en landschap. 

Bij een gefaseerde ultvoerlng van een samenhangende ontwlkkellng moet blj het eerste be

stemmlngsplan dat In een dee I van de aanleg voorziet, worden Ingegaan op de mllieugevol
gen op Inrlchtingsnlveau van de totale ontwlkkellng, In casu de woningbouwS van de Struc

tuurvisie. Daarna Is de m.e.r.-pllcht voor de wonlngbouwactlviteit verwerkt. De Commlssle 

stelt echter vast dat: 

5 Het voorgenomen bestemmlngsplan voorzlet nlet In (ultbreiding van) bedrljventerreinen. Oit laat onverlet dat de 
effecten van bedrljventerreinen (in cumulatle) In beeld moeten komen . 
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• voor de meer kwetsbare locatles die later In de tljd worden gereallseerd gedetallleerdere 

Inrlchtlngslnformatle nodlg Is, die nu waarschljnlljk nog moellljk kan worden gegeven;6 

• gezlen de lange reallsatletermljn het wensellJk Is In de onderhavlge sltuatle, zle §2.1 van 

dit advles, steeds van actuele gegevens ult te gaan. 

Een praktlsch oplosslng Is dat de Informatle over toekomstige locaties op inrichtingsnlveau 

later in de tijd wordt aangeleverd als een aanvulling op het MER. In de toetslngsfase zal blij
ken welke Insteek het bevoegd gezag voor het MER heeft gekozen, een 'totale' of een 'gefa

seerde' benaderlng. De Commissle zal haar toetslngsadvles daarop aansluiten. 

3. Voorgenomen activiteit, alternatieven en referentie

situatie 

3.1 Aigemeen 

Dit hoofdstuk richt zlch op de beschrlJvlng van aile woningbouwlocatles van de Structuurvisle 

op Inrlchtlngsnlveau. Indien wordt gekozen voor een 'gefaseerde' benaderlng waarbij Zeven

hulzen Oost eerst wordt beschreven dan kan de Informatle op de deellocatle Zevenhulzen 

Oost worden afgestemd. De informatle voor de andere wonlngbouwlocatles komt dan later 

aan de orde. 

3.2 Voorgenomen activitelt 

De volgende Inrichtlngsaspecten moeten InzichtellJk worden gemaakt voor de diverse wo

nlngbouwlocatles van de Structuurvlsie: 

• hoofdstructuur van bebouwing, verkeer, groen en water; 

• mlnimale en maxlmale bebouwlngsdichtheden en bouwhoogten; 

• hoofdlljnen van bouwrljp maken- grondverzet. 

3.3 Alternatieven 

In het plan-MER voor de Structuurvisie Is al Ingegaan op locatiealternatieven. In dlt MER zlJn 

Inrichtingsalternatleven aan de orde. In de Structuurvisle Is aangegeven dat het huldige land

schap de grootste insplratlebron Is voor de Structuurvlsle. De Commlssie advlseert daarom 

Inrlchtlngsalternatleven te ontwlkkelen die gericht zlJn op een optlmale Inpasslng van de 

wonlngbouw in het landschap. 

6 Te meer daar deze locatles vallen onder deJurlsdictie van een ander bevoegd gezag, namelljk de gemeente 
Noordenveld en nlet de gemeente Leek. 
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Gedacht kan worden aan dichtheldsalternatleven, die er voor kunnen zorgen dat belangrljke 

waarden kunnen worden gespaard dan wei overgangszones kunnen worden gecreeerd naar 

het omrlngende landschap (zle ook hoofdstuk 4 van dlt advles). 

BIj de mogellJke alternatleven past ook een Inrlehtlng waarblj landschap- en natuurbelevlng 

vanult het perspectlef van het ultloopgebled worden geoptlmaliseerd. Oat betekent dat de 

woonwlJken zodanlg worden Ingericht dat de wljken nlet opvallend In het landschap aanwezlg 

zljn of als zodanlg worden beleefd bljvoorbeeld door "camouflerende" randzones en over
gangszones die aanslulten blj de het landschap en de wljken In belangrlJk mate ult het zleht 

houden. 

3.4 Referentle 

Beschrljf de bestaande toestand van het milieu In het studlegebled7 en de te verwachten mlli

eutoestand als gevolg van de autonome ontwlkkellng, als referentle voor de te verwachten 

milleueffecten. Daarblj wordt onder de 'auto nome ontwlkkellng' verstaan: de toekomstlge 

zekere ontwlkkellng van het milieu, zonder dat de voorgenomen actlvltelt of een van de al
ternatleven wordt gereallseerd. 

In de notltle Relkwljdte & Detallnlveau (R&D) wordt aangegeven dat proJecten ult de Struc

tuurvlsle die gevolgen hebben voor de planontwlkkellng Zevenhulzen Dost, als onderdeel van 

de autonome ontwlkkellng blnnen het onderhavlge MER zullen worden beschouwd. Aange

zlen over deze projecten nog geen onherroepelljk beslulten zljn genomen, zljn deze projec

ten formeel geen onderdeel van de autonome ontwlkkellng. Correcter Is om In het MER voor 

Zevenhulzen Dost van een scenario te spreken.8 

4. Milieugevolgen 

4.1 Aigemeen 

Zoals In hoofdstuk 2 van dit advles al Is aangegeven Is de Commissle van menlng dat het 
plan-MER voor de Structuurvlsle al een aanzlenlljk deel van de benodlgde Informatle bevat 

voor de beschrijvlng van de mllleugevolgen van aile wonlngbouwlocatles op Inrlehtingsnl

veau. In het plan-MER zljn aan de hand van ontwerpopgaves aile milleueffecten per won Ing
bouwlocatle beschreven op een daartoe passend detallniveau. DaarblJ was ook aandacht voor 

de samenhangende mllieuaspecten van de verschillende locatles. 

Het studiegebled Is het gebled waarblnnen In het MER wordt onderzocht In hoeverre er effecten kunnen optreden a!s 
gevolg van de voorzlene ontwikkellng. Indien wordt gekozen voor een gefaseerde benaderlng waarblJ Zevenhulzen Oost 
eerst wordt beschreven dan kan studiegebled daar op worden afgestemd. Het studlegebled kan per milleuaspect 
varleren. Het studlegebled bij blJvoorbeeld het mllieuaspect archeologle zal beperkt zljn tot het gebied waar het 
daadwerkelljk rUlmtebeslag plaatsvindt. Het studiegebled bij blJvoorbeeld natuur Is ruimer dan het plangebled omdat de 
effecten op natuur verder relken. 

8 V~~r het totale MER behoren aile wonlngbouwlocatles van de Structuurvisle tot de voorgenomen actlvltelt. 
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De Commlssle heeft nog een paar speclfieke aanbevellngen voor de verdleplngslag die zal 

moeten worden gemaakt voor ten opzlchte van de beoordellng van de mllteueffecten die zlJn 

beschreven In het plan-MER en de notltle R&D. Zoals ult het onderstaande blijkt advlseert de 

Commlssie om het aspect geomorfologle (relief) In de beoordellng te betrekken blj het deel

gebled Zevenhulzen Oost. 

4.2 Natuur 

De Commlssle heeft In haar advles over het plan-MER voor de Structuurvlsle aangegeven dat 

blj de beoordellng van de gevolgen voor Natura 2000-gebleden niet altljd Is ultgegaan van 

de meest actuele Informatle. De Commlssle advlseert om aan de hand van een recente Inven

tarlsatle te beoordelen of de conclusles ult het plan-MER ten aanzlen van Natura 2000-

gebieden nog houdbaar zljn en of een aanvullende of een nleuwe passende beoordellng no

dig Is. Dlt Is met name van belang voor de woningbouwlocatles die In of nablj functlegeble

den van kwallflcerende soorten van de Natura 2000 gebleden Leekstermeer en Fochteloer

veen IIggen. 

Anderzljds zljn mogelljke effecten op de EHS van belang. Het gaat met name om locatles die 

kunnen leiden tot externe werking op de EHS. DaarbU speelt onder meer mogellJke verdro

glng die ultgaat van de Inrlchtlng en mogeliJke verstorlng doordat EHS wordt gebrulkt als 

ultloopgebled. Voor het deelgebled Zevenhulzen Oost zUn de natuuraspecten voldoende aan 

de orde gekomen In het plan-MER en de notltie R&D waarbij wordt aangegeven welke aspec

ten nog nader zullen worden ultgewerkt. De Commlssle stemt hlermee In 

4.3 Bodem/ water 

In het plangebled bestaat een sterke relatle tussen natuur en landschapswaarden en de geo

hydrologlsche en bodemkundlge opbouw van het gebled. In het plan-MER Is daar ultgebreld 

aandacht aan besteed. De Commlssle advlseert om op Inrlchtlngsnlveau In het MER de gevol
gen voor de geohydrologle. de bodem en de daarmee samenhangende natte vegetatle/natuur 
van het gebled nader In beeld te brengen en te bezlen of het noodzakelijk Is hydrologlsch 

neutraal te bouwen en aan te tonen hoe dlt praktlsch kan. 

Onderzoek voor welke deelgebleden dlt relevant Is. Ult het toetslngsadvles van de Commlssle 

voor de Structuurvlsle blljkt dat dlt aspect In ieder geval van belang Is voor het deelgebled 

Nletap Oksel. Voor het deelgebled Zevenhulzen Oost zlJn de bodem en water aspecten vol
doende aan de orde gekomen In het plan-MER en de notltle R&D waarblj wordt aangegeven 

welke aspecten nog nader zullen worden ultgewerkt. De Commlssle stemt hlermee In. 

," . 
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4.4 Verkeerseffecten 

Zoals ult het toetslngsadvles voor het plan-MER blljkt adviseert de Commlssle om In het on

derhavlge MER een nadere beoordellng te geven van de verkeerseffecten van het voorkeur
salternatlef voor de wegontslultlng. Dlt Is In het plan-MER nlet doorgerekend. Deze bereke

nlng kan direct gekoppeld worden aan de nleuwste Inzlchten over faserlng en realisatle, ook 

van verkeerstructuur.9 Deze nadere beoordellng hoeft nlet te worden gegeven voor het deel
gebled Zevenhulzen Oost gezien de omvang en de IIgglng van het deelgebled. De notltle R&D 

geeft voldoende aan hoe de verkeerseffecten voor het deelgebled Zevenhulzen Oost zullen 

worden ultgewerkt. 

4.5 Landschap en cultuurhistorie 

De Structuurvlsie Is sterk gebaseerd op de belangrijke landschappelijke, cultuurhlstorlsche en 

archeologlsche waarden In het gebled. Het plan-MER voor de Structuurvlsie bevat al veelln
formatle. De Commlssle heeft nog aantal aanbevelingen voor de verdere ultwerklng van de 

deelgebleden In het MER. 

In de Notltle R&D wordt In het beoordelingskader voor de deellocatle Zevenhulzen Oost een 

vlertal aspecten genoemd blj landschap, cultuurhistorle en archeologle. De Commlssle advl

seert om ook het aspect geomorfologle (relief) In de beoordellng te betrekken10• 

De Commlssle advlseert Ingevolge haar advles over het plan-MER voor de Structuurvlsle de 
Inrlchtlngskeuzes per deelgebled nader te motlveren vanuit het oogpunt van landschap, cul

tuurhlstorle ll en nog te lokaliseren archeologlsche waarden 12• Zoals In paragraaf 3.2 van dlt 

advles wordt aangegeven kan ook worden gewerkt met dlchtheldsalternatleven dan wei een 
bepaald percentage aan landschappellJk, cultuurhlstorlsche en 'archeologlevrlendellJke' be

stemmlngen. Dlt maakt het mogellJk om een later stadium alsnog rekenlng te houden met 
belangrljke waarden In het gebled. 13 De Commlssle kan Instemmen met de werkwljze zoals 
beschreven In de notltle R&D voor het deelgebled Zevenhulzen Oost. 

9 lie hlerover ook zlenswlJze nr. 2 van de Natuur en Milleufederatie Gronlngen (bljlage 2). 
10 lie hlerover ook zlenswljze nr. 1 van de Rljksd!erist voor het Cultureel Erfgoed (bljlage 2). 
11 V~~r landschap en cultuurhlstorle geldt dlt In -het blJzonder voor de deelgebleden Leeksterveld, Roden luid, 

WiJkengebled. Tolbertervaart en Nletap Oksel; . . 
12 Voor archeologle geldt dlt In het blJzonder voor dedeelgebleden leeksterveld, Roden luid, Wljkengebled en OpstwoJd. 
13 lie daartoe ook Case 13 Cultuurhlstorle In plan-MER van de Commissie m.e.r. 

.& ... 
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BULAGE 1: Projectgegevens relkwijdte en detallnlveau MER 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Leek 

Beslult: Bestemmingsplannen 

Categorie Besluit m.e.r.: C11.1 

Activlteit: ontwikkeling van woningbouw 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in De Midweek van 15 december 2010 

ter Inzage legging van de informatie over het voornemen: 16 december 2010 tot en met 26 Januari 

2011 

adviesaanvraag bij de Commlssie m.e.r.: 13 december 2010 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 16 maart 2011 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commlssie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen. een voor

zitter en een werkgroepsecretarls. De werkgroepsamenstelling biJ dit project Is als voigt: 

Drs. Ir. B.A.H.V. Brorens; 

Dr. F.H. Everts; 

Ir. J.E.M. Lax; 
Drs. J.P. Sledsma (secretaris); 

Dr. D.KJ. Tommel (voorzitter). 

Werkwijze Commissie btl advies relkwijdte en detallnlveau: 

In dit advies geeft de Commlssle aan welke onderwerpen naar haar menlng behandeld dienen te 

worden In het MER en met welke diepgang. De Commissie neemt hierbij de hierna genoemde in

formatie die van het bevoegde gezag is ontvangen. als ultgangspunt. 

Zie voor meer Informatle over de werkwlJze van de Commissie www.commissiemer.nl op de pagina 

(7ommlssle m.e.~ 

Betrokken documenten: 

De Commlssie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advlsering: 

• Notitie Relkwijdte en Detailniveau Zevenhuizen Oost. Witteveen + Bos. november 2010; 

• PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. deel A. Arcadis. maart 2009; 

• PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. deel B. Arcadis. maart 2009; 

• Passende beoordeling Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. Arcadis. maart 2009. 

De Commissie heeft kennis genomen van de zienswiJzen en adviezen, die zij tot en met 26 januari 

2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Olt advies verwijst naar een reactie als die nieuwe 

inzlchten naar voren brengt over speclfieke lokale mllieuomstandigheden of te onderzoeken alter

natieven. Een overzlcht van de zienswljzen en adviezen Is opgenomen in biJlage 2. 



BULAGE 2: UJst van zlenswUzen en advlezen 

1. Gemeente Noordenveld, Roden 

2. Federatie Natuur en Milieu Groningen, Gronlngen 

3. Rijksdienst 'Ioor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 





Zulderpark 16 

9724 AG Gronlngen 

telefoon (050) 313 08 00 

e-maJllnfo@nmfgronlngen.nl 

www.nmfgroningen.nl 

bankrekenlng 2999383 
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AANGETEKEND 
Gemeente Leek 

I : ... :: - .~ ·\)10: 

ADH .! oo.oG\O : 
t.a.v. college van burgemeester en wethouders 
Postbus 100 
9350 AC fe Leek ,~. :~ - ! '" ) p 11 . ., 

Ons kenmerk: 11-004-EW 

.t1 / 
G,oningen, Q uart ~Oll 

Betreft: zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en 
Detailniveau projectMER Zevenhulzen Oost 

Geacht college, 

Harte/Uk dank voor het bericht dat de conceptnotitle Reikwijdte en Detailniveau projectMER 
Zevenhuizen Oost ter visie figt. Graag willen wij enkele opmerklngen maken over de 
conceptnotitie. 

Hartelijk dank oak voor uw uitnodig/ng (verzonden door de heer S.P. van Sloten) voor een 
bespreklng van het voorloplg stedebouwkundig plan op 8 (ebruarl B.S. van 17:00 - 18:00 uur 
in het gemeentehu/s, kamer 44. 

Besprekfng 8 februarl 
De Natuur en MiIleufederatie Groningen stelt zlch onder meer ten doel de belangen te 
behartigen van de bij ons aangesloten organlsaties. Dit zijn voor een deellokale organlsaUes 
die beschlkken over een grote plaatsellJke kennis. Daar maken wij graag gebruik van. Wij 
hebben de heer A.D. IJpenberg, verbonden aan de Stichting Milleubeheer ZWK, bereld 
gevonden namens ons aan de bespreking op 8 februarl B.S. deel te nemen. 

Conceptnotltle RolkwlJdte en Detallnlveau proJectMER Zevenhulzen Oost 
Zienswijze IGS . 
Het wonlngbouwplan Zevenhuizen Oost dat nu door u wordt voorbereid vormt een uitwerking 
van de Intergemeentelljke Structuurvlsle Leek-Roden (IGS). Wlj hebben In een gezamenlijke 
zlenswijze met onder meer de Milleufederatle Drenthe d.d. 28 mel 2009 op de ontwerp
structuurvlsle gereageerd. Kernpunten van onze reactie waren, voor zover voor het huidige 
plan van belang: 

- wij zljn van oordeel dat de nleuwbouwopgave voor wonlngen, In het licht van de huldige 
prognoses, naar beneden bljgesteld moet worden: 

- wij verzoeken u een reg/onale faserlng in de wonlngbouwlocaties aan te brengen, 
waarblj de mlnst kwetsbare gebleden In de reglo Gronlngen - Assen als eerste worden 
bebouwd: 

- wlj verzoeken u de ontsluiting opnleuw te bezien In het licht van een lag ere 
wonlngbouwopgave. 

Samen voor een mooi en duurzaam Groningen. 
Bij de Natuur en Mllieufederatie Groningcn I~ een vijftigtal natuur-. milieu- en landschapsorganisatics aangesloten. 

. I 
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Deze punten zijn naar ons oordeel nag fmmer actueel. 

Uitbrelding Zevenhuizen Oost 
Het plan voor de woonlocatie Zevenhulzen Oost voorziet In de bouw van zo'n 240 wonlngen. 
Deze wonlngen maken deel ult van de maxlmaal 5.850 nleuwe wonlngen, waarln de I~S 
voorziet. Voor de kern Zevenhulzen als geheel gaal de IGS ull van een uitbreldlng met 300-
350 wonlngen. 

In de conceptnotitie wordt gesteld: 
'2.2.2. Zevenhulzen Oost 
Voor de kern Zevenhulzen Is In de IGS voorzien in een beschelden ultbrelding, passend blj 
de schaal van het huidlge dorp Zevenhulzen. Gedacht wordt aan zo'n 300 tot 350 wonlngen, 
Ie lokallseren aan a/le zUden van het bestaande dorp. De kern behoudt hlermee zUn Identitelt. 
Door (meer) ult te gaan van de re/atie met hat omllggende landschap wordt bovendien da 
rulmtelUke kwelltelt versterkt. ' 

Het dorp Zevenhulzen bestaat In totaal ult zo'n dulzend wonlngen, waarvan een groot deel 
bulten de kern is gesltueerd. Uitbrelding met zo'n 300 tot 350 wonlngen rond de kern van het 
dorp zien wij dan ook als een zeer forse en nlet als een bescheiden uitbrelding. 

Voorts wordt de uitbrelding aan aile zijden rond de kern van het dorp gesltueerd. De 
dorpskern wordt daarmee effectief ge'isoleerd van het omrlngende landschap, de rei aile 
tussen de kern en het landschap waarln het dorp Is ontstaan, wordt verbroken. De kern, en 
daarmee het dorp als geheel, ver/lest daarmee ziJn ident/talt. 

Het huldige plan Zevenhulzen Oost voorzlet In een forse ultbreldlng met zo'n 240 wonlngen, 
direct aansluitend aan 6im zljde van de kern. WII de kern zljn Identltelt en een relatle met het 
landschap behouden, dan zou van verdere ultbreldlng moeten worden afgezlen. 

Relkwlldte en Detallnlveau projeotMER 
De conceptnotitle geeft aan dal volgens de jurlsprudentle In een projeclMER voor het eerste 
onderdeel van een 'samenhangend plan mllieu-fnformatie moet worden gegeven over het 
gehele samenhangende plan. 'Hler zou dil vanult Zevenhulzen Oost een beoordellng vragen 
van de totale IGS, terwljl nagenoeg aile locaties nog nlat verder zUn uftgewarkt als In de IGS 
zelf. Da8rom wordt voorgesteld om de milieu-Informat/e over het tota/e plan ta basaren op het 
planMER en In het projectME~ speclfiek aan ie gaven, voor welke aspecten de ontwlkkeling 
van Zevenhulzen Oost leldt tot aen veranderlng van de effectbeoordeling, ten opzlchte van 
de baschryving In het pianMER IGS. 
Projectan uft da IGS die gavo/gan habban voor de planontwlkkeling Zevenhulzen Oost zljn 
onderdeel van de autonome ontwlkkellng blnnen het projactMER. Dit speelt vooral bij de 
nfeuwe ontslulting, julst ten noorden van Zevenhulzen Oost. I 

Deze benaderlng doet naar ons oordeal geen recht aan het doer van de m.e.t.: het In beeld 
brengen van aile mllieugevolgen van het gehele samenhangende plan (de IGS). De overige 
proJecten ult de IGS zlJn geen 'autonome ontwlkkellngen', maar dienen besohouwd te worden 
als nleuwe, met elkaar samenhangende, proJecten. Daarblj dienen nlet aileen de gevolgen 
van da Indivlduele deeiproJecten, maar ook de cumulatleve effecten van al deze 
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deelprojecten tezamen op de verschillende te onderzoeken aspecten. duidelijk In beeld 
gebracht te worden. 

Oat de overlge deeiproJecten nog nlet verder zijn ultgewerkt dan In de IGS zelf Is daarblJ een 
duldelijk gemls. U steft voor de mllleu-Informalie over hel totale plan te baseren op het 
pianMER van de IGS. Nu geen betere Informatie beschlkbaar Is. kunnen wlj dlt blllljken. 011 
heeft echter wei tot gevolg dal nu geen volledige projectMER van het samenhangende plan 
ken worden gemaekt. BIJ /eder volgend dee/project blnnen de IGS zal opnleuw een 
projectMER voor het gehele gebled moeten worden gemaakt, zolang de overlge dee/plannen 
onvoldoende ultgewerkt zjjn. 

In het projectMER dient met name aandacht Ie worden besteed aan de cumulatleve effecten 
van de verschlllende deelplannen op het verkeer en op de verschlliende soorten die in het 
gabled voorkomen. 

Wij verzoeken u onze opmerklngen en aanbevellngen zoveel mogelljk mee te nemen blj het 
opstellen van het projectMER. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Natuur en Mllieufederatie Gronlngen 

mr. Ing. E. de Waal 
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22 december 2010 
• Betreft zlenswtlze conc;eptnotltle relkwlJdte en detallnlveau proJectMER 

Zevenhulzen·Oost 

Geacht college, 

Op 1] december JI. ontvlng Ik Ills wettellJk advlseur In de m.e_r. namens de 
Minister van oew van u de concept-notltle 'Relkwljdte en detallnlveau' voor de 
proJeCtMER Zevenhulzen-Oost. Daar ¥/lIlk graag op reagere". 

De Reglovlsle Gronlngen-Assen en de IGS (IntergemeenteUjke Structuurvlsle 
Leek-Roden) votmen de bredere kaders voor de wonlngbouwlokatle Zevenhulzen
Oost. Niet de loeatie staat ter dlscussle In de proJectMER, maar de Inrlchtlng van 

· ~et plangebled In relatle met de omgevlng. 

• a: 'RelkwUdte: 
'. De IGS legt een nauwe relatle tussen de te ontwlkkelen wonlng!:>ouwlocatle en het 

landschap. Voor de wonlngbouwlocatle wordt nu een IIpart bestemmlngsplan 
opgesteld. Het landschap Is In het bestemmlngsplan Bultengebled geregeld. 
Hlerovel' legt 'de! Notltle R&D (p. 17) dat voo~ de i~nd5chapsopgave het 
bestemmlngsplan Bultengebled voldoende mogellJkheden bledt om de ambltle ult 
de IGS verder Inhoud te geven. Als het gaat om de samenhang tussen de 
ontwlkkellng van de nleuwe wonlngbouwloeatle en de 0Pllave voor 
landschapsversterklng, edvlseer Ik u om duldelUk In de proJectMER te b~schrlJven 
op welke wlJze de samenhimg tussen de landschapsopgave en de wonlngbouw 
(oncreet vorm zal krlJgen. Procesmatill zou het sterk de voorkeur hebben dat 
landschapsontwlkkellng en wonlngbouw blnnen eenzelfde tljdsbestek plaatsvlnden 
en op elkaaf worden aTliestemd. Ook III zou ile wonlngbouw ~tagner~n, dan zou 
voorkomen moeten worden dat de groenopgllve evelJeens stll komt te vallen. Olt 
zou het vestlglngskllmllat oOk negatlef belnvloede'n. Wilt del betrett zou er lets 
voor te leg"en zlJn om de wonlngbouwontwlkkellngen rondom Zevenhulzen 
stlmen·te brenllen met de opga've voar de landschapsversterklngszone blnnen .!.!n 
Intellroaal bestemmlngsplan, zoals verbeeld op alb. 3.2. van de Notltle R&D. 

b.Detallnlveau: 
In tlbel ".1 van het Beoordellngskecler zUn de thema's weergelleven die 
kaderstellend lljn voor de effectmetlnll van de proJect MER. 1k zou wille!) 
voorstellen om het aspect "relief" toe te voegen aan het kopje L8nd!ichap, 
(ultuurhlstotle en archeologle, Julst In semenhang met de 'andschepsoPliave. 

. . · '. 

Sm.rrepld 5 
1111 HG Am,"'.o,! 
'o.tbus J600 
310D IP "",.rsraort 
... 1W.cultunolerl'go.d.nl 

Cont.ctp.'.DDn 
~Ivt. ~, •• G.W. Vlldhul. 

T 0]] 411 71 48 
f OJl421 77 t9 
t,vlldhul"cultu, •• l.rfgood.nl 

0" ... r.'.r.ntl. 
AWT-lOIO·664 

Uw ,af.,.nUI 
2010009524 

Uwll,'" 
, 'ec,mb.r 20JO 



'. 

Onz. r.TerenU. 
Op de Hoogtekaart (AHN) Is te zlen dat er diverse zandopdulklngen met AWT-lOIO' 664 

hoogteverschlllen voorkomen In het gebled. 
Olt aspect moet In de ProJectMER meegewogen worden ten behoeve van het 
maken van een afweglng over bljvoorbeeld een keuze voor het trace V8n de 
ontslultlngsweg. Voorkomen moet worden dat er verdere egalls8t1e van de bodem 
plilatsvlndt door, de nleuwe ontwlkkellngen. 

Tot Xiii ver mljn o.pmerkll'lgen. M9chtel'l er nog vragen zlJn, dan kunt u mIt 
berelkenop bovenvermeld telefoonnummer. 

De RIJksdlenst voor het ClIltureel Erfgoed 
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1. IN LEIDING 

1.1. Inleldlng 
Voor u ligt de notitie Reikwijdte en Detailniveau (notitie R&D), als onderdeel van de procedure milieuef
fectrapportage voor de ontwikkeling van Zevenhuizen Oost, een nieuwe woonwijk bij het dorp Zeven
huizen. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van deze m.e.r.1 voor het nieuwe woongebied geschetst. 
Tevens wordt ingegaan op de m.e.r.-procedure en het doel van de notitie R&D. 

afbeeldlng 1.1. De IIgglng van het dorp Zevenhulzen 

1 Onder m.e.r. wordl verstaan de procedure die moel worden gevolgd om 101 een milieueffeclrapport Ie komen. De afkorting MER ver

wijsl naar hel Milieueffeclrapport zeit. 
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1.2. Achtergrond 

algemeen 
De uitvoering van milieueffectrapportage is nodig als het gaat om grotere projecten met mogelijk aan
zienlijke milieugevolgen. De woonlocatie Zevenhuizen Oost zal naar verwachting zo'n 240 woningen 
gaan tellen, wat op zichzelf onvoldoende noodzaak biedt voor een m.e.r. Zevenhuizen Oost is echter 
onderdeel van de grotere ruimtelijke ontwikkeling, zoals geschetst in de Intergemeentelijke Structuurvi
sie Leek-Roden (IGS). Vanuit deze samenhang is er een m.e.r.-plicht voor de locatie Zevenhuizen 
Oost: als onderbouwing van het bestemmingsplan moet een project-m.e.r. worden uitgevoerd. De exac
te achtergronden hiervan staan in paragraaf 1.3. 

kaderstellende planvormlng 
Met de vaststelling van de IGS (21 oktober 2009) geven de gemeenten Leek en Noordenveld invulling 
aan de ambitie en opgave uit de in 2004 geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen. De Regiovisie 
Groningen-Assen voorziet in de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod aan woon- en werklocaties. 
Naast een stedelijke opgave van transformatie in de steden Groningen en Assen wordt ingezet op een 
forse ontwikkeling aan de randen van de steden en in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en 
Leek-Roden. Deze zogenaamde T-structuur wordt ondersteund door de ligging van de A28 en de A7. 
De Regiovisie benoemt de opgave voor Leek-Roden als voigt: 

'De kernen Leek en Roden ontwikkelen zich met een gezamenlijke schragende functie voor Groningen, 
en fungeren als een soort brug richting Drachten. Binnen de regio bieden Leek en Roden ruimte voor 
groene woonmilieus en regionale bedrijventerreinen, waarvoor de ruimte in Groningen te schaars wordt 
geacht. Om de positie als schragende kern te kunnen invullen en om de noodzakelijke bijdrage te leve
ren aan het ontwikkelen en instandhouding van een hoogwaardig OV-netwerk richting Groningen, krij
gen de kernen een regionale woningbouwopgave, waarbij samenhang tussen Leek en Roden van be
lang is. De woonmilieus die kunnen worden gerealiseerd worden omschreven met de termen groen
stedelijk, klein-stedelijk (groen) en centrum-dorps. De te realiseren woonmilieus worden niet als auto
nome opgaven gezien, maar gaan uit van een ontwikkeling waarbij lokale kwaliteiten optimaal worden 
benut. De opgave kan kortweg worden omschreven als: ontspannen wonen en werken in groene dor
pen, omringd door een verscheidenheid aan landschappen'. 

De IGS voorziet in een uitbreiding, transformatie en revitalisering van de dorpen Leek en Roden, en de 
kernen Zevenhuizen, Oostwold, Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden, binnen een landschappelijk raam
werk. Vanwege onzekerheden In de toekomstige behoeften is gekozen voor een uitwerking waarbij in
passlngsruimte gezocht is voor een maximale opgave (ontwerpopgave, geen bouwopgave). Voor wo
nen betreft deze ontwerpopgave het zoeken naar ruimte voor maximaal 5.850 nieuwe woningen in 
groene en centrum-dorpse woonmilieus. Een deel daarvan is reeds gepland, een deel kan komen op in 
de Structuurvisie aangewezen nieuwe uitbreidingslocaties. Daarnaast is sprake van revitalisering. Voor 
de functie 'werken' zijn eveneens opgaven gedefinieerd. V~~r Zevenhuizen gaat het daarbij om het 
bieden van ruimte voor woon-werklocaties, die geprojecteerd zijn aan de noordwestzijde en zuidoost
zijde van het dorp. Daarnaast zet de IGS lijnen uit v~~r landschappelijke versterking en voldoende ont
sluiting als de ontwerpopgave volledig zou worden ingevuld. In het volgende hoofdstuk worden de op
gaven en de (belangrijke(I)) onderlinge samenhang nader toegelicht. 

Wltleveen+BOI 2 
LEK20-1 MER Zevenhulzen Oosl nolltie R&D vaslgesleld gemeenlel1lad Leek 20 aprfl2011 dellnltlel d.d. 27 april 2011 



afbeelding 1.2. Kaart IGS 

•• • ....... 

•••• 
.4ot •• • 

Wltteveen+Bol 

to 
~,. ," .. ~ . 

. '. r • . . .....•• 
y •• -•• 

LEK20-1 MER Zevenhulzen Oost notille R&D vastgesteld gemeenleraad Leek 20 april 201 I dellniliel d.d. 27 april 201 I 

:f • • /~ . . . . ...... 
....... ' .. .......... . ...... ' 

3 



De totale opgave van de IGS is wei te beschouwen als een grote ontwikkeling met mogelijk omvangrij
ke milieugevolgen. De IGS is bovendien kaderstellend voor latere besluiten en eventueel ook voor een 
of meer vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw 1998). Daarom is de uitwer
king van de IGS vergezeld van een plan-m.e.r. In de plan-m.e.r. stond de inpasbaarheid van ruimtelijke 
ontwikkelingen en de versterking van landschap centraal. Via modellen voor de totale ontwikkeling is 
per deelgebied de geschiktheid bepaald voor nieuwe functies als wonen en/of werken. Na de keuze 
van het voorkeursalternatief voor de totale opgave zijn de effecten en aandachtspunten per ontwikke
lingslocatie in beeld gebracht. Voor Zevenhuizen Oost worden deze later in deze notitie beschreven. 
Met name de aandachtspunten zijn leidend voor de wijze waarop deze m.e.r. wordt ingericht. De IGS is 
in oktober 2009 door beide gemeenteraden vastgesteld. 

De IGS ziet het plan Zevenhuizen Oosf als onderdeel van de totale versterking van Zevenhuizen, uit te 
voeren aan aile zijden van de bestaande kern. Dit moet gebeuren in een schaal die past bij het huidige 
dorp, en gericht is op een hernieuwde relatie met het landschap. Dit laatste komt voort uit het plan MER 
en betekent vooral het herstellen van het karakter van 'vaartdorp' naar het landschap. De IGS voorziet 
ook in versterking van het ontginningslandschap rondom Zevenhuizen. Voor de kern Zevenhuizen als 
geheel is in de IGS de ruimtelijke uitwerking gemaakt v~~r een uitbreiding met 300-350 woningen. 

planvorming Zevenhuizen Oost 
Op 26 januari 2010 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leek (hierna: B&W) het 
plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie, met bijbehorende land
schapsopgave, ten oosten van het Hoofddiep (N979) te Zevenhuizen vastgesteld. Het vigerende be
stemmingsplan dient te worden gewijzigd, om de bouw van woningen mogelijk te maken. 

Om te komen tot de realisatie van de nieuwe woonwijk, zijn in het plan van aanpak drie tasen onder
scheiden, de planvorming, de aanbesteding en de feitelijke realisatie. In de planvormingstase is uitge
gaan van vier producten: een 'Gemeentelijke Startnotitie3

" een stedenbouwkundig plan, een bestem
mingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Na een juridische toets is geconstateerd, dat aan het bestem
mingsplan een projectMER moet worden gekoppeld, zodat dit het vijfde product is van de planvor
mingsfase. 

In de Gemeentelijke Startnotitie, die op 22 juni 2010 door B&W is vastgesteld, zijn de uitgangspunten 
uit de IGS nader gedetailleerd voor Zevenhuizen Oost en de landschapopgave. Ook zijn de beschikba
re informatie en kaders voor de producten geschetst. Het stedenbouwkundig plan schetst de toekom
stige inrichting van de wijk, het bestemmingsplan legt de inrichting ruimtelijk-juridisch vast. Het beeld
kwaliteitsplan geeft aan welke beeldkwaliteit beoogd wordt en geeft daarmee het kader voor de wel
standtoetsing. Het projectMER schetst de milieukaders voor het plan. Aile hebben dus inhoudelijk een 
nauwe samenhang. 

1.3. ProJectMER voor Zevenhulzen Oost 

1.3.1. M.e.r.-plicht 
De regelgeving voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer (Wm), is op 1 juli 2010 gewijzigd. De regeling is nu ZO, dat kaderstellende programma's 
en plannen moeten worden onderbouwd met een pianMER en dat voor de uiteindelijke besluitvorming 
over uitwerkingen daarvan een projectMER moet worden opgesteld, mits zo'n project voldoende om
vang (en milieueffecten) heeft. Jurisprudentie geeft daarnaast aan, dat ook bij de uiteindelijke besluit
vorming over kleinere projecten sprake moet zijn van de opstelling van een projectMER, als sprake is 
van een 'aaneengesloten gebied' in de zin van het Besluit m.e.r. 1994. 

2 In de IGS (en planMER) Is de locatie Zevenhuizen Oost aangeduid als 'Zevenhuizen· wonen aan de vaart' of Zevenhuizen noord. 

3 Oit betreft de notitie waarmee de gemeentelijke planvormlng Is gestart. Om verwarring met de m.e.r.-regelgeving te voorkomen zal in 

deze notitie daarom de term 'gemeentelijke startnotitie' worden gebruikt. 
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In zo'n situatie dient er bij het eerste ruimtelijke besluit waarmee de gehele ontwikkeling in gang wordt 
gezet, een MER opgesteld te worden. Dit MER dient betrekking te hebben op de gehele ontwikkeling. 
Het bestemmingsplan voor Zevenhuizen Oost wordt gezien als het eerste ruimtelijk besluit, waarmee 
de planontwikkeling IGS in gang wordt gezet. Vanuit deze optiek wordt daarom aan het bestemmings
plan Zevenhuizen Oost een projectMER gekoppeld, ondanks de beperkte grootte van deze woning
bouwlocatie ten opzichte van de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. 1994. 

1.3.2. De m.e.r.-procedure 

doel 
Het doel van de m.e.r. is om bij de besluitvorming het milieu een volwaardige plaats te geven, met het 
oog op het bevorderen van een duurzame ontwikkeling. Een project-m.e.r. staat niet op zichzelf, maar 
is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan voor Zevenhuizen Oost. en de procedure 
die daarvoor moet worden doorlopen. In de procedure van een project-m.e.r. voor een bestemmings
plan wordt onderzocht welke milieukaders gelden vanuit hogere plannen of planMER's. Daarnaast wor
den alternatieve invullingen voor de inrichting van het gebied onderzocht en brengt de m.e.r. in beeld 
welke retHe maatregelen voorhanden zijn om negatieve effecten te minimaliseren of positieve effecten 
te vergroten. Tenslotte brengt het de milieueffecten in beeld van de voorgenomen ontwikkeling afgezet 
tegen de zogenaamde referentiesituatie (de situatie die ontstaat wanneer de ontwikkeling van Zeven
huizen Oost niet doorgaat). 

In de situatie Zevenhuizen Oost komt daar nog bij dat ook de effecten van de totale IGS ontwikkeling in 
beeld moeten komen. Daarbij mag natuurlijk gebruik gemaakt worden van de resultaten van het plan
MER IGS. 

rollen 
Bij een m.e.r. is sprake van drie formele rollen: een bevoegd gezag, een initiatienemer en adviseurs. 

Het bevoegd gezag is de instantie die het m.e.r.-plichtige besluit vaststelt (i.c. het bestemmingsplan). 
Hier is dat de gemeenteraad van Leek; zij stelt het bestemmingsplan vast. De initiatiefnemer is degene 
die het plan opstelt. In een situatie met een ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeente wordt doorgaans 
het college van B&W gezien als de initiatiefnemer. Daarnaast zijn er diverse adviseurs, die adviseren 
over de inhoud van het MER. Belangrijk daarbij is de Commissie voor de milieueffectrapportage (Com
missie m.e.r.), maar ook andere overheden en insprekers kunnen tot de adviseurs worden gerekend 
(zie paragraaf 1.4.1). 
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stappen In de procedure 
De project-m.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan voor Zevenhuizen Oost kent de volgende stap
pen: 

openbare kennisgeving Het voornemen om een Bestemmingsplan te gaan opstellen an een 
project-m.e.r.-procedure te doorlopen wordt openbaar aangekondigd 
door het bevoegd gezag4

. 

inwinnen van zienswijzen Het inwinnen van zianswijzen op het voornemen en op de diepgang en 
reikwijdte van het benodigde onderzoek. 

raadpleging Commissie m.e.r. Bestuursorganen, die met de uitvoering van het projectMER te maken 
en bestuursorganen kunnen krijgen, worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailni-

veau van het op te stellen MER. Gezien de juridisch complexe situatie 
heeft gemeente Leek bovendien besloten ook de Commissie m.e.r. te 
vragen een advies uit te brengen. 

vaststelling advies R&D door De reikwijdte en het detailniveau wordan vastgelegd door het bevoegd 
bevoegd gezag gezag door het advies R&D vast te stellen. 
opstelling MER Het MER wordt opgesteld overeenkomstig de vastgestelde reikwijdte en 

het vastgestelde detailniveau an de inhoudsvareisten zoals voorge-
schreven in de Wet milieubeheer. 

openbaarmaking m.e.r. De terinzagelegging van het MER tegelijkertijd met terinzagelegging 
voorontwarp-bestemmingsplan. 

inwinnen van zienswijzen Het inwinnen van zienswijzan op het projectMER {an voorontwerp be-
stemmingsplan. 

toetsingsadvies Commissie De Commissia voor de m.e.r. toetst het projectMER. 
m.e.r. 
motivering van het pianMER De betrokken overheidsinstantie geeft in het bestemmingsplan aan hoe 

met de resultaten van het pianMER, de inspraak en eventueel de 
zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. is omge-
gaan. 

evaluatie van de effecten na Het Is verplicht om (na realisatie) de daadwerkelijk optredende milieu-
realisatie I gevolgen van de uitvoering van het plan te monitoren en te evalueren. 

In afbeelding 1.3 is een versimpelde weergave gegeven van het stappenplan voor de procedure van 
het projectMER in relatie tot het Bestemmingsplan. 

4 Gepubliceerd in de Midweek op 15 december 2010. 
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afbeeldlng 1.3. Eenvoudige weergave stappenplan/procedure projectMER en bestemmingsplan 

Openbare kennisgeving 
van het voornemen door 

Bevoegd Gezag 

J 
Inwinnen van zienswijzen 
reikwijdte en detailniveau 

(R&D) pr?iectMER 

+ 
Raadplegen adviseurs en 

bestuursorganen over 
R&D en vaststelling R&D 

+ 
Opstellen projectMER Ze- Opstellen voorontwerp-

venhuizen-Oost bestemmingsplan 

~ ~ 
Bekendmaking project- Bekendmaking vooront-
MER Zevenhuizen-Oost werp-bestemmingsplan 

~ ~ 
Zienswijzen op project- Verwerken resultaten in-

MER r-- spraak in ontwerp-
Zevenhu!zen-Oost bestemmingsplan 

+ + 
Toetsingsadvies door de 

f--
Publlcatie en zlenswijzen 

Commissie m.e.r. 

~ 
Vaststellen bestemmingsplan 

~ 
Publicatie en mogelijkheid tot 
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1.4. De Notitie Relkwijdte en Detailniveau 

1.4.1. Doel van deze notltle 
De voorliggende notitie vervult een rol in de eerste vier stappen (zie afbeelding 1.3) van de m.e.r.
procedure. De notitie bevat de insteek die de initiatienemer voor zich ziet over de beoogde reikwijdte en 
het beoogde detailniveau van het MER. Deze notitie wordt voorgelegd aan de te raadplegen bestuurs
organen en insprekers, die uitgenodigd worden erop te reageren. 

De te raadplegen bestuursorganen zijn in dit geval: 
de betrokken gemeente en omliggende gemeenten (gemeente Leek, gemeente Noordenveld en de 
gemeente Ooststellingwerf); 
het betrokken waterschap (waterschap Noorderzijlvest); 
de betrokken provincie (provincie Groningen); 
RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed); 
inspectie VROM; 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; 
Commissie m.e.r. (zoals genoemd). 

1.4.2. Wat kunt u vinden In deze notitie? 
In dit hoofdstuk vindt u de achtergronden en kaders voor de m.e.r.-procedure. Na deze inleiding be
handelt hoofdstuk 2 de kaders voor het plan. Deze komen vooral uit de IGS met het bijbehorende 
planMER. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het plan zelf. Dit gebeurt mede aan de hand van de verta
ling van de IGS-doelen in de gemeentelijke Startnotitie. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorstellen voor de 
beoogde reikwijdte en het beoogde detailniveau, een toelichting op de voorziene aanpak van het pro
jectMER onderzoek en een toelichting op bijbehorend resultaat. 

1.4.3. Hoe kunt u reageren? 
De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau projectMER Zevenhuizen Oost ligt van 16 december 2010 
tot en met 26 januari 2011 ter inzage in het gemeentehuis van Leek (balie afdeling VVH). De concept
notitie R&D kan ook worden geraadpleegd via de website van de gemeente (www.leek.nl). 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijzen over de 
conceptnotitie R&D kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Leek, Postbus 100, 9350 AC 
te Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de 
heer S.P. van Sioten (0594-551515). 

Binnen de termijn van terinzagelegging van de conceptnotitie zal een informatieavond worden gehou
den. De aankondiging daarvan vindt u op de gemeentelijke voorlichtingsrubriek in de Midweek en op de 
website van de gemeente Leek. 
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2. INTERGEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE LEEK-RODEN 

2.1. Inleldlng 
Dit hoofdstuk omschrijft de hoofdlijnen uit de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS) en de vertaling 
daarvan voor Zevenhuizen Oost. In paragraaf 2.1 komen eerst de totale ontwerpopgave, het land
schappelijk raamwerk en de opgave v~~r infrastructuur aan de orde, om vervolgens later in deze para
graaf nader in te gaan op de opgave voor Zevenhuizen Oost. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de te 
verwachten milieueffecten en de individuele ontwikkeling voor Zevenhuizen Oost, zoals opgenomen in 
het planMER. 

2.2. HoofdllJnen ult de structuurvisle met betrekking tot Zevenhulzen Oost 

2.2.1. HoofdliJnen ult de IGS 
De IGS is een structuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leek en de omgeving 
van Roden in de gemeente Noordenveld voor de peri ode 2010-2030. Deze visie is een uitwerking van 
de Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het gebied Leek-Roden. De visie voorziet in een uitbreiding, 
transformatie en revitalisering van de dorpen Leek en Roden, en de kernen Zevenhuizen, Oostwold, 
Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden binnen een landschappelijk raamwerk. De IGS is voornamelijk uitge
werkt vanuit drie typen kernwaarden, te weten kernwaarden behoud, kernwaarden duurzaamheid en 
kernwaarden ontwikkeling. De kernwaarden behoud hebben vooral te maken met landschap, identiteit, 
cultuurhistorie en natuur. De kernwaarden duurzaamheid hebben vooral betrekking op energie, beper
king grondstromen, duurzame bedrijventerreinen, denken vanuit langzaam verkeer en openbaar ver
voer en betaalbaarheid van woningen. Ais te ontwikkelen kernwaarden zijn in de IGS onder andere 
aangemerkt: bescheiden versterking van kleine kernen, kleinschaligheid en landschappelijke kwaliteit 
als basis voor woningbouw, de uitbreiding van waterberging en het optimaliseren van het openbaar 
vervoer. Het uiteindelijke ontwerp op hoofdlijnen van de IGS steunt op drie elementen: landschappelijk 
raamwerk, infrastructuur en bebouwing. 

landschappelijk raamwerk 
De basis van het landschappelijk raamwerk wordt gevormd door de drie landgoederen, waarvan Nien
oord en Mensinge landschappelijk worden versterkt en Terheijl landschappelijk wordt ontwikkeld met 
een landgoedgericht recreatief programma. Rondom de dorpen worden aan de landgoederen diverse 
landschappelijke gebieden gekoppeld met ieder een eigen karakter en een verschillende ontstaansge
schiedenis. Voor een aantal van deze gebieden wordt een landschappelijke versterking voorgesteld 
door ontwikkeling. Voor andere gebieden wordt de landschappelijke versterking berelkt door de aanleg 
van typische landschappelijke beplantingen zoals houtsingels in het houtsingelgebied en rondom Ze
venhuizen. Om het landschappelijk raamwerk compleet en beleefbaar te maken wordt op drie locaties 
een landschappelijk randpark aangelegd en worden landschappelijke verbindingen gerealiseerd die 
zowel in het buitengebied liggen als in de bebouwde kom. De landschappelijke verbindingen worden in 
het ontginningslandschap aangevuld met een waterstructuur van wijken en kanalen. Daar waar de 
hoofdstructuur ontbreekt wordt deze weer uitgegraven of nieuw gerealiseerd (in- en rondom Zevenhui
zen). 

Infrastructuur 
De ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur is gericht op de ontwikkeling van een wegennet waarbij in 
een goede ontsluiting van zowel de bestaande dorpen als de geplande nieuwe locaties wordt voorzien, 
een goede leefbaarheid in de dorpen en langs de wegen waaraan wordt gewoond wordt gegarandeerd 
en waarbij sluipverkeer over wegen en straten die daarvoor niet geschikt zijn wordt tegengegaan, ten 
gunste van de kwaliteit van het langzame verkeer. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat 
het bestaande wegennet wordt aangevuld met een nieuwe hoofdontsluitingsweg ten westen van Leek. 
Deze weg wordt aangesloten op de A 7 en verbonden met Nieuw-Roden. Op deze manier wordt het to
tale netwerk van wegen aantrekkelijk voor de ontsluiting en om aan te wonen en werken. 
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Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijk gemaakt door de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) op twee stamlijnen: die van Roden naar Groningen en die van Leek naar Groningen. Tevens is 
voorzien in een mogelijke doorkoppeling van de stamlijnen tussen Roden en Leek. Op deze manier 
ontstaat een netwerk dat flexibel gebruikt kan worden al naar gelang de vraag in het openbaar vervoer. 
In de IGS wordt sterk ingezet op de realisatie en een verfijning van een netwerk aan langzaam verkeer
routes, zowel van dorp naar landschap als tussen de dorpen in het landschap. Het landschappelijk 
raamwerk is de basis voor de samenhang in de routes. 

bebouwing 
De realisatie van woon- en werkgebieden is gericht op de versterking van de identiteit van de 14 dor
pen en buurtschappen, waarbij het grootste deel van het programma is gekoppeld aan de dorpen Leek
Tolbert, Roden-Nieuw-Roden en Zevenhuizen. Het programma is verdeeld over zowel de uitbreidingen 
van de centra van Leek en Roden met centrum-dorps wonen in transformatiegebieden als over een 
aantallocaties aan de rand van de dorpen. Deze locaties staan niet op zichzelf maar worden nadrukke
lijk in verband gebracht met het omringende landschap. De verschillende bebouwingslocaties bevatten 
diverse woonmilieus door de identiteit van het landschap ook in het woongebied centraal te stellen. 

2.2.2. Zevenhulzen Oost 
V~~r de kern Zevenhuizen is in de IGS voorzien in een bescheiden uitbreiding, passend bij de schaal 
van het huidige dorp Zevenhuizen. Gedacht wordt aan zo'n 300 tot 350 woningen, te lokaliseren aan aI
le zijden van het bestaande dorp. De kern behoudt hiermee zijn identiteit. Door (meer) uit te gaan van 
de reiatie met het omliggende landschap wordt bovendien de ruimtelijke kwaliteit versterkt. De te bou
wen woningen zullen gefaseerd worden opgeleverd. De opgave voor Zevenhuizen Oost staat omschre
ven in het volgende hoofdstuk van deze notitie R&D (hoofdstuk 3). 

2.3. PlanMER blj de Intergemeentelijke Structuurvisle 

2.3.1. Aigemene opzet van het pianMER 
Omdat de IGS een plan betreft voor een ontwikkeling waarin meer dan 2.000 nieuwe woningen zijn 
voorzien, was de IGS m.e.r.-plichtig. De IGS is kaderstellend voor latere (bestemmingsplan-)besluiten. 
Verder was het bij de start van de planvorming duidelijk dat de plannen in de IGS mogelijk effecten 
hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Vanuit deze beide redenen moest bij de IGS een 
pianMER worden gevoegd. De gemeenten Leek en Noordenveld hebben de m.e.r.-plicht aangegrepen 
om de inpassingsopgave zorgvuldig te onderbouwen. Zo zijn verstedelijkingsmodellen getoetst op ef
fecten, zijn vanuit de toets kwetsbare gebieden aangewezen en kernwaarden aangescherpt en tenslot
te aile deellocaties beoordeeld. Het pianMER is uitgebracht in twee fasen: een pianMER waarin de be
oordeling van de totale opgave centraal stond in 2007 en een doorontwikkeling daarvan in 2009. In de 
tweede fase plan MER zijn de opmerkingen van de Commissie m.e.r. verwerkt. Kritiekpunten van de 
Commissie m.e.r. op het eerst verschenen pianMER uit 2007 hadden onder meer betrekking op het in 
onvoldoende mate onderbouwen van nut en noodzaak van ontwikkelingen, de onderbouwing van de 
conclusies voor de onderdelen natuur, bodem en water en landschap, cultuurhistorie en archeologie 
(waarmee de locatieafweging in de IGS onvoldoende was onderbouwd) en het op basis van de infor
matie uit het plan MER niet kunnen uitsluiten van significante effecten op de Natura 2000-gebieden 
Leekstermeer en Fochterloerveen. In het plan MER 2009 zijn meerdere beoogde ontwikkelingslocaties 
als ongeschikt beoordeeld vanuit bestaande waarden en structuren. Daarnaast heeft de plan-m.e.r. ge
leid tot een andere opzet van de ontsluiting voor autoverkeer en een grotere nadruk op woningbouw 
binnen de bestaande kernen (inbreiden). 

Er is een beoordelingskader opgesteld, vooral bestaande uit een overzicht van te beoordelen aspecten, 
zie tabel 2.1. 
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tabeI2.1. Beoor e ngs a er plan d II k d MER IGS 
effeclcrlterlum 

natuur 

- Invloed op Natuurbeschermingswetgebied 

- aantasting overige EHS 

- aantastino overioe natuurwaarden IFf-well 

bodem 

- aantasUng mllleubeschermingsaebieden 

water 

- aantasiing waterhuishoudkundige structuur 

- aantastino waterberaend vermoaen 

- rulmtabeslaa waterbergings- en overstromingsgebieden 

- beTnvloeding kwelJinfiltratie 

- bernvloedlng orondwaterstand 

- be'invloeding grondwalerkwalltelt 

landschap en cultuurhlstorle 

aardkundige waarden: 

- beinvloeding van aardkundige waardevolle gabieden 

- beTnvloedlng van GEA objecten (indien aanwezig) 

cultuurhistorie: 

- beinvloeding van cultuurhistorische waarden 

- beinvloedino van cultuurhistorische objecten, patronen en structuren 

visueel ruimtelijke kenmerken: 

- beinvloeding van landschappalijke waardevolle structuren, elementen an patronen 

- beinvloedino van ruimtelijke relaties (zichtrelaties, mate van open- en beslotenheld) 

archeologle 

- aantasting bekende archeologische waarden 

- aantastlng potentiate archeologische waarden 

woon- werk- en leefmllleu 

- ruimtebestag landbouwgebieden 

- invloed op recrealiegebleden 

- effect op exteme veilioheld 

verkeer en vervoer' 

- bereikbaarheid 

- verkeersveilioheid 

- effect op getuid 

- effect op luchtkwalltelt 

• Aileen beschouwd bij de beoordeling van de infrastructuurvarianten. 

Effectbeoordelingen zijn vooral kwalitatief uitgevoerd, via een vijfpuntsschaal en gericht op de invulling 
van het voorkeursalternatief in de deelgebieden uit de IGS en separaat op de infrastructuur van het 
voorkeursalternatiefs. Tenslotte zijn randvoorwaarden en aandachtpunten per deelgebied geformuleerd 
voor de verdere planvorming. Zevenhuizen Oost is als deelgebied 16 (Zevenhuizen Noord Oost) in het 
pianMER omschreven. De milieubeoordeling, randvoorwaarden en aandachtpunten voor Zevenhui
zen Oost komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

Het pianMER he eft gelijktijdig met het ontwerp IGS ter inzage gelegen. De Commissie m.e.r. heeft het 
planMER, mede naar aanleiding van de vele inspraakreacties, beoordeeld en geconcludeerd dat de 
essentiale informatie in het herziene MER (2009) en het aanvullende memo (mei 2009) aanwezig is om 
het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de vaststelling van de IGS. 

5 Daarnaast is een link gelegd met de eerdere beoordelingen van het plan, maar deze Is voor deze project-m.e.r. niet relevant. 
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In het toetsingskader geeft de Commissie m.e.r. een aantal aandachtspunten voor vervolgbesluiten: 
aandacht voor de fasering in de uitvoering van de IGS, ondermeer van de locaties Wijkengebied en 
Leeksterveld, gezien de onzekerheid van de opgave en de hoge waarden in deze gebieden; 
als zich een bevolkingskrimp gaat voordoen of op regioniveau andere behoeften ontstaan, zullen de 
opgaven moeten worden bijgesteld en/of is het gewenst dat bij elk plan opnieuw met dan actuele 
cijfers de noodzaak (en omvang) wordt aangetoond; 
bij de beoordeling van gevolgen v~~r Natura 2000-gebieden is niet altijd uitgegaan van de meest 
actuele informatie. De Commissie m.e.r. adviseert daarom bij de uitwerking van vervolgbesluiten de 
voorlopige conclusies opnieuw te bezien; 
een nadere geohydrologische beoordeling van de effecten van bouwen in Nietap-Oksel; 
inrichtingskeuzes per deelgebied voor landschap en cultuurhistorie nader motiveren en afstemmen 
met andere aspecten, met name voor andere deelgebieden dan Zevenhuizen Oost; 
nadere onderbouwing van inrichtingskeuzes binnen deelgebieden ten aanzien van het aspect ar
cheologie, ook weer voor een aantal deelgebieden, maar niet voor Zevenhuizen Oost; 
nadere beoordeling van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatief voor de wegontsluiting, 
aangezien dit in het pianMER niet is doorgerekend. Deze doorrekening zou de basis kunnen zijn 
voor de effectbepalingen van de afzonderlijke locaties. 

Hoewel enkele belangrijke aandachtspunten niet zo zeer gelden voor Zevenhuizen Oost, zal aan deze 
punten tijdens deze project-m.e.r. in combinatie met de planontwikkeling invulling worden gegeven, zie 
hoofdstuk 4. 

2.3.2. Speclfleke effecten en aandachtspunten Zevenhulzen Oost 
Per deelgebied zUn in het pianMER de milieuaspecten in beeld gebracht. Deelgebied 16 (Zevenhuizen 
Noord Oost) is een van die deelgebieden. De locatie Zevenhuizen Oost is in het pianMER beschreven 
onder deelgebied Zevenhuizen Noord Oost. De benaming van het gebied in het pianMER (Zevenhui
zen Noord Oost) verschilt daarom van de benaming in het projectMER (Zevenhuizen Oost). De bena
ming Zevenhuizen Noord Oost wordt in deze notitie gebruikt voor de effectbeschrijving zoals opgeno
men In het planMER. 

algemeen 
De opgenomen aspecten voor Zevenhuizen Noord Oost in het pianMER zijn: bodem en water, natuur, 
landschap en cultuurhistorie, archeologie en woon- en leefmilieu. De hoofdlijnen uit het pianMER wor
den hieronder beschreven. 

bodem en water 
Voor het onderdeel bodem en water zijn verschillende effecten in beeld gebracht. V~~r bodem is geke
ken of (een deel van) het deelgebied valt onder een bodembeschermingsgebied. Dit is voor Zevenhui
zen Noord Oost niet het geval. 

Voor water is er onder meer gekeken naar de aantasting van de waterhuishoudkundige structuur. De 
toekomstige bebouwing leidt niet tot aantasting van de waterhuishouding, en de toekomstige bebou
wing zou kansen kunnen bieden om de wijken6 in te passen en te herstellen. Door de aanwezigheid 
van keileem en/of potklei in het deelgebied is het waterbergend vermogen van de bodem klein. De op
pervlaktewaterberging in het deelgebied is groot. De toename in verharding door de bebouwing heeft 
geen invloed op het waterbergend vermogen. Gelet op de aard en de functie van de waterhuishouding, 
zal er geen afname zijn van oppervlaktewater in het deelgebied. In het deelgebied zijn geen potentiale 
waterbergingsgebieden of overstromingsgebieden aanwezig. Het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost 
is een infiltratiegebied. Toekomstige bebouwing (en daarmee toenemende verharding) leidt tot een af
name van de infiltratie, en heeft daarmee een licht negatief effect op de lokale kwel. 

6 Met het begrip 'wijk' wordt hier een watergang bedoeld. 

Wltteveen+Bos 12 
lEK2()'1 MER Zevenhulzlln ODst nolille R&D vastgesteld gemeenteraad Leek 20 april 2011 dellniliel d.d. 27 april 2011 



Een verlaging van de grondwaterstand is nodig om te kunnen bouwen. Dit is eveneens aangemerkt als 
een negatief effect. 

De huidige grondwaterkwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de landbouwactiviteiten. Door 
het ontwikkelen van woningbouw is een verbetering van de waterkwaliteit mogelijk. 

natuur 
V~~r het aspect natuur is in het pianMER gekeken naar (mogelijk) beschermde soorten en mogelijke 
effecten op EHS7

, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet (Ffw). In het deelgebied 
worden verschillende beschermde soorten verwacht, die vallen onder het regime van de Ffw (tabel 2 of 
3 soorlen). 

Tijdens werkzaamheden ten behoeve van de bebouwing kunnen soorten die mogelijk in het deelgebied 
voorkomen (vleermuizen, roofvogels, uilen en spechten), schade ondervinden. Tevens kan door be
bouwing leefgebied verloren gaan voor deze soorten. Het effect wordt in het pianMER negatief beoor
deeld. Pas wanneer de exacte bouwlocaties, omvang en werkzaamheden in het deelgebied bekend 
zijn, kunnen de effecten op de beschermde soorten gedetailleerd worden beschreven. 

landschap en cultuurhistorle 
Bebouwing in het deelgebied leidt tot aantasting van de aanwezige visueel-ruimtelijke kenmerken (het 
half open tot open karakter). Voor het deelgebied is de lintbebouwing langs de ontginningsassen van 
cultuurhistorische waarde. Door bebouwing kan het zicht op de lintbebouwing van de kern Zevenhuizen 
worden aangetast. Het deelgebied maakt onderdeel uit van een grotere landschappelijke eenheid van 
de veenkolonien. Bebouwing verstoort de relatie met de omgeving. Het deelgebied kent cultuurhistori
sche waardevolle kavelpatronen, met bijbehorende randbeplanting. Bebouwing leidt tot aantasting van 
deze kavelpatronen. In de ondergrond is een dalvormige laagte aanwezig. Tegen het kanaal (Hoofd
diep) aan de westzijde ligt een dekzandrug. De dalvormige laagte in het gebied zal worden aangetast. 

archeologle 
In het gebied bevinden zich geen waarnemingen of AMK-terreinen8

• Nabij het deelgebied komen even
eens geen archeologische waarden voor die momenteel bekend zijn. Mogelijk is er wei sprake van 
verwachte archeologische waarden die op een beperkt aantal kleine, scherp begrensde locaties kun
nen voorkomen. Eventuele ingrepen hebben daarom een licht negatief effect op potentiele archeologi
sche waarden. Met een meer gedetailleerde bureaustudie kan voor deze waarden een specifieker 
beeld ontstaan. 

7 De afkorting EHS staat voor Ecologische Hoofdstructuur. De EHS omvat een netwer1< van (nog aan te leggen) natuurgebieden. 

8 De afkorting AMK staat voor Archeologische Monumentenkaart. 
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afbleelldu11g 2.1. De N979 (Hoofddlep) in de kern Zevenhuizen 
J ,--. 

woon- en leefmllleu 
Voor het aspect woon- en leefmilieu zijn er mogeJijk effecten op landbouw. Agrarische bedrijven zullen 
plaats moeten maken voor woningbouw, anderzijds kan de intensieve veehouderij beperkingen opleg
gen aan het'bouwen van nieuwe woningen vanwege stankcirkels. Er dient bij de bouw rekening te wor
den gehouden met agrarische bedrijven in het gebied. Het effect op landbouw wordt negatief gewaar
deerd. In het deelgebied zijn geen risicovolle objecten en grote leidingen aanwezig. 

Het deelgebied is niet van groot belang voor de recreatie. Dit effect wordt in het pianMER neutraal be
oordeeld. 

De ligging van het gebied aan de provinciale weg N979 aan de rand van het gebied wordt in het plan
MER negatief gewaardeerd. Deze weg maakt onderdeel uit van het (provinciale) basisnet voor gevaar
Jijke stoffen. Voor bebouwing nabij de N979 dient rekening te worden gehouden met de gevolgen die 
dat kan hebben voor de toename van het groepsrisico. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

3.1. Zevenhuizen Oost 

3.1.1. Opzet van de nleuwe woonwijk 
Het dorp Zevenhuizen is een aparte kern binnen de gemeente Leek. Tot de Tweede Wereldoorlog is 
Zevenhuizen een lintdorp gebleven, met de meeste bebouwing langs het Hoofddiep en de Evertswijk. 
Vanaf de jaren 50 is het dorp geleidelijk met kleine woonbuurten uitgebouwd. In het centrum van de 
kern Zevenhuizen is een deel van het Hoofddiep gedempt, waardoor de provinciale weg in het dorp 
meer ruimte heeft gekregen. Het dorp heeft thans nog een duidelijke identiteit als ontginningsdorp. De 
transformatie van een lintdorp naar een compact dorp is gefragmenteerd uitgevoerd, waardoor het dorp 
veel achterkanten naar het landschap heeft. De voorgenomen uitbreiding, passend bij de schaal van 
het dorp, is gericht op een hernieuwde relatie met het landschap. De IGS voorziet voor de kern Zeven
huizen als geheel in een bescheiden uitbreiding van zo'n 300-350 woningen. Voor deze uitbreiding is in 
de IGS een ring van bebouwing voorzien met een nieuwe vaart rondom de bestaande kern. Deze be
bouwing richt zich op de vaart en het buitengebied. 

De eerste uitbreiding die gepland is bij Zevenhuizen betreft de locatie Zevenhuizen Oost. De locatie 
Zevenhuizen Oost biedt naar verwachting ruimte aan maximaal 240 woningen, die vanaf 2013, afhan
kelijk van de vraag, in fasen gerealiseerd zullen worden. Concreet houdt dit in dat ieder jaar zo'n 20 
woningen gerealiseerd zullen worden, maar tevens dat de planontwikkeling, bij gewijzigde omstandig
heden, tussentijds gestaakt moet kunnen worden zonder dat een onlogische stedenbouwkundige struc
tuur resteert. Op de bijgevoegde kaart (afbeelding 3.1) is het plangebied van de te bouwen woningen te 
zien. Deze locatie is gekozen in de IGS en staat in de nu te starten planvormingprocedure niet meer ter 
discussie. Nu gaat het am de inrichting van dit gebied. 

PISlnaeDllea/Deigrenzing locatle woningbouw Zevenhulzen Oost 
v ~ 
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Op bovenstaande kaart is het plangebied voor de woningbouw met rood omkaderd. Aan de zuidzijde 
van de rode omkadering ligt de Kokswijk, ten westen van de rode omkadering het Hoofddiep (N979). 
De locatie is circa 16,5 hectare groot. 

Ontsluiting van de nieuwe woonlocatie is voorzien op het Hoofddiep en de Kokswijk. De bestaande wa
terloop aan de oostzijde van het plangebied biedt de mogelijkheid om het in de IGS geschetste 'wonen 
aan de Vaart' vorm te geven en daarmee het woongebied meer naar het omliggende landschap te rich
ten. 

In deze wijk zijn geen bovenwijkse voorzieningen gepland. Wei moet rekening gehouden worden met 
speelvoorzieningen voor Oonge) kinderen. Dit kan gecombineerd worden met de groenvoorzieningen 
en/of de recreatieve functie in het aanliggende buitengebied. 

3.1.2. Karakter van het bestemmlngsplan 
Gelet op de onzekere marktsituatie zal een flexibel stedenbouwkundig plan opgesteld worden. Het plan 
moet gefaseerd ontwikkeld kunnen worden waarbij op nagenoeg elk gewenst moment tot een afronding 
kan worden gekomen die op een vanzelfsprekende manier past bij de natuurlijke en (al) bebouwde om
geving. Uitgegaan wordt daarom van een globaal bestemmingsplan, waarin voor een nader te bepalen 
1e fase een direct bouwrecht is opgenomen. Voor de rest van het plangebied wordt uitgegaan van een 
wijziging of uitwerkingsbevoegdheid. Het onderliggende stedenbouwkundig plan beslaat wei het gehele 
plangebied, maar is zodanig opgesteld, dat er meerdere fasen zijn, na realisatie waarvan de bouw kan 
worden afgerond met behoud van een totale stedenbouwkundige kwaliteit. 

3.2. Landschapsversterking oosteliJk van Zevenhuizen Oost 
In de IGS is er van uitgegaan, dat Zevenhuizen een separate kern blijft, omdat de specifieke identiteit 
en sociale structuur duidelijk worden gewaardeerd. Mede daarom is in het gebied tussen Zevenhuizen 
en Roden (wijk Oostindie) landschapsversterking voorzien. In het gebied juist ten oosten van de bouw
locatie Zevenhuizen Oost (zie afbeelding 3.2) betreft het de versterking van het ontginningslandschap. 
In het gebied bevinden zich vier houtsingels, die onderdeel uitmaken van de zogenaamde houtsingel
hoofdstructuur. De landschapsversterkingszone strekt zich globaal uit over het gebied, dat begrensd 
wordt door de Kokswijk, de weg Oostindie, de Oostindischewijk en het Hoofddiep. De ambitie voor dit 
gebied betreft het behoud van het huidige landschap en realisatie van passende landschappelijke ele
menten, zoals houtsingels. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bossages, het robuuster maken van 
de waterhuishouding, maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en voorzieningen voor exten
sief recreatief medegebruik. 

afbeeldlng 3.2. Planultwerking voor Zeve!!hulzen Oost blnnen de landschapsstructuur 
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V~~r de landschapopgave biedt het op 17 maart 2010 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied vol
doende mogelijkheden om de ambitie uit de IGS verder inhoud te geven. De planuitwerking in Zeven
huizen Oost wordt aangegrepen om een samenhangende structuur te ontwikkelen, zoals ook in de IGS 
beoogd. 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan gaat de aandacht naar de relatie van de nieuwe woon
wijk met het omliggende landschap. Dat betekent dat het aandachtsgebied van het stedenbouwkundige 
plan groter is dan het plangebied. Bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan gaat het primair 
om het leggen van een logische relatie met als uitgangspunt hoe be ide ontwikkelingen (woningbouw en 
landschap) elkaar kunnen versterken. 

3.3. Hoofdlljnen ult Gemeentelljke Startnotitle 
De Gemeentelijke Startnotitie heeft als doel het bieden van een kader voor de planvorming. Daartoe 
zijn de uitgangspunten uit de IGS nader gedetailleerd en is een voorstel gedaan voor de vorm en het 
karakter van (ondermeer) het bestemmingsplan. Ter onderbouwing is in de Gemeentelijke Startnotitie 
wet- en regelgeving beschreven, beschikbare informatie samengevat en zijn leemten in kennis in beeld 
gebracht. De uitgangspunten die ten aanzien van milieu worden genoemd, zijn relevant voor de m.e.r. 
en daarom hieronder samengevat. Zij zullen terugkomen In de aanpak van de m.e.r. en/of in het daar
voor benodigde beoordelingskader. 

archeologle 
In het plan MER (althans, de separate deelrapportage archeologie) is sprake van enige mogelijke waar
den in het gebied. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het omgaan met archeologie. De gemeente 
Leek kiest als uitgangspunt bij het opstellen van het plan het duurzaam behoud van mogelijk in het 
plangebied aanwezige archeologische waarden. Indien dit vanwege het te realiseren programma en de 
ligging van de archeologische waarden niet mogelijk is, kan gekozen worden v~~r behoud ex situ, dat 
wil zeggen opgraven en documenteren volgens de KNA9

• 

bodem 
In het pianMER is aangegeven, dat er aardkundige waarden in het gebied liggen en bekend is, dat er 
een bodemverontreiniging aanwezig is. Bij de toedeling van functies en bestemmingen dient zoveel 
mogelijk rekening gehouden te worden met de kwaliteit en eigenschappen van de bodem. De aardkun
dige waarden zijn leidend voor het stedenbouwkundige plan. Gemeente streett naar het toepassen van 
het principe van een gesloten grondbalans om aanvoer van gebiedsvreemde grond en de afvoer van 
grond uit het plangebied te beperken. In het gebied aanwezige verontreinigingen worden gesaneerd, 
tenzij sane ring vanwege de toekomstige functie achterwege kan blijven. 

water 
In het waterbeheersplan van het waterschap Noorderzijlvest is aangegeven dat het waterschap actief 
wil bijdragen aan de planontwikkeling. V~~r de inhoudelijke uitwerking hanteert het waterschap richtlij
nen voor berging (vasthouden, bergen, afvoeren), omgaan met neerslag en compensatie van verhar
ding via extra wateroppervlak. De ondergrond van Zevenhuizen Oost bestaat vooral uit potklei en 
(kei)leem. Dit betekent dat in het gebied weinig bergingscapaciteit aanwezig is en hoge 
(grond)waterstanden voorkomen. 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp zijn de uitgangspunten zoals beschreven in de No
titie Stedelijk Water van het waterschap Noorderzijlvest en het Regionale Waterplan Groote
gastlLeeklMarumlZuidhorn de leidraad. Daarin past het verbreden van de al aanwezige watergang aan 
de noord- en oostzijde van het plangebied. Door deze te verbreden en de bebouwing daar op aan te 
sluiten wordt tevens invulling gegeven aan de ambitie van het 'Wonen aan de Vaart' uit de IGS. 

9 KNA is de afkorting voor KwaliteitsnonTl Nederlandse Archeologie. 
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Verder moet het plan voldoende bergingscapaciteit voor regenwater realiseren en het (open) watersys
teem goed laten aansluiten op het totale netwerk aan waterlopen in het gebied. 

landschap en cultuurhlstorie 
Zowel in het gemeentelijke Landschapsbeleidsplan, als in de IGS is hoge waarde toegekend aan het 
landschap in en rond Zevenhuizen. De historische linten (Hoofddiep en Kokswijk) dienen gerespecteerd 
te worden. Dit betekent concreet dat enige ruimte tussen de nieuwbouw en de bestaande 
(lint)bebouwing in acht moet worden genomen. Verder dient de stedenbouwkundige structuur aan te 
sluiten op bestaande structuurdragers (wijken en randbeplanting) en rekening te houden met de in het 
gebied aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

ecologle 
Er worden - volgens het plan MER - geen effecten verwacht op gebiedsbescherming, wei is soortbe
scherming een aandachtspunt. Aan de hand van de exacte ligging van de te bebouwen delen van het 
plangebied, de omvang van die bebouwing en de werkzaamheden die ten behoeve van de bebouwing 
uitgevoerd moeten worden, kunnen de effecten op de in het plangebied voorkomende beschermde 
soorten gedetailleerd worden beschreven. 

verkeer en vervoer 
Uitgangspunten voor verkeer zijn: de woonwijk wordt aan de westzijde, ter plaatse van het perceel 
Hoofddiep 43 ontsloten op het Hoofddiep en aan de zuidzijde zal de wijk worden ontsloten op de Koks
wijk. Het ontwerp van infrastructuur zal plaatsvinden in overeenstemming met de basisprincipes voor 
het duurzaam veilig inrichten van wegen, waarbij de wegen binnen de wijk worden ingericht als erftoe
gangswegen. 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de fasering is het noodzakelijk aandacht te schen
ken aan de bereikbaarheid van de ten oosten van het plangebied gelegen agrarische gronden. Bij het 
opstellen van het stedenbouwkundige plan is het gewenst landschappelijke aandacht te schenken aan 
de relatie met het zoekgebied van de nieuwe rondweg. 

geluld 
Voor Zevenhuizen Oost is aileen verkeersgeluid relevant. In de Gemeentelijke Startnotitie is niet ver
meld dat er hogere waarden beschikkingen gelden voor de bestaande bebouwing, met name langs het 
Hoofddiep en de Kokswijk. In het pianMER is geluid geen aandachtspunt. Uitgangspunt voor de plan
ontwikkeling is dat voldaan wordt aan de in de Wet geluidhinder (Wgh) opgenomen grenswaarden voor 
wegverkeerslawaai. Voor de wegen binnen het plangebied zal een maximumsnelheid worden vastge
steld van 30 km/h. 

luchtkwalltelt en externe velligheld 
Uit de Rapportage Luchtkwaliteit 2005 van de provincie Groningen blijkt dat in de gemeente Leek geen 
sprake is van overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. De bouw van 240 woningen zal 'niet in beteke
nende mate bijdragen' aan luchtverontreiniging. Daarom is luchtkwaliteit niet relevant. 

De ligging van het gebied aan de provinciale weg N979 aan de rand van het gebied wordt in het plan
MER negatief gewaardeerd. Deze weg maakt onderdeel uit van het (provinciale) basisnet voor gevaar
lijke stoffen. V~~r bebouwing nabij de N979 dient rekening te worden gehouden met de gevolgen die 
dat kan hebben voor de toename van het groepsrisico. 

energle 
De gemeente Leek heeft zich aangesloten bij het Energieakkoord Noord-Nederland, dat zich richt op 
besparing van energie, inzet duurzame bronnen en duurzame mobiliteit. Centraal uitgangspunt voor het 
opstellen van het stedenbouwkundige ontwerp is de zorg voor een duurzame energie-infrastructuur, 
zowel voor woningbouw als verkeer. Concreet betekent dit dat in het ontwerp aandacht moet worden 
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besteed aan de mogelijkheden voor zongericht bouwen (verkaveling), de wijze van energievoorziening 
(bijvoorbeeld warmte-koude opslag in plaats van gas) en duurzame mobiliteit (VPL-toets)lO. 

3.4. Dorpsvisie Zevenhuizen 
In 2009 is in opdracht van de dorpsvereniging van Zevenhuizen (DES) een dorpsvisie opgesteld. Be
langrijke aanleiding v~~r het opstellen van de dorpsvisie was de IGS. In de dorpsvisie worden aan de 
hand van thema's sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor Zevenhuizen in beeld ge
bracht. De dorpsvisie is betrokken bij de totstandkoming van de Gemeentelijke Startnotitie. Een aantal 
them a's heeft in meer of mindere mate een doorwerking gekregen in de Gemeentelijke Startnotitie en 
spelen daarmee een rol bij het opstellen van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de thema's wo
nen, leefbaarheid, verkeer en de relatie met het buitengebied. In deze paragraaf worden de belangrijk
ste conclusies voor deze thema's uit de Gemeentelijke Startnotitie samengevat en wordt aangegeven 
op welke wijze de dorpsvisie in de m.e.r. zal worden meegenomen. 

wonen 
De inwoners van Zevenhuizen zijn van mening dat Zevenhuizen een dorp moet blijven. Er moet ge
bouwd worden in variabele aantallen met een gemiddelde van 20 woningen per jaar, aansluitend op de 
behoefte, met speciale aandacht v~~r starters en ouderen. De voorkeur gaat uit naar kleine clusters op 
vrijkomende plekken in de bebouwde kom (inbreiding). Ais dat onvoldoende ruimte biedt, dan nieuw
bouw aan de stille kant van het Hoofddiep. Om diverse redenen (eigendomssituatie, financiele positie 
van de gemeente, kosten en dergelijke) zal inbreiding niet door de gemeente worden gei"nitieerd. Ter 
bevordering van de leefbaarheid in de wijk wordt uitgegaan van een gevarieerde bevolkingsopbouw, 
waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende doelgroepen: starters, doorstromers, senioren. Bij 
de stedenbouwkundige opzet zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de specifieke wensen 
van de doelgroepen en de gewenste flexibifiteit ten gevolge van de levensloop van de doelgraepen. 
Verder zal rekening worden gehouden met een gefaseerde ontwikkeling van het plangebied. Het ste
denbouwkundige plan dient daartoe te voorzien in de mogelijkheid om per fase tot een organische af
ronding te komen. 

leefbaarheld 
De inwoners van Zevenhuizen voelen een grote mate van samenhorigheid, onder andere tot uitdruk
king komend in een rijk en bloeiend verenigingsleven. Het bouwen voor verschillende doelgroepen 
(Ieeftijd, inkomen, gezinssamenstelling) kan een positieve invloed hebben op de leefbaarheid in het 
dorp. 

verkeer 
Er is zorg over de verkeersveiligheid op het Hoofddiep. Hoewel de nieuwe woonwijk onder andere ont
sloten wordt op het Hoofddiep, zal de vormgeving daarvan zodanig moeten zijn, dat de veiligheid ge
borgd is (zowel voor autoverkeer, als langzaam verkeer). Daarbij zal er rekening worden gehouden met 
de ligging van voorzieningen in het bestaande dorp. Bevordering van openbaar vervoer vanuit de nieu
we wijk kan slechts heel beperkt plaatsvinden: aileen de haltelocaties kunnen worden aangepast. 

relatle met buitengebled 
Er is een wens het coulisselandschap te behouden en te versterken, omdat de kwaliteit van het buiten
gebied onderscheidend wordt geacht voor Zevenhuizen. Daar wordt deels invulling aan gegeven: de 
locatie van de nieuwe woonwijk Jigt tegen het dorp aan, maar maakt deel uit van het buitengebied. De 
ten oosten van het plangebied gelegen gronden zijn in de IGS als landschapsversterkingszone aange
duid en zullen worden betrokken bij de planontwikkeling, zie paragraaf 3.2. De omvang en ligging van 
het plangebied is zodanig, dat geen sprake is van het aan elkaar groeien van Leek/Roden en Zeven
huizen. 

10 VervoersPrestatie op Locatie: een manier om in het sledelijk planproces aandachl Ie schenken aan duurzame mobiliteit en kwaliteit in 

de gebouwde omgeving. Met de VPL·aanpak kunnen belanghebbenden op gestructureerde wijze keuzes maken over het stedelijk 

ontwerp en de consequenties voor de kwaliteit van de leefomgeving onderbouwen en bespreken. 
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4. UlTWERKING VAN DE PROJECT-M.E.R. 

4.1. Inleldlng op detallnlveau 
In dit hoofdstuk worden de verschillende thema's beschreven, waarop effecten als gevolg van het plan 
worden verwacht. In hoofdstuk 2 van deze notitie R&D is nader ingegaan op de resultaten uit het plan
MER, behorende bij de IGS. De aspecten, waarvoor verder geen nadere milieueffecten te verwachten 
zijn, zijn in deze notitie R&D verder buiten beschouwing gelaten. De aspecten, die in het pianMER voor 
de locatie Zevenhuizen Oost al naar voren zijn gekomen, worden hier nader behandeld. Deze aspecten 
zijn eerder aan de orde gekomen in paragraaf 2.3.1. 

4.2. Alternatieven en fasering 
Het projectMER voor Zevenhuizen Oost wordt in nauwe samenwerking met de planontwikkelaars bij de 
gemeente Leek en de stedenbouwkundige opgesteld. Door deze samenwerking is het direct mogelijk 
milieuaspecten af te stemmen op ingebrachte stedenbouwkundige ideeen. Bij de start van de planvor
ming worden vanuit de m.e.r. milieurandvoorwaarden meegegeven aan de stedenbouwkundige. Voor 
een stedenbouwkundig plan worden doorgaans meerdere schetsen uitgewerkt vanuit verschillende 
stedenbouwkundige principes. Deze zijn voor de m.e.r. te beschouwen als varianten. Vanuit deze 
(thematische) varianten op onderdelen zullen twee inrichtingsalternatieven min of meer integraal wor
den uitgewerkt. 

Omdat de planvorming nog niet gestart is, zijn nog geen (insteken voor) alternatieven beschikbaar. In 
paragraaf 4.4 worden weI thematische insteken voor varianten toegelicht. 

Binnen de alternatieven zal worden aangegeven hoe deze te faseren zijn. 

4.3. Beoordellngskader 
In het planMER is een globaal beoordelingskader uitgewerkt. Oil biedt beperkt houvast voor deze pro
ject-m.e.r. De doorvertaling van de IGS naar de uitgangspunten voor de planontwikkeling in de Ge
meentelijke Startnotitie biedt een veel concreter handvat. Samen met de aandachtspunten van de 
Commissie m.e.r. zijn deze de onderligger van het beoordelingskader voor deze project-m.e.r. Het al
gemene beoordelingskader is weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 4.1. Beoordellngskader voor projectMER Zevenhuizen Oost 
aspect wlJze van beoordellng 

bodem 

oeen oevoelioe beslemming op veronlreinlging kwalitalief 

effect op aardkundige waarden kwaJitatief 

j!esloten grondbalans semlkwantitatief 

water 

mate van grondwaterstandver1aolno kwalilatief 

voldoende berolng kwantilalief 

afstemming watersysteem op buitenoebied kwalitatief 

bijdrage aan natuurJi]ker watersysteem kwalitatief 

landschap, cultuurhlstorle en archeologie 

respect voor bestaande lintbebouwinoen kwalltatief 

afstemmino mel naastgelegen landschapsversteridng kwalilatief 

slructuur afstemmen QP_ verwacht trace nieuwe ontslultlng kwalitatief 

archeologische waarden kwalitatief 

relief kwalitalief 
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ecologle 

gebiedsbescherming geen aandacht 

soortbescherming kwaJitatief verstoring, ruimtebeslag, versnippering, verdroging I 
vernatting 

kansen voor natuur kwalitatief 

vemeer 

veilioe aansluiting op het Hoofddiep en Kokswijk kwalitatief 

veiligheid binnen wiik en van wiik naar voorzleningen kwalltatlef 

toename verkeersintensiteiten Hoofddlep semikwantitatief 

bereikbaarheid oostelijk landbouwgebied kwalitatief 

geluld 

geluidsbelasting vanuit het Hoofddiep op de wijk kwalitatief 

extra hogere waarden langs Hoofddiep door verkeer uit de wiik sem ikwantitatief 

enerale 

toeoassing duurzame energie concepten kwalitatief 

nut noodzaak en faserlna 

uitwerkino 00 schaal Zevenhuizen kwalitatief 

moaeliikheid tussentijdse beeindiging kwalitatief 

N.B. Kwalitatief wil zeggen zuiver beschrijvend op basis van expert-kennls, semi-kwantitatief wi! zeggen een expertbeoordeling op 

grond van kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld modelresultaten) en een kwantitatieve beoordeling houdt in dat effecten getalsmatig 

worden gepresenteerd. 

4.4. Nadere ultwerking per aspect 

4.4.1. Bodem 
Voor het onderdeel bodem zal bureauonderzoek worden uitgevoerd naar de (diepte)ligging van potklei 
en keileem, en dat zal worden aangevuld met waarnemingen vanuit het ecologisch veldonderzoek. De 
hydrogeologische schematisatie wordt vastgesteld en tevens wordt vastgesteld waar sprake is van bo
demverontreiniging en aardkundige waarden11

• 

Op grond van de uiteindelijk vastgestelde alternatieven bepalen wij kwalitatief de effecten op potklei en 
keileemvoorkomens, op bodemverontreiniging en aardkundige waarden. 

Vanuit het watersysteemplan wordt een ordegrootte-schatting gemaakt van de evenwichtigheid in de 
grondbalans. 

4.4.2. Water 
In het beleid voor waterbeheer 21 e eeuw (WB21) is vastgesteld dat bij ruimtelijke plannen en besluiten 
de procedure van de watertoets doorlopen dient te worden. Hierbij wordt in een vroeg stadium van de 
ontwikkelingen in overleg met de waterbeheerder gekeken naar de mogelijkheden en knelpunten met 
betrekking tot onder andere: 

voorkomen van wateroverlast (berging, infiltratie, grondwateroverlast, aan- en afvoer); 
voorkomen van vervuiling van het water; 
het garanderen van de veiligheid (overstroming). 

In het plangebied zijn waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Leek verantwoordelijk voor het wa
terbeheer. Ter plaatse van Zevenhuizen Oost komt tot vlak onder het maaiveld potklei en/of keileem 
voor, welke invloed hebben op grondwaterstanden en infiltratie. 

11 In het proJectplan vier dit onderdeel onder de algemene onderdelen van de m.e.r., omdat ze relatief klein van omvang zijn. 
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Op grond van de hydrogeologische schematisatie uit het pianMER en bureauonderzoek wordt een kwa
litatief model opgesteld van het watersysteem, waaruit conclusies worden getrokken over te verwach
ten oppervlaktewaterstanden, grendwaterstijghoogten en schijnspiegels en het voorkomen c.q. de lig
ging van kwel- en infiltratiegebieden. Met deze informatie en de Notitie Stedelijk Waterbeheer van het 
waterschap adviseert het thema water de planvorming over de te hanteren uitgangspunten voor het 
bouwrijp maken en de alternatieven die daarbij in ogenschouw kunnen worden genomen. V~~r de al
ternatieven worden termen als maaiveldhoogten, hoofdwatergangen, systeemkeuze riolering en andere 
belangrijke wateraspecten aangegeven. 

Op grond van de uiteindelijk vastgestelde alternatieven wordt kwalitatief een effectenbepaling uitge
voerd op: de ligging van waterlopen in en rend het gebied, de waterstanden in en rond het gebied, de 
invloed op kwel en infiltratie en de waterafvoer uit het gebied met speciaal aandacht aan be'invloeding 
van potklei en keileem en grondwater afhankelijke natuur. De effectbeschrijving levert op hoofdlijnen de 
meest gewenste wijze van bouwrijp maken en inrichting van de waterhuishouding in het gebied. Dit zo
genaamde 'waterstructuurplan' wordt besproken met het waterschap, zodat is voldaan aan de Water
toets. 

4.4.3. Landschap, cultuurhlstorie en archeologle 
De Structuurvisie is sterk gebaseerd op de landschappelijke, cultuurhistorische en (waar bekend) ar
cheologische waarden in het gebied. In de Structuurvisie is al een gedetailleerde aanzet gegeven voor 
de inrichting van de verschillende deellocaties. Het MER zal het plan voor Zevenhuizen Oost toetsen 
aan de kaders uit bovenliggende plannen en onderzoeken. Concreet houdt dit in dat in het MER de 
analyses voor landschap, cultuurhistorie en archeologie overgenomen worden uit de planontwikkeling, 
als invulling van de huidige situatie, autonome ontwikkeling en de alternatieven. De uiteindelijke effec
ten worden kwalitatief beoordeeld. 

4.4.4. Ecologle 
Het bouwen van woningen heeft tijdelijke en permanente gevolgen op natuur. Door de bouw van wo
ningen kunnen migratieroutes verbroken worden of treedt versnippering op van een netwerk van na
tuurgebieden. In de aanlegfase is verder vooral sprake van verstoring door geluid, licht en trillingen. 
Vaak wordt een gebied (tijdelijk) ontwaterd om bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken. Ook moet 
rekening worden gehouden met negatieve effecten door bouwverkeer (verstoring). Ais de woningen 
eenmaal in gebruik worden genomen, is er naast een permanente verandering in licht- en geluidsbelas
ting ook sprake van nevenactiviteiten, zoals toenemend wegverkeer. Anderzijds biedt de groenstructuur 
kansen. Bij deze ruimtelijke ontwikkeling die nt, met het oog op de natuurbescherming, rekening te wor
den gehouden met de Flora- en faunawet. Uit de Gemeentelijke startnotitie blijkt op basis van Natuurlo
ketgegevens dat het plangebied mogelijk leefgebied is voor vleermuizen, vogels, grondgebonden 
zoogdieren (onder andere waterspitsmuis) en vissen. 

Middels een bureaustudie en een verkennend veldbezoek (quickscan) wordt de geschiktheid van het 
plangebied voor beschermde soorten onder de Flora- en faunawet ingeschat en worden beperkingen 
meegegeven aan de stedenbouwkundige. 

Aan de hand van de alternatieven en de onderzoeksresultaten naar het voorkomen van beschermde 
soorten worden de effecten op leefgebieden en soorten binnen het plangebied bepaald. Hierbij wordt 
ook aangegeven of een ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet nodig is enlof dat kan worden 
gewerkt volgens een goedgekeurde Flora- en faunawet gedragscode. 
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4.4.5. Verkeer 
Op grand van het regionale model en de uitkomsten van de berekeningen voor de Structuurvisie wor
den gegevens afgeleid voor Zevenhuizen Oost (intensiteiten, (bijdrage aan) IC'S12, herkomst
bestemmingen, etc.). Op grond van deze informatie wordt een kwalitatieve analyse van de verkeersef
fecten van de wijk op het omliggende wegennet gemaakt. Geadviseerd wordt over de meest gewenste 
hoofdstructuur voor de ontsluiting en inrichting van de wijk (zowel auto, langzaam verkeer als het OV). 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van bovenstaande informatie en de kenmerken van de omliggende stra
ten. Op grond van de ontsluiting en inrichting van de uitgewerkte alternatieven worden de effecten op 
verkeer en verkeersveiligheid kwalitatief beschreven. 

4.4.6. Geluid 
Op grand van de verkeersgegevens en de huidige lokale situatie wordt vastgesteld of Zevenhuizen 
Oost kan leiden tot geluidsproblemen in bestaand bebouwd gebled. Daarbij hoort een kwalitatieve in
schatting van mogelijk toepasbare maatregelen. De conclusies over de eindsituatie is onderdeel van 
het hoofdstuk effecten. 

Uitgaande van de te verwachten verkeersbelasting op de wegen rond Zevenhuizen Oost en van de ont
slultingswegen worden varianten uitgewerkt voor alternatieven voor de inrichting van de wijk vanuit het 
deelaspect geluid (Iocaties van woningen, eventuele inzet van afscherming). De uiteindelijk vastgestel
de alternatieven bepalen de effecten op woningen binnen en buiten het plangebied (kwalitatief be
paald). 

4.5. Relatle projectMER met omllggende plannen en proJecten 
Volgens de jurisprudentie moet in een projectMER voor het eerste onderdeel van een samenhangend 
plan milieu-informatie worden gegeven over het gehele samenhangende plan. Hier zou dit vanuit Ze
venhuizen Oost een beoordeling vragen van de totale IGS, terwijl nagenoeg aile locaties nog niet ver
der zijn uitgewerkt als in de IGS zelf. 

Daarom wordt voorgesteld om de milieu-informatie over het totale plan te baseren op het pianMER en 
in het projectMER specifiek aan te geven, voor welke aspecten de ontwikkeling van Zevenhuizen Oost 
leidt tot een verandering van de effectbeoordeling, ten opzichte van de beschrijving in het pianMER 
IGS. 

Projecten uit de IGS die gevolgen hebben voor de planontwikkeling Zevenhuizen Oost maken formeel 
geen deel uit van de autonome ontwikkeling binnen het projectMER, maar zul/en wei in de beoordeling 
worden betrokken. Dit speelt vooral bij de nieuwe ontsluiting, juist ten noorden van Zevenhuizen Oost. 

12 IC (Intensiteit Capaciteil) is de verhouding die inzichtelijk maakt hoe de intensiteit (aantal auto's dat over de weg rijdl) van de weg zich 

verhoud lot de capaciteit van de weg (het aantal aulo's dat over de weg kan rijden). 
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RljksdJenst vaor het Cultureel Erfgoed 
Mlnlscerlevan Dnderwqs, CIt/cultren 
Wecenschap 

-? -liitouradr .. Poslbu! 1600 3BOO BPAm ... r •• rt 

Burgemeester en Wethouders van Leek 
Postbus 100 
9350 AC LEEK 

22 december 2010 

"- ... ... , 

Datum 
Betreft zlenswijze conc;eptnotltle relkwlJdte en detallnlveau proJectMER 

Zevenhulzen-Oost 

Geacht college, 

Op 13 december jl. ontvlng Ik als wettellJk advlseur In de m.e.t. namens de 
MinIster van OCW van u de concept-notltle 'Relkwljdte en detallnlveau' voor de 
proJedMER Zevenhulzen-Oost. Daar wllik graag op reageren. 

De Reglovlsle Gronlngen-Assen en de IGS (Intergemeentelljke Structuutvlsle 
Leek-Roden) vormen de bredere kaders Voer de wonlngbouwlokatle Zevenhulzen
Oost. Niet de lociltle staat ter discu5sle In de projectMER, maar de Inrlchtlng van 
het plangebled In relatle met de omgevlng. 

II. Relkwijdte: 
De IGS legt een nauwe relatle tussen de te ontwlkkelen wonlngJlouwlocltle en het 
landsch!lp. Voor de wonlngbouwlocatle wordt nu een apart bestemmlngsplan 
opgesteld. Het landschap 15 In het bestemmlngsplan Bultengebled geregeld. 
Hlerover zegt de Notltie R&D (p. 17) dat voo~ de iandschapsopgave het 
bestemmlngsplan Bultengebled voldoende mogellJkheden bledt om de ambltle ult 
de IGS verder Inhoud te geven. Ais het gaat om de samenhang Msen de 
ontwlkkellng van de nleuwe wonlngbouwlocatle en de opgave voor 
landschapsversterklng, advlseer Ik u om duldelljk In de projectMER te beschrijven 
op welke wljze de samenhang tussen de landschapsopgave en de wonlngbouw 
concreet vorm zal krljgen. Procesmatlg zou het sterk de voorkeur hebben dat 
landschapsontwlkkeling en wonlngbouw blnnen eenzelfde tlJdsbestek plaatsvlnden 
en op elkaar worden IIrgestemd. Ook al zou de wonlngbouw stagneren, dan zou 
voorkomen moeten worden dat de groenopg-ave e.veneens stll komt te vallen. Dlt 
zou het vestlglngskllmaat ook negatlef belnvloeden. Wat dat betreft zou er lets 
voor te zeggen zlJn om de wonlngbouwontwlkkellngen rondom Zevenhulzen 
samen te brengen met de opg1!ve vocir de landsc:hapsversterklngszone b!nrien een 
Integraal bestemmlngsplan, %oals .verbeeld op afb. 3.2. van de Notltle R&D. 

b. Detallnlveau: 
In tabel 4.1 van het Beoordellngskader zljn de thema's weergegeven die 
kllderstellend zljn voor de effec:tmetlng van de projectMER. Jk IOU willen 
voorstellen om het aspect "relief" toe te voegen aan het kopje l.and!;chap, 
cultuurhlstorle en archeologle, julst In samenhang met de landschapsopga.ve. 

Sm_Uopld 5 
181 i ~\G Amorsroorl 
POltbus 1600 
3800 IP Arnorsroort 
YlYlw.cultureolerfg.od.nl 

Cont.ctp.r.oDn 
Mw. dr •• G.W. Voldhuts 

T 033 "Ill 73 4B 
F Oll421 77 '9 
t,v.ldhulliD'cuflUr •• lerfg •• d.nl 

Onze r.'.renlla 
AWT-lOIO·664 

Uw r,'.r.ntl. 
2010009524 

Uw &,,1.' 
II december 2010 

P.gln. I Vln 3 



Onte refer. nile 
Op de Hoogtekaart (AHN) Is te zlen dat ar diverse zindopdulkingen met AWT-2010·664 

hoogteverschlllen voorkomen In het gebled. 
Olt Bspect moet In de ProJectMI=R meegewogen worden ten behoeve lIan het 
maken lIan een IIrweglng over blJvoorbeeld een keuze voor het trace van de 
ontslultingsweg. Voorkomen moet worden dat eT verdere egallsatle van de bodem 
pl~atsvlndt door. de nleuwe ontwikkellngen. 

Tot %0 ver in1jn opmerklngen. ~9chtel'l er nog wagen zljn, dan kunt u mlj 
berelken op bevenvermeld teleroonnummer. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De ConsUlent Planvormlng en RO reglo Noord 

Mevr. drs. G.W. Veldhuls 
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Zulderpark 16 

9724 AG Groningen 

telefoon (050) 313 08 00 

MNGETEKEND 
Gemeente Leek 

e-malllnfo@nmfgroningen_nl 

www.nmfgroningen_nl 

bankrel(enlng 2999383 

t.a.v. college van burgemeester en wethouders 
Postbus 100 
9350 AC te Leek 

Ons kenmerk: 11-004-EW 
Betreft: zlenswiJze conceptnotltie Relkwljdte en 
Detailniveau projectMER Zevenhulzen Oost 

Geacht college, 

natuur en milieu 

~ .. ' .. . 

It·d('1 ;'it'ii ' 

. ,,: L.: .; . ~'~\')10! 

"A. 0 u ~ 000 .l.\o. i 

t1 / , 
Groningen, o.uorl 201 ~ . 

Harle/Uk dank voor het berichl dal de concaptnotltle RelkwUdla an DetailnTveau projectMER 
Zevenhuizen Oost ter visie I/gt. Graag willen wU enke/e opmerklngen maken Dyer de 
conceptnotitle. 

Harle/Uk dank ook voor uw ultnodiglng (verzonden door de hear S.P. van S/oten) voor een 
bespreklng van het voorlop/g stedebouwkundig plan op 8 (abruarl B.S. van 17:00 - 18:00 uur 
in het gemeentahuls, kamer 44. 

8espreklng 8 februarl 
De Natuur en Milleufederatie Gronlngen stelt zlch onder meer ten doel de belangen te 
behartigen van de bij ons aangesloten organlsaUes. Olt zijn voor een deellokale organlsaties 
die beschlkken over een grote plaatselijke kennls. Daar maken wij graag gebrulk van. Wij 
hebben de heer A.D. IJpenberg, verbonden aan de Stlchting Mllleubeheer ZWK, bereld 
gevonden namens ons aan de bespreklng op 8 februarl a.s. deel te nemen. 

Conceptnotltle RelkwlJdte en Detallnlveau proJectMER Zevenhulzen Oost 
Zlenswl!ze IGS . 
Het wonlngbouwplan Zevanhulzen Oost dal nu door u wordt voorbereid vormt aen ultwerking 
van de lntergemeentelljke Structuurvlsle Leek-Roden (IGS). Wlj hebben In een gezamenlljke 
zlenswijze met onder meer de Milleufederatle Orenthe d.d. 28 mel 2009 op de on twerp
structuurvlsle gereageerd. Kernpunten van onze reactle waren, voor zover voor het huidlge 
plan van belang: 

- wlj zljn van oordeel dat de nleuwbouwopgave voor wonlngen, In het IIcht van de huldlge 
prognoses, naar beneden bljgesteJd moet worden; 

~ wij verzoeken u een regionale fasering In de wonlngbouwlocatles aan te brengen, 
waarbij de mlnst kwetsbare gebleden In de reglo Gronlngen - Assen als eerste worden 
bebouwd; 

- wlj verzoeken u de ontslulting opnleuw te bezien In het Itcht van een lagere 
wonlngbouwopgave. 

Samen voor een mooi en duurzaam Groningen. 
Blj de Natuur en MilieuFederatie Gronlngen i~ !len vijFtlgtal natuur-. milieu- en landsch3p~organlsaties aangesloten. 



Deze punten z;jn naar ons oordeel nog Immer actueel. 

Uitbrelding Zevenhulzen Oost 

natuur en milieu 
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Het plan voor de woonlocalie Zevenhulzen Oost voorzlet In de bouw van zo'n 240 woningen. 
Deze wonlngen maken deel ult van de maxlmaal 5.850 nieuwe wonlngen, waarin de I~S 
voorziet. Voor de kern Zevenhulzen als geheel gaal de IGS ull van een ultbrelding met 300-
350 wonlngen. 

In de conceptnotitie wordt gesteld: 
'2.2.2. Zevenhulzen Oost 
Voor de kern Zevenhuizen is In de IGS voorzlen in een besche/den uitbre/dlng, passend bU 
de schaal van het huldige dorp Zevenhuizen. Gedacht wordt aan zo'n 300 tot 350 wonlngen, 
Ie lokaliseren aan a/le zljden van hel bestaande dorp. De kern behoudt hlermee zUn identitelt. 
Door (meer) ull fe gaan van de relalie met hel omliggende landschap wordt bovendien de 
rulmtelUke kwaliteit verslerkt. ' 

Het dorp Zevenhulzen bestaat in totaal ult zo'n duizend wonlngen, waarvan een groot deel 
buiten de kern is gesltueerd. Uitbreiding met zo'n 300 tot 350 wonlngen rand de kern van het 
dorp zlen wij dan ook als een zeer forse en nlet als een beschelden ultbrelding. 

Voorts wordt de uitbrelding aan aile zijden rond de kern van het dorp gesltueerd. De 
dorpskern wordt daarmee effectlef ge'isoleerd van het omrlngende landschap, de relalle 
tussen de kern en het landschap waarln het dorp Is ontstaan, wordt verbroken. De kern, en 
daarmee het dorp als geheel, verUest daarmee zijn Identltelt. 

Het huldige plan Zevenhuizen Oost voorzlet In een forse ultbreldlng met zo'n 240 wonlngen, 
direct aanslultend aan een zljde van de kern. WII de kern zljn Identltell en een relatle met het 
landschap behouden, dan zou van verdere ultbreldlng moeten worden afgezlen. 

Relkwlldte en Delallnlveau proiectMER 
De conceptnotltle geeft aan dat volgens de Jurlsprudentle In een projectMER voor het eerste 
onderdeel van een 'samenhangend plan mllieu-Informatie moet worden gegeven over het 
gehele samenhangende plan. 'Hier zou dlt vanuil Zevenhu/zen Oost een beoorde/lng vragen 
van de to/ale IGS, terwijl nagenoeg aile locaties nog nlel verder zijn ullgewerkt €lIs In de IGS 
zelf. Daarom wordt voorgesteld om de milleu-Informat/e over het totale plan fe baseren op het 
planMER en In het prolectME~ spec/fiek aan Ie geven, voor welke aspecten de antwlkkeling 
van Zevenhulzen Oosl leldl tal een veranderlng van de effectbeoordefing, ten opzlchte van 
de beschrUvlng In het planMER IGS. 
Projeclen ult de IGS die gevolgen hebben voor de planontwlkkellng Zevenhuizen Oost zijn 
onderdeel van de autonome ontwlkkeling blnnen het prajeclMER. Dil speell vooral bij de 
nleuwe ontsluiting, lUist ten noorden van Zevenhulzen Oost. ' 

Deze benadering doet naar ons oordeel geen recht aan het doel van de m.e.r.: het In beeld 
brengen van aile mllleugevolgen van het gehele samenhangende plan (de IGS). De overlge 
projecten ult de IGS zijn geen 'autonome onlwlkkellngen', maar dienen beschouwd te worden 
als nieuwe, met elkaar samenhangende, projecten. Daarblj dienen nlet aileen de gevolgen 
van de Individuele deelprojecten, maar ook de cumulatleve effecten van aJ deze 



natuur en milieu 
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deelprojecten tezamen op de varschillenda ta onderzoeken aspecten, duidelijk In beeld 
gebracht te worden. 

Oat de overige deelprojecten nog nlet verder zljn uitgewerkt dan In de IGS zelf Is daarbij een 
duidelJjk gem Is. U stelt voor de milleu-Informatie over het totale plan te baseren op het 
pianMER van de IGS. Nu geen belere Informatie beschlkbaar Is, kunnen wlj dit b""Jkan. Olt 
heeft echter wei tot gevolg dat nu geen volledlge proJectMER van het samenhangende plan 
kan worden gemaakt. Bij leder volgend deelproject blnnen de IGS zal opnleuw een 
proJectMER voor het gehele gebled moeten worden gemaakt, zolang de overlge deelplannen 
onvoldoende uitgewerkt zijn. 

In het projectMER dlent met name aandacht te worden besteed aan de cumulatleve effecten 
van de verschlllende deelplannen op het verkeer en op de verschlllende soorten die In het 
gebied voorkomen. 

Wij verzoeken U onze opmerklngen en aanbevelJngen zoveel mogelljk mee te nemen bij het 
opstellen van het projectMER. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Natuur en Mllieufederatie Gronlngen 

mr. Ing. E. de Waal 
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Zevenhuizen Oost 

Advies over relkwijdte en detailniveau 

van het milieueffectrapport 

16 maart 2011 / rapportnummer 2494-48 



1 . Hoofdpunten van het MER 

De gemeente Leek wil een bestemmlngsplan vaststellen voor de bouw van 240 woningen In 

Zevenhulzen Oost. Het bestemmlngsplangebled Is onderdeel van een grotere rUimteliJke 

ontwlkkeling, zoals geschetst In de Intergemeentelljke Structuurvlsie Leek-Roden (hlerna de 
Structuurvisle). Voor het bestemmlngsplan Zevenhuizen Oost wordt een project

mllieueffectrapport opgesteld omdat het bestemmlngsplan het eerste rulmtelijke besJult Is 

waarmee de actlvlteit wonlngbouw op inrlchtlngsnlveau mogellJk wordt gemaakt. 1 

De Commissle voor de m.e.r. (hlerna 'de Commissle')2 beschouwt de volgende punten als 

essentliHe Informatie In het mllleueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen 

van het mJlleubelang In de besluitvorming het MER, voor de totale woningbouwontwlkkellng 

van de Structuurvlsle, In leder geval onderstaande Informatle moet bevatten: 

• Informatle hoe landschappeliJke, cultuurhlstorische en archeologlsche waarden zo goed 
mogelijk kunnen worden ontzlen en waar mogelljk kunnen worden versterkt; 

• Informatle over effecten van bebouwlng op (grondwaterafhankelljke) natuur3; 

• nadere beoordeling van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatlef voor de weg

ontsluiting4; 

• een publleksvrlendelijke en zelfstandlg lees bare samenvatting, met voldoende onder

bouwend kaartmaterlaal en ondersteunend beeldmaterlaal. 

Omdat de wonlngbouwlocatles ult de Structuurvlsle gefaseerd in de tljd worden aangelegd, Is 

een praktlsche aanpak dat de Informatle over wonlngbouwlocaties die later In bestemmlngs

plannen worden vastgelegd later In de tlJd wordt aangeleverd als een aanvulling op het MER. 

In de volgende hoofdstukken beschrlJft de Commlssie In meer detail welke Informatle In de 

eerste fase van het MER en het totale MER moet worden opgenomen. 

Hoewel bevoegd gezag aangeeft dat het bestemmingsplan het eerste ruimtelijke beslult is dat In de fatale ontwlkkeling 
gaat voorzien, constateert de Commlssle dat In de 'Startnotltie Zevenhuizen Oost' voor het op te stellen bestemmlngs
plan aileen woningbouw wordt vermeld. De structuurvlsie was plan-m.e.r.-plichtlg omdat deze kaderstellend was voor 
zowel woningbouw, als bedrijventerrelnen met bljbehorende ontsluitlng. Het voornemen zoals het nu voorligt, zlet 
aileen op wonlngbouw en het onderhavige MER moet daar op aanslulten. 
De samensteliing van de werkgroep van de Commlssle m.e.r., haar werkwljze en verdere projectgegevens staan in 
bijlage 1 van dit advles. Projectgegevens en bljbehorende stukken, voor zover dlgitaal beschlkbaar, ziJn ook te vinden 
via www.commisslemer.nl onder 'Adviezen Commissle'. 

l Geldt In minder mate voor het deelgebied Zevenhulzen 005t. 
Geldt nlet voor het deelgebied Zevenhuizen Oost. 
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2. Voorgeschiedenis en kader 

2.1 Plan-m.e.r. Intergemeentelijke Structuurvisie 

Ter onderbouwlng van de besluitvormlng over de Structuurvlsle In maart 2009 Is reeds een 

plan-m.e.r.-procedure doorlopen. In dat plan-MER Is Ingegaan op nut en noodzaak van de 

nleuwbouw, zijn locatles afgewogen en zljn de mllieugevolgen van de totale ontwlkkellng In 

beeld gebracht. Hoewel het MER voor de Structuurvisle al veel en al relatief gedetailleerde 

Informatie heeft geleverd, gaf de Commissle In haar toetslngsadvies aan dat voor de uitwer
king van de Structuurvisle in bestemmlngsplannen op bepaalde punten nog actuele en aan

vullende informatle nodig Is. Deze aanbevellngen hadden betrekking op: 

• actuele onderbouwlng van de bouwopgave; 

• actuele beoordeling van condusies ten aanzien van Natura 2000-gebleden; 

• effecten van bebouwlng op grondwaterafhankelijke natuur; 

• nadere beoordellng hoe landschappelljke, cultuurhlstorische archeologlsche waarden zo 

goed mogelijk kunnen worden ontzien en waar mogelljk kunnen worden versterkt. 

• nadere beoordeling van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatief voor de weg

ontslultlng. 

In de volgende hoofdstukken komen deze aanbevelingen uitgebreider aan de orde. 

2.2 Gefaseerde uitvoering 

De notitie relkwijdte en detailniveau (R&D) Zevenhulzen Oost geeft aan dat de plannen uit de 

Structuurvisle nlet gelljktljdig, maar gefaseerd ten uitvoer zullen worden gebracht, waartoe In 

de komende Jaren verschillende bestemmingsplannen zullen worden vastgesteld. V~~r het 

deelgebled Zevenhulzen Oost zal als eerste een bestemmlngsplan worden vastgesteld. De 
Commlssle constateert dat met de keuze om In Zevenhulzen te starten rekenlng is gehouden 

met de milleuvoorkeur om eerst die locatles te ontwikkelen die het minst kwetsbaar zlJn ge

zlen vanult de waarden van natuur en landschap. 

BiJ een gefaseerde ultvoering van een samenhangende ontwlkkellng moet bij het eerste be

stemmlngsplan dat in een deel van de aanleg voorziet, worden Ingegaan op de mllieugevol
gen op inrlchtlngsniveau van de totale ontwlkkellng, In casu de wonlngbouwS van de Struc

tuurvisle. Daarna Is de m.e.r.-plicht voor de wonlngbouwactlviteit verwerkt. De Commlssle 

stelt echter vast dat: 

Het voorgenomen bestemmingsplan voorziet nlet In (ultbreldlng van) bedrljventerrelnen. Oit laat onverlet dat de 
effecten van bedrijventerreinen (in cumulatie) in beeld moeten komen. 
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• voor de meer kwetsbare locaties die later In de tijd worden gerealiseerd gedetailleerdere 

Inrichtingslnformatle nodig Is, die nu waarschljnlijk nog moellljk kan worden gegeven;6 

• gezlen de lange reallsatietermljn het wenseliJk is In de onderhavige situatle, zie §2.1 van 

dit advles, steeds van actuele gegevens uit te gaan. 

Een praktlsch oplosslng Is dat de informatie over toekomstlge locaties op inrlchtingsniveau 

later in de tijd wordt aangeleverd als een aanvulling op het MER. In de toetsingsfase zal b/ij

ken welke Insteek het bevoegd gezag voor het MER heeft gekozen, een 'totale' of een 'gefa

seerde' benaderlng. De Commlssle zal haar toetslngsadvies daarop aanslulten. 

3. Voorgenomen activiteit, alternatieven en referentie

situatie 

3.1 Aigemeen 

Olt hoofdstuk richt zlch op de beschrlJvlng van aile wonlngbouwlocaties van de Structuurvisie 

op inrichtingsnlveau. Indlen wordt gekozen voor een 'gefaseerde' benadering waarbij Zeven

hulzen Oost eerst wordt beschreven dan kan de informatle op de deellocatie Zevenhuizen 

Oost worden afgestemd. De informatie voor de andere woningbouwlocatles komt dan later 

aan de orde. 

3.2 Voorgenomen activiteit 

De volgende Inrlchtlngsaspecten moeten Inzlchtelljk worden gemaakt voor de diverse wo

nlngbouwlocaties van de Structuurvlsie: 

• hoofdstructuur van bebouwing, verkeer, groen en water: 

• mlnimale en maxlmale bebouwingsdichtheden en bouwhoogten; 

• hoofdlljnen van bouwrljp maken- grondverzet. 

3.3 Alternatieven 

In het plan-MER voor de Structuurvlsle Is al ingegaan op locatlealternatieven. In dit MER zijn 

inrichtingsalternatleven aan de orde. In de Structuurvisie Is aangegeven dat het huidige land

schap de grootste Inspiratiebron is voor de Structuurvisle. De Commissie advlseert daarom 
inrichtingsalternatleven te ontwikkelen die gericht zijn op een optimale inpasslng van de 

wonlngbouw In het landschap. 

6 Te meer daar deze locatles vallen onder dejurisdictie van een ander bevoegd gezag, namelijk de gemeente 
Noordenveld en niet de gemeente Leek. 
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Gedacht kan worden aan dichtheidsalternatleven, die er voor kunnen zorgen dat belangrijke 

waarden kunnen worden gespaard dan wei overgangszones kunnen worden gecreeerd naar 
het omrlngende landschap (zle ook hoofdstuk 4 van dit advies). 

Bij de mogelljke alternatieven past ook een Inrichtlng waarbij landschap- en natuurbeleving 

vanult het perspectief van het uitloopgebled worden geoptimaliseerd. Oat betekent dat de 

woonwljken zodanlg worden Ingerlcht dat de wiJken nlet opvallend In het landschap aanwezig 

zijn of als zodanig worden beleefd bljvoorbeeld door "camouflerende" randzones en over
gangszones die aanslulten blj de het landschap en de wljken In belangrljk mate ult het zicht 

houden. 

3.4 Referentie 

BeschrlJf de bestaande toestand van het milieu In het studlegebied7 en de te verwachten mill

eutoestand als gevolg van de autonome ontwlkkellng, als referentle voor de te verwachten 

mllieueffecten. Daarblj wordt onder de 'autonome ontwlkkeling' verstaan: de toekomstlge 

zekere ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen actlvitelt of een van de al

ternatleven wordt gereallseerd. 

In de notitle Relkwljdte & Detallniveau (R&D) wordt aangegeven dat projecten uit de Struc

tuurvlsle die gevolgen hebben voor de planontwlkkellng Zevenhuizen Oost, als onderdeel van 

de autonome ontwikkeling blnnen het onderhavlge MER zullen worden beschouwd. Aange

zlen over deze projecten nog geen onherroepelljk beslulten zJjn genomen, zlJn deze projec

ten formeel geen onderdeel van de autonome ontwikkellng. Correcter Is om In het MER voor 

Zevenhuizen Oost van een scenario te spreken.8 

4. Mllieugevolgen 

4.1 Aigemeen 

Zoals In hoofdstuk 2 van dlt advies al Is aangegeven Is de Commlssle van menlng dat het 
plan-MER voor de Structuurvlsle al een aanzlenllJk deel van de benodlgde Informatle bevat 

voor de beschrJjvlng van de mllieugevolgen van aile wonlngbouwlocatles op Inrlchtlngsnl

veau. In het plan-MER zljn aan de hand van ontwerpopgaves aile milleueffecten per won Ing
bouwlocatle beschreven op een daartoe passend detallniveau. Daarblj was ook aandacht voor 

de samenhangende milieuaspecten van de verschillende locatles. 

Het studiegebied Is het gebled waarblnnen In het MER wordt onderzocht In hoeverre er effecten kunnen optreden als 
gevolg van de voorziene ontwikkellng. Indien wordt gekozen voor een gefaseerde benadering waarblj Zevenhuizen Oost 
eerst wordt beschreven dan kan studiegebled daar op worden afgestemd. Het studiegebied kan per milieuaspect 
varleren. Het studiegebied bij bljvoorbeeld het mllieuaspect archeologle zal beperkt zijn tot het gebled waar het 
daadwerkelijk ruimtebeslag plaatsvindt. Het studiegebled blj bijvoorbeeld natuur is ruimer dan het plangebied omdat de 
effecten op natuur verder reiken. 

8 V~~r het totale MER behoren aile wonlngbouwlocatles van de Structuurvlsle tot de voorgenomen actlvlteit. 
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De Commlssle heeft nog een paar speclfieke aanbevellngen voor de verdleplngslag die zal 

moeten worden gemaakt voor ten opzlchte van de beoordeling van de mllieueffecten die zijn 

beschreven In het plan-MER en de notltle R&D. Zoals uit het onderstaande blijkt adviseert de 

Commlssle om het aspect geomorfologle (relief) in de beoordellng te betrekken blj het deel

gebled Zevenhulzen Oost. 

4.2 Natuur 

De Commlssle heeft in haar advles over het plan-MER voor de Structuurvlsle aangegeven dat 

bij de beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebleden nlet altijd Is ultgegaan van 

de meest actuele Informatie. De Commlssle advlseert om aan de hand van een recente Inven

tarlsatie te beoordelen of de conclusles ult het plan- MER ten aanzlen van Natura 2000-

gebleden nog houdbaar zijn en of een aanvullende of een nleuwe passende beoordeling no

dig Is. Dlt Is met name van belang voor de woningbouwlocatles die In of nablj functlegeble

den van kwalificerende soorten van de Natura 2000 gebleden Leekstermeer en Fochteloer

veen liggen. 
Anderzljds zlJn mogelijke effecten op de EHS van belang. Het gaat met name om locatles die 

kunnen lelden tot externe werking op de EHS. Daarblj speelt onder meer mogeliJke verdro

glng die ultgaat van de Inrichtlng en mogelljke verstorlng doordat EHS wordt gebruikt als 

ultloopgebled. Voor het deelgebled Zevenhulzen Oost zljn de natuuraspecten voldoende aan 

de orde gekomen In het plan-MER en de notltle R&D waarblJ wordt aangegeven welke as pec

ten nog nader zulien worden ultgewerkt. De Commlssle stemt hlermee In 

4.3 Bodem/ water 

In het plangebled be staat een sterke relatie tussen natuur en landschapswaarden en de geo

hydrologlsche en bodemkundige opbouw van het gebled. In het plan-MER Is daar uitgebreid 

aandacht aan besteed. De Commlssle advlseert om op Inrlchtlngsnlveau In het MER de gevol
gen voor de geohydrologle, de bodem en de daarmee samenhangende natte vegetatle/natuur 

van het gebled nader In beeld te brengen en te bezlen of het noodzakelijk Is hydrologlsch 

neutraal te bouwen en aan te tonen hoe dlt praktisch kan. 
Onderzoek voor welke deelgebleden dlt relevant Is. Uit het toetslngsadvles van de Commlssle 

voor de Structuurvlsle bliJkt dat dlt aspect In leder geval van belang Is voor het deelgebled 

Nletap Oksel. V~~r het deelgebled Zevenhulzen Oost zljn de bodem en water aspecten vol

doende aan de orde gekomen In het plan-MER en de notltle R&D waarblJ wordt aangegeven 
welke aspecten nog nader zullen worden ultgewerkt. De Commlssle stemt hlermee In. 
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4.4 Verkeerseffecten 

Zoals ult het toetsingsadvies voor het plan-MER blijkt advlseert de Commlssle om In het on

derhavlge MER een nadere beoordellng te geven van de verkeerseffecten van het voorkeur

salternatlef voor de wegontslultlng. Dlt Is in het plan-MER nlet doorgerekend. Deze bereke
nlng kan direct gekoppeld worden aan de nleuwste Inzichten over fasering en reallsatie, ook 

van verkeerstructuur.9 Deze nadere beoordeling hoeft niet te worden gegeven voor het deel

gebied Zevenhulzen Oost gezlen de omvang en de Jigging van het deelgebled. De notltle R&D 
geeft voldoende aan hoe de verkeerseffecten voor het deelgebled Zevenhuizen Oost zullen 

worden uitgewerkt. 

4.5 Landschap en cultuurhistorie 

De Structuurvlsle Is sterk gebaseerd op de belangrljke landschappelljke, cultuurhlstorlsche en 

archeologlsche waarden in het gebled. Het plan-MER voor de Structuurvisle bevat al veelln

formatle. De Commissle heeft nog aantal aanbevelingen voor de verdere uitwerklng van de 

deelgebieden in het MER. 

In de Notitle R&D wordt In het beoordellngskader voor de deellocatle Zevenhulzen Oost een 

vlertal aspecten genoemd bij landschap, cultuurhlstorle en archeologle. De Commissle advl

seert om ook het aspect geomorfologie (relU!f) In de beoordeling te betrekken10• 

De Commlssle adviseert ingevolge haar advies over het plan-MER voor de Structuurvisle de 
Inrlchtlngskeuzes per deelgebled nader te motiveren vanult het oogpunt van landschap, cul

tuurhlstorie ll en nog te lokaliseren archeologlsche waarden l2 • Zoals In paragraaf 3.2 van dlt 

advles wordt aangegeven kan ook worden gewerkt met dichtheldsalternatleven dan wei een 
bepaald percentage aan landschappelljk, cultuurhlstorische en 'archeologievrlendelljke' be

stemmlngen. Dlt maakt het mogelljk om een later stadium alsnog rekenlng te houden met 
belangrijke waarden In het gebled. 13 De Commissle kan Instemmen met de werkwlJze zoals 
beschreven In de notltle R&D voor het deelgebled Zevenhulzen Oost. 

9 lie hlerover ook ziensw/jze nr. 2 van de Natuur en Milieufederatie Groningen (bijlage 2). 
10 lie hlerover ook zlenswijze nr. 1 van de RiJksdienst voor het Cultureel Erfgoed (bljlage 2). 
11 Voor landschap en cultuurhlstorle geldt dit In het bijzonder voor de deelgebleden Leeksterveld, Roden luld. 

Wijkengebled. Tolbertervaart en Nietap Okse!. 
12 V~~r archeologie geldt dit In het bljzonder voor de deelgebleden Leeksterveld. Roden Zuid. Wljkengebled en Oostwold. 
1 J lie daartoe ook Case 13 Cultuurhlstorle In plan-MER van de Commlssle m.e.r. 
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BULAGE 1: ProJectgegevens relkwiJdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Leek 

Besluit: Bestemmingsplannen 

Categorie Besluit m.e.r.: Cll.l 

Activiteit: ontwikkeling van woningbouw 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in De Midweek van 15 december 2010 

ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 16 december 2010 tot en met 26 januari 

2011 

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 13 december 2010 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 16 maart 2011 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voor

zitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij dit project is als voigt: 

Drs. ir. B.A.H.V. Brorens; 

Dr. F.H. Everts; 

Ir. J.E.M. Lax; 
Drs. J.P. Siedsma (secretaris); 

Dr. D.K.J. Tommel (voorzitter). 

Werkwijze Commlssle bij advles reikwijdte en detallnlveau: 

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen te 

worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie neemt hierbij de hierna genoemde in

formatie die van het bevoegde gezag is ontvangen, als uitgangspunt. 

Zie voor meer Informatle over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de pagina 

~ommissle m.e.~ 

Betrokken documenten: 

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: 

• Notitie Reikwijdte en Detailniveau Zevenhuizen Oost, Witteveen + Bos, november 2010; 

• Plan MER Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, deel A, Arcadis, maart 2009; 

• PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, dee I B, Arcadis, maart 2009; 

• Passende beoordeling Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, Arcadis, maart 2009. 

De Commissie heeft kennis genomen van de zienswiJzen en adviezen, die zij tot en met 26 januari 

2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactle als die nieuwe 

inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alter

natieven. Een overzicht van de zlenswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 



BULAGE 2: LlJst van zfenswlJzen en advlezen 

1. Gemeente Noordenveld, Roden 

2. Federatie NatLlur en Milieu Groningen, Gronlngen 

3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 



Advies over reikwijdte en detailniveau van het 
milieueffectrapport Zevenhuizen Oost 

De gemeente leek wil een bestemmtngsplan vaststellen vOor de 
bouw van 240 wonlngen in Zevenhuizen Oost. Het bestem
mlngsplangebied Is onderdeel van een grotere rulmtelijt<e 
ontwlkkellng, zoals geschetst In de IntergemeenteliJke Structuurvlsle 
leek-Roden. Er wordt een project-milleueffectrapport op'gestel(j 
omdat het bestemmlngsplan Zeverlhuizen Oost tiet eerste rulmte.ijke 
beslult is waarmee de actlvit~t woniflgbouw op Inrkhtingsniveau 
mogeliJk wordt gemaakt. 
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PLANMER INTERGEMEENTEUJKE STRUCTUURVISIE lEEK-RODEJ 

HOOFDSTUK 

Effectbesch rijvi ng 
deelgebied 16: Zevenhuizen Noord 
Oost 

........ ~ ____ __ ...:.;KA= .RAKTERISTIEK 

24.2 

Het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost ligt aan de oostkant van de weg het Hoolddiep. 

De zuidelijke grens van het deelgebied wordt gevormd door de Kokswijk. De noordelijke 

grens bevindt zich ongeveer halverwege ter hoogte van de aftakking van het Hoofddiep. 

Slechts voor een deelloopt langs deze weg een watergang. Het oude ontginningslint van 

Zevenhuizen is vanuit dit deelgebied duidelijk herkenbaar (van cultuurhistorische waarde). 

Het deelgebied zelf heeft een halfopen karakter en werd vooral gebruikt voor agrarische 

doeleinden. Het agrarisch gebruik is al in belangrijke mate beeindigd. 

Referentiesltuatie 
Dit deelgebied ligt aan de oostkant van de weg het Hoofddiep. Voor een deelloopt langs 

deze weg een watergang. In de ondergrond worden potklei- en of keileemvoorkomens 

aangetroffen. 

Van oorsprong een veen op zand gebied. Bij de hoogveenverveningen vanaf de zestiende 

eeuw ten zuiden van Leek werden kanalen en wijken gegraven voor de ontsluiting van het 

hoogveen. Het veen is verdwenen en de resten zijn lokaal herkenbaar in de bodemkaart met 

de aanduiding moerig. Het gebied maakt hydrologisch gezien deel uit van het Drentse 

Keileemplateau. Het is een hydrologisch onafhankelijke eenheid die aIleen gevoed wordt 

door regenwater. Het gebied vormt een infiltratiegebied van grondwater dat als mineraal 

arm kweilokaal omhoog koml. De stromingsrichting van het ondiepe grondwater wordt 

voor een groot deel door het aanwezige relief bepaaid (Niemeijer et al., 2006 ). 

De infiltratie hoeveelheid is beperkt door de gebiedsdekkend aanwezige potklei en of 

keileemvoorkomens. Ook het ondiep geiilfiltreerde water dat over de slechtdoorlatende 

potklei of keileemlagen afstroomt, komt in de Iagere delen van het gebied weer aan het 

oppervlak of wordt bij insnijdende watergangen van formaat gedraineerd. De kwaliteit van 

het grondwater wordt bepaald door het landbouwkundige gebruik en is niet meer 

omvervuild aanwezig (vanuit ecologisch oogpunt) (Niemeijer et al., 2006 ). De 

grondwaterstanden zijn te hoog voor een goede ontwatering, de GHG bedraagt 0,1 tot 0,3 

meter minus maaiveld. 
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Afbeelding 24.1 

Verdeling kwel en infiltratie 

Zevenhuizen 

Tabe124.1 

Mogelijke effecten op bodem 

en water. 

PLAN MER INTERGEMEENTELlJKE STRUauURVISIE LfEK-RODENI 

NGrenzen blnnen deelgebieden o Deelgebieden.shp 

EffedbeschrQving 

Effectcriterium 

Bodem 

- Aantasting bodembeschermingsgebleden 

Water 

Kwelint 
_ onbekend 

Veelkwel 
Kwel 

D Inte Ime dilir o Intntl.atie 
Veel infiltl.atle 

• Aantasting_ waterhuishoudkundige structuur 

- Aantasting waterbergend vermogen 

- Ruimtebeslag wat erbergings- en overstromingsgebieden 

- Beinvloedlng kwellinfiltratle 

- Beinvloeding grondwaterstand 

• Bel'nvloedlng grondwaterkwaliteit 

Aantasting bodembeschermingsgebieden 
Binnen dit deelgebied valt geen bodembeschermingsgebied. 

Aantasting waterhuishoudkundige structuur 

0 

0 

0 

0 

-
. 
0 

Door toekomstige bebouwing vindt geen aantasting van de waterhuishouding plaats. 

Toekomstige bebouwing zou kansen kunnen bieden om de wijken in te passen/te 

herstellen. 

Aantasting waterbergend vermogen 
Door het overwegend aanwezig zijn van keileem en of potldei is het waterbergend 

vermogen van de bodem klein. De oppervlaktewaterberging is groot. De toename in 

verharding door bebouwing heeft geen invloed op het waterbergend vermogen. Gezien de 

aard en functie van de waterhuishouding zal er geen afname zijn in oppervlaktewater 

binnen dit deelgebied. 

Ruimtebeslag waterbergings- en overstromingsgebleden 
Binnen dit deelgebied zijn geen potentiele waterbergingsgebieden of 

overstromingsgebieden aanwezig. 

BeTnv/oeding kwellinfiltratie 
Dit gebied is een infiltratiegebied. Toekomstige bebouwing en de daarmee toenemende 

verharding Ieiden daardoor tot een afname in infiltratie en daannee een licht negatief effect 

op de lokale kwel. 

BeTnv/oeding grondwaterstand 
In dit deelgebied is een verlaging van de grondwaterstand nodig om te kunnen bouwen. Oit 

is aangemerkt als negatief effect. 
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4.3 

Tabe124.2 

... Jgelijk voorkomende 

beschermde soorten. 

Tabe124.3 

Mogelijke effecten op EHS, Nb

wet en FF-wet. 

PLAN MER INTERGEMEENTELlJKE STRUCTUURVISIE LEEK-RODENI 

Bei'nvloeding grondwiJterkwiJliteit 

De huidige grondwaterkwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door het 

landbouwkundig gebruik. Door het ontwikkelen van woningbouw is een 

waterkwaliteitsverbetering mogelijk. 

RiJndvoorwiJiJrden en iJiJnbevelingen 

Om ongewenste ontwatering tegen te gaan kan gekozen worden voor ophoging. De locatie 

is ongeschikt voor infiltratie. 

leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

NATUUR 

ReferentiesituiJtie 

Het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost heeft een halfopen karakter en bestaat uit enkele 

graslanden en landbouwpercelen. Aan de westkant wordt het gebied begrensd door 

lintbebouwing !angs het Hoofddiep. Aan de zuidkant ligt een elzensingel. In het midden 

van het gebied wordt het gebied doorkruist door een fietspad waarlangs houtsingels van 

eiken- en beukenbomen liggen. Hier is het gebied kleinschalig en bevat zeer natte 

graslanden. Er vind begrazing plaats door schapen en paarden. 

FloriJ- en fauna 

In het deelgebied worden roofvogels en uilen verwacht. Daamaast kunnen muizen, kleine 

marterachtigen, ree en haas voorkomen. De watergang aan de zuidkant van het plangebied 

biedt mogelijk een geschikte biotoop voor de waterspitsmuis en vissen. Bij het Natuurloket 

zijn geen gegevens bekend van plantensoorten uit tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet. 

In onderstaande tabel zijn de mogelijk voorkomende zwaarder beschermde soorten (tabel2 

of 3) van de Flora- en Faunawet weergegeven. Daamaast komen mogelijk ook algemene 

zoogdieren, amfibieen, reptielen en vissen uit tabel1 van de Flora- en fauna wet voor. 

Soort Beschermingsreg ime FF wet 

Roofvogels Verblijfplaatsen jaarrond beschermd 

Uilen 8. spechten Verbliifplaatsen jaarrond beschermd 
Waterspitsmuis Tabel3 
Vleermulzen Tabel3 

NaturiJ 2000-gebieden en EHS-gebieden 

Het EHS-gebied Landgoed Steenhuis ligt op circa 1900 meter afstand en meer dan twee 

kilometer afstand van de Natura 2000-gebieden en overige EHS-gebieden. 

Autonome ontwikkelingen 

Er worden geen autonome ontwikkelingen in dit deelgebied verwacht. 

Effectbeschrijving 
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EHS 
Het deelgebied ligt Op ruime afstand van alle deelgebieden. AIleen Landgoed Steenhuis ligt 

binnen de straal van 2 kilometer. In dit gebied wordt echter geen dagrecreatie verwacht, 

doordat het zeer kleinschalig en niet goed toegankelijk is. Negatieve effecten op EH5-

gebieden door bebouwing in het deelgebied kunnen worden uitgesloten. Het effect wordt 

niet of nauwelijks negatief beoordeeld. 

Natura 2000 
Er worden geen negatieve effecten verwacht op de Natura 2000-gebieden, doordat het 

deelgebied op ruime afstand ligt en geen potentieel foerageergebied bevat (zie ook 

bijlagendocwnent 'Passende beoordeling Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden'). 

Flora en Fauna 

In het deelgebied komen mogelijk vleermuizen, roofvogels, uilen en spechten v~~r. Deze 

soorten kunnen schade ondervinden tijdens werkzaamheden ten behoeve van de 

bebouwing. Ook kunnen leefgebieden verloren gaan. Het effect wordt negatief beoordeeld. 

Randvoorwaarden en aanbevelingen 

Er wordt geen cumulatie van negatieve effecten verwacht door combinaties van bebouwing 

in het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost met bebouwing in andere deelgebieden. 

leemten in kennis 

Pas nadat de exacte locaties, omvang en werkzaarnheden van de bebouwing binnen het 

deelgebied bekend zijn, kunnen de effecten op voorkomende soorten die beschermd zijn 

door de Flora- en faunawet gedetailleerd beschreven worden. In deze fase van het project is 

dit nog niet mogelijk. Ook is niet veel bekend over de recreatiedruk in het plangebied. In 

een volgende fase dient dit onderwerp nader belicht te worden. 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

Referentiesituatie 

• Het gebied rond Zevenhuizen is een veenkolonie. Het veen is ontgonnen vanaf de 

hoofdkanalen Evertswijk, Hoofddiep en Jonkersvaart. Bij de Jonkersvaart is aan de 

noordkant nog een achterdiep aanwezig, dit is een eenvoudige vorm van het 

dubbelkanaalsysteem. Het Hoofddiep is zowel hoofdkanaal als ontginningsas. 

• Het veenkoloniale karakter van het landschap ontbreekt door het voorkomen van 

elzensingels langs de perceelsranden. Het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost heeft 

een halfopen karakter. Het oude ontginningslint van Zevenhuizen is vanuit dit 

deelgebied duidelijk herkenbaar. Het ontginningslint is van cultuurhistorische waarde. 

• Cultuurhistorisch waardevol is de lintbebouwing langs de ontginningassen. 

• Dit gebied is naar verschillende richtingen verkaveld en wordt omsloten door 

bebouwingslinten. Vanuit het gebied zijn daarvan de achterkanten te zien. 

• De kavels zijn blokvormig en sorns omgeven door elzensingels (waardevolle 

perceelrandbeplanting). Dit kavelpatroon is hier minder uitgesproken dan in 

wijkengebied. 

• De hoge waterstand wordt veroorzaakt door een ondoorlatende laag keileem dieht 

onder het oppervlak. In de ondergrond is een dalvormige laagte aanwezig. Tegen het 

kanaa! aan de westzijde ligt een dekzandrug. 
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EffectbeschrQving 

• Bebouwing leidt tot aantasting van de aanwezige visueel-ruimtelijke kenmerken (half 

open tot open karakter). Door bebouwing kan het zieht op de lintbebouwing van 

Zevenhuizen worden aangetast. 

• Het gebied is onderdeel van een grotere landschappelijke eenheid van de veenkolonien. 

Bebouwing verstoort de relatie met de omgeving. 

• Bebouwing leidt verder tot aantasting van het cultuurhistoriseh waardevolle 

kavelpatroon met bijbehorende randbeplanting. 

• De aardkundige waarden (dalvormige laagte) in het gebied worden aangetast. 

dk d
· Visueel-

Aar un Ige 
Deelgebied d Cultuurhistorie ruimteliJke 

waar en kenmerken .. _ --
Randvoorwaarden en aanbevelingen 

• Beperkte bebouwing door versterken lint en bebouwing aan de rand van het gebied 

heeft de voorkeur. 

• Bij nieuwbouw in het gebied zelf zijn aardkundige waarden (dalvormige laagten) in de 

ondergrond leidend voor het stedenbouwkundig plan. 

• Aansluiten in stedenbouwkundige structuur op bestaande structuurdragers, dit zijn de 

wijken en randbeplanting. 

• Historisch lint respederen (Hoofddiep en Kokswijk): ruimte tussen nieuwbouw en 

bestaande bebouwing garanderen om verstoring van zichtrelatie te voorkomen. 

leemten in kennis 

• De begrenzing van potkleigebieden op de kaart "aardkundige waarden" is 

overgenomen uit de Bodemkaart van Nederland en hiermee beperkt tot een opname 

van ca. 1 meter diepte. 

Referentlesituatie 

Bekende archeologische waarden (waarnemingen en AMK-terrelnen). 

In het gebied bevinden zich geen waarnemingen of AMK-terreinen. Nabij het deelgebied 

komen eveneens geen archeologische waarden voor. 

VefWachte archeologische waarden 

In het deelgebied bevindt zich een uitloper van een voormalig beekdal. Kleine 

zandopduikingen binnen een afstand van circa 175 m van vers stromend water waren vaak 

gewilde nederzettingslocaties gedurende de periode laat-paleolithiculn - vroeg-neolithicum. 
Het detailniveau van de voorliggende bureaustudie is onvoldoende om deze meestal kleine 

zandopduikingen te identificeren. Dit betekent dat het beekdal in het plangebied 

archeologische waarden uit de periode laat-paleolithicum - vroeg-neolithicum kan bergen, 

maar dat deze waarden op een beperkt aantal kleine, seherp begrensde locaties kunnen 

voorkomen. 
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De beekdalen worden daarom aIs geheel gewaardeerd met een middelhoge verwachting 

voor deze periode. 

Gedurende het neolithicum was het gebied waarschijnlijk onbewoond. Gedurende de 

bronstijd verandert het nederzettingspatroon weinig ten opzichte van het neolithicum. 

De meeste nederzettingen uit de vroege en midden-ijzertijd bevinden zich op de 

keileemplateaus, op sterk lemige moderpodzolen met keileem tussen 40 en 120 em (Y23x) of 

op een (nadien) gepodzoleerde variant hiervan (Hn23x). In het meest oostelijke deel van het 

deelgebied komen deze gronden voor. 

Vit onderzoek blijkt dat de meeste vindplaatsen uit de vroege en midden-ijzertijd waren 

gelegen op de relatief hooggelegen keileemplateaus. In de late ijzertijd trok men naar de 

relatief laaggelegen (beekdal)flankzones, waarin dus nederzettingen uit de late ijzertijd 

begraven kunnen liggen. 

In de Romeinse tijd was het gebied waarschijnlijk minder dicht bevolkt. De inmiddeIs uit 

onderzoek elders in Drenthe bekende nederzettingen uit de Romeinse tijd liggen wederom 

op de grotere, hooggelegen keileemplateaus, met name op de lemige podzolbodem op 

ondiep keileem (Hn23x), gewaardeerd met een middelhoge verwachting. 

Resten van na de Romeinse tijd worden niet verwacht. 

Effectbeschrijving 

Effectcnterium 

Archeologie 

- Aantasting bekende archeoloJJlsche waarden 0 
- Aantasting potenti~le archeologische waarden -

Aantasting bekende archeologische waarden 
Binnen het deelgebied en de directe omgeving daarvan bevinden zich geen bekende 

archeologische waarden. 

Aantasting potentiele archeologische waarden 
Op basis van de geraadpleegde bronnen hebben delen van het deelgebied een middelhoge 

tot trefkans. Eventuele ingrepen hebben daarom een negatief effect op potentieIe waarden. 

Bij een meer gedetailleerde bureaustudie kan echter een meer specifieker bee1d ontstaan. 

Randvoorwaarden en aanbevelingen 
Voor het deelgebied geldt dat indien bodemverstorende werkzaamheden worden gepland 

een bureauonderzoek conform de richtlijnen in de KNA 3.1 moet worden uitgevoerd. Dit 

moet gebeuren conform de eisen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en 

Monumenten (RACM) en de richtlijnen van de Provincie Drenthe. Aangezien in een groot 

deel van de deelgebieden een beekdal aanwezig is moet deze bureaustudie tevens conform 

de eisen van archeologisch beekdalonderzoek van de Provincie Drenthe en de RACM 

worden uitgevoerd. Oit resulteert in een nadere specificatie van zowel de locatie, aard en 

conservatie van eventuele aanwezige archeologische waarden. 

Leemten in kennis 
Beschrijving toekomstige situatie (nu nog onbekend). 

• De mate waarin het bodemarchief daadwerkelijk intact is. 
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WOON- EN LEEFMILIEU 

Referentiesituatie 

Het deelgebied Zevenhuizen Noord Oost wordt voornamelijk gebruikt voor agrarische 

doeleinden. In en nabij het gebied zijn geen risicovolle objecten of grote leidingen aanwezig. 

WelHgt het gebied tegen de provinciale weg N979 aan. Deze weg maakt deel uit van het 

(provinciale) basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gebied is niet van groot 

belang voor recreatie. 

Effectbeschrijving 

Indien landbouwbedrijven plaats moe ten maken voor woningen, kan de landbouw daaraan 

negatieve effecten ondervinden. Anderzijds kan met name intensieve veehouderij 

beperkingen opleggen aan woningbouw vanwege stankcirkels. Het effect op landbouw 

wordt daarom negatief gewaardeerd. 

Het deelgebied is niet van groot belang voor recreatie. Het effect wordt daarom neutraal 

gewaardeerd. 

Tenslotte wordt ook de ligging tegen de N979 aan de rand van het deelgebied negatief 

gewaardeerd. 

Randvoorwaarden en aanbevelingen 

Er dient rekening te worden gehouden met de agrarische activiteiten in het deelgebied. 

Verder dient bij bebouwing nabij de N979 rekening te worden gehouden met de gevolgen 

die dat kan hebben voor de toename van het groepsrisico. 

Leemten in kennis 

De exacte effecten op landbouw kunnen pas nader onderzocht worden, nadat gegevens over 

precieze aantallen en locaties van woningen binnen het deelgebied bekend zijn. Ook zijn 

exacte woningbouwgegevens noodzakelijk om effecten op externe veiligheid te kunnen 

uitsluiten. Dit kan wanneer uit deze gegevens blijkt dat binnen het deelgebied geen 

woningbouwlocaties gepJand zijn binnen de veiligheids- en geluidscontouren van de 

aanwezige risicovolle objecten. 
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