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1. INLEIDING 

De gemeente Meppel heeft het voomemen om tussen de Zomerdijk, de N375 
en de Handelsweg in Meppel een nieuwe haven met omliggend industrieterrein 
met een oppervlakte van 36 hectare te ontwikkelen, aansluitend aan het be
staande industrieterrein Oevers. 

De haven wordt toegankelijk voor schepen met een laadvermogen tot 2000 ton. 
De gemeente Meppel heeft een MER opgesteld ten behoeve van een wijziging 
van de bestemmingsplannen van de gemeenten Meppel (coordinerend) en Nije
veen, die optreden als bevoegd gezag. 

Het MER is openbaar gemaakt op 3 januari 1996 (zie bijlage 2). Per brief van 
21 december 1995 (bijlage 1) verzochten de gemeenten Meppel en Nijeveen de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage om te adviseren over de inhoud van 
het MER. Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie m.e.r. 
Voor de samensteillng van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin 
tevens een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste projectgegevens. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en daarbij 
op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MER, zoals vastgesteld op respectievelijk 1 juni 
1995 en op 24 mei 1995 door de gemeenteraden van Meppel en van Nije
veen overeenkomstig artikel 7.15 van de Wm; 
op eventuele onjuistheden (artikel 7.23 lid 2, Wm); 
aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER (artikel 7.10, Wm). 

Conform artikel 7.26 tweede lid (Wm) heeft de Commissie de via het bevoegd 
gezag ontvangen reacties op het MER, die schriftelijk zijn ingebracht, in be
schouwing genomen. Voor zover relevant zijn de reacties in dit advies verwerkt. 
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2. 

2.1 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

Het MER geeft een goed beeld van de belangrijkste milieu-aspecten van het 
voomcmcn. De Commlssie is ctaamm van oOfued ual hd MER voidoende in
formatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te laten spelen bij 
de vaststelling van de bestemmingsplannen over de aanleg van het natte indus
trieterrein. Tevens spreekt de Commissie zljn waardering uit over de systemati
sche manier waarop het MER Is opgebouwd. 

Motivering van het oordeel 

Bij het graven van de haven en de inrichting van het bedrijventerrein zijn de 
bei'nvloeding op de geohydrologte en de waterhuishoudlng en de geluideifecten 
als meest belangrijk aan te merken. 

Het MER geeft een kwalitatief beeld van de geohydrologle en de waterhuishou
ding. Daarmee wordt voldoende inzicht gegeven in mogelijk belangrijke milieu
gevolgen. Het ontbreken van een kwantitatleve beschrijving maakt het niet mo
geUjk inzicht te krijgen in de effecten op de aanwezige natuurwaarden in de di
recte omgeving van het plangebied. Tevens beperkt de informatie in het MER 
over hydrologie en natuur zich tot de provincie Drenthe, terwtjl de effecten ook 
provincie-overschrijdend kunnen zijn. 1] 

In het plangebied en directe omgeving, waaronder in het zuidwesten gelegen 
natuurgebieden, is overwegend sprake van een kwelsituatle2

]. Deze kwel is 
'I,,"ccral a..fl{omstig van hct Drcntse plateau en draagt blj &llil de aarlwezigt: Ila
tuurwaarden. Door wijziging van de geohydrologische situatie en dewaterhuis
houding in het plangebied is het niet volledig uit te sluiten dat ook het kwel
regime in de nabijgelegen natuurgebieden wordt bei'nvloed met de nadelige ge
volgen vandien voor het ecosysteem ter plaatse. Dit zou in het bijzonder het ge
val kunnen zijn indien bij het graven van de haven waterafsluitende (leem)la
gen worden doorbroken. Op basis van boringen die zijn verncht in en nabij het 
plangebied concludeert de Commissie dat de aanwezigheid van afsluitende klei
lagen niet geheel is uit te sluiten.3

] Meer zekerheid kan worden verkregen bij 
het geotechnisch bodemonderzoek, dat gebruikelijk voorafgaat aan de uitvoe
ring van de werkzaamheden. 

1 Zie ook bijlage 4, reactle nr. 6. 

2 Deze natuurgebieden maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur zoals aangewezen in het Struc
tuurschema Groene Ruimte. 

3 TIjdens de toetsing heeft de Commissie inzage gekregen in de resultaten van de boringen in en rondom het 
plangebied. die aan het MER ten grondslag hebben gelegen. 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

Ten aanzien van het geluid is de Commissie van oordeel dat de effecten juist 
berekend zijn. In het MER is aangegeven onder 'leemten in kennis' dat precieze 
berekening ten tijde van het opstellen van het MER niet mogelijk was, omdat 
de rekenmethode van de provincie Drenthe nog niet beschikbaar was. Voor het 
ontwerp-bestemmingsplan was de methode weI beschikbaar. Door toepassing 
van een andere berekeningsmethode ontstaat een verschil in de omvang van 
de geluidzones in het MER en het voorontwerp-bestemmingsplan. De Commis
sie acht deze verschillen, circa 1 dB(A), te verwaarlozen. 

Aanbevelingen voor de verdere besluitvorming 

Waterhuishoudkundlge lsolatle 

Het MER beschrijft als mitigerende maatregel de mogelijkheid om de waterhuis
houding van het industriegebied te isoleren van het achterliggende polderge
bied4

]. Als voordeel van deze maatregel noemt het MER het voorkomen van ver
spreiding van verontreinigingen in het poldergebied bij calamiteiten5

]. Het 
poldergebied heeft echter (mede) een natuurfunctie. Daarom veroorzaakt ook 
in normale omstandigheden de inlaat van de (slechtere) waterkwaliteit vanuit 
het industriegebied in het poldergebied negatieve milieugevolgen6

]. Om de wa
terhuishoudkundige isolatie te realiseren, wordt in het MER beschreven dat het 
water via een gemaal wordt uitgeslagen uit het plangebied op het Meppelerdiep. 
Ter vervanging van de Westergrift wordt voor een waterverbinding tussen het 
poldergebied en het Meppelerdiep ten zuidwesten van het plangebied een nieu
we inlaat voorgesteld. In het MER wordt niet aangegeven in hoeverre de boven
staande voorzieningen in overeenstemming zijn met het beleid van de water
kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder. 
Het verdient daarom aanbeveling in de verdere besluitvorming aan te geven op 
welke wijze het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer - zo mogelijk gemte
greerd - in en rond het natte industriegebied gestalte krijgt. 

Ontwateringsdiepte 

In het plangebied wordt uitgegaan van een ontwateringsdiepte van 1,70 meter. 
Een dergelijk ontwateringspeil kan negatieve gevolgen hebben op de grondwa
terstanden in het aangrenzende poldergebied. Om deze effecten te beperken 
wordt in het MER voorgesteld de peilen in de bergingsvijvers op te zetten. Aan 
de hand van de monitoring van de grondwaterstanden (zie § 1.2.3) kan de effec
tiviteit van deze maatregel worden beoordeeld. Het is echter niet zeker dat de 
negatieve effecten van de ontwatering in het aangrenzende poldergebied in alle 
gevallen kunnen worden vermeden. Aangezien niet is gemotiveerd waarom een 
ontwateringsdiepte van 1,70 meter is voorgesteld, is onduidelijk of een minder 
vergaande ontwatering eveneens mogelijk is. Het verdient daarom aan-beveling 

4 Zie MER, pagina 170. 

5 Zie ook bijlage 4, reactie nr. 9. 

6 Zie ook bijlage 4, reactie nrs. 1 en 6; daarin wordt verwezen naar het provinciale Waterhuishoudingsplan, waar
in wordt gesteld dat het in te laten water niet aan de gestelde kwaliteit zal voldoen voor de aangewezen natuur
functie. 
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2.2.3 

2.2.4 

de infonnatle over de noodzaak c.q. wenselijkheid van de ontwate-ringsdiepte 
te vergaren om bij de verdere besluitvorming te kunnen betrekken. 

Monitoring grondwater 

De uitvoertngvan het voornemen kan invloed hebben op de grondwaterstanden 
in de omgeving zoals hierboven is gesteld. Om tijdig maatregelen te nemen fer 
beperking van die beinvloeding is een signaleringssysteem nodig van de grond
waterpeilen in de omrtngende gebieden. Daarvoor zijn bestaande meetpunten 
te gebruiken en zul1en zo nodig aanvullende meetpunten moeten worden ge
plaatst. 
De Commissie beveelt aan om een monitoringsysteem voor grondwaterpeilen 
op te zetten. Met behulp van gegevens uit dit systeem kan in het kader van de 
verpUchte evaluatle achteraf worden nagegaan of peilverandertngen optreden 
en of (extra) maatregelen nodig blijken. 

Geluld 

De Commissie heeft geconstateerd dat de gegevens over de geluidbelasting in 
een aantal immissiepunten in het MER verschillen van de gegevens in het voor
ontwerp-bestemmingsplan. In het MER wordt beschreven dat door de geluidsa
nering op het bestaande industrieterrein Oevers een gemiddelde geluidreductie 
van 5 dE (A) kan worden gerealiseerd7

]. Deze autonome ontwikkeling is tevens 
uitgangspunt bij het in beeld brengen van de (cumulatieve) geluidbelasting ten 
gevolge van het natte industrieterrein. In het voorontwerp-bestemmingsplan is 
bij het berekenen van de geluidzone uitgegaan van de geluidbelasting zonder 
de sanertng als autonome ontwikkeling. Het voorontwerp motiveert niet 
waarom de sanering van het industrieterrein Oevers buiten beschouwing is 
gelaten. De Commissie beveelt daarom aan bij de verdere besluitvonning over 
de geluidzone aan te geven in hoeverre het al dan niet meenemen van de 
geluidsanering invloed heeft op de geluidbelasting op woningen in het studie
gebied ten gevolge van het voornemen. 

7 Zie MER. pagina 100. 
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BLJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 december 1995 waarin de Commlsste 
In de ge1egeDheld wordt gesteld om advies nit te brengen 

Uw brief van 

Uw kenmerl< 

Commlssle voor de 

mllieu-elfec!rapportage 

Secretariaat Commissie m.e.r. 
t.a.v. de beer ing. R.A.M. Post 

Posthus 2345 

3500 GH UTRECHT 

Bezoekaclru 
5Ladskamoor. Grote Oever 26 

PotLaclru 
Postbus 501 
7940 AM Moppel 

Telofoon (0522) 26 44 44 
Telefax (0522) 26 27 19 

Behandeld door H. Wortelboer 

Doorldesnummer 264 532/906 

Onderwerp MER 

Bijlage(n) 7 

Meppel. 2 1 DEC. 1995 
Bankrelatie 
Po,tbaok 835139 
BNG 28.50.05.464 

Geacbte beer Post, 

De gemeenteraden van Nijeveen en Meppel bebben onlangs, ten beboeve bet 

besluit tot bet vaststellen van een bestemmingsplan voor een nieuw nat 

industrieterrein, respectieveJijk voor bet betreffende grondgebied gelegen in de 

gemeente Nijeveen en Meppel een milieu-effectrapport aanvaard. 

Bijgaand doen wij u bet milieu-effectrapport (in zes-voud) toekomen. 

Op 3 januari 1996 wordt bet milieu-effectrapport bekendgemaakt. Een exemplaar 

van de bekendmaking gaat hierbij. Hierin staat onder andere wanneer bet milieu

effectrapport ter inzage Jigt en wanneer en waar een boorzitting wordt gebouden. 

Wij verzoeken 'u de gemeenteraden van Nijeveen en Meppel v66r 1 maar! 1996 te 

adviseren omtrent bet milieu-effectrapport voor bet nat industrieterrein Devers D. 

U kunt het advies zenden aan bet college van burgemeester en wethouder van 

Meppel, Postbus 501,7940 AM Meppel. 

Heeft u nog vragen1 Neemt u dan contact op met de heer S.C. Offringa of de beer 

H. Wortelboer van de afdeling Milieu en Reiniging. Hun telefooDDummers staan 

boven aan de brief. 

Met vriendeJijke groet, 

Burgemeester en wethouders van M cr, 
de secretaris, dO '?? 

Gemeente Meppet 
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BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeviDg van de terzagelegging van het MER 
In de Meppeler Courant van 3 januarl 1996 

~{,~--
GEMEENTE NIJEVEEN 

EN GEMEENTE MEPPEL 
"NAT INDUSTRIETERREIN 

(OEVERS D)'" 
8urpmeester en wetboudcl'I van de cemee.nte NlJeveea til de _Ie M.ppd oak .. me' bebOkldng 10' bet "Nat IDdumie
tarda (Oeven D)", du betrcft de uaJeg Van CCD nieuwe uvea. 
met o.mJ.iggeadc iadustriete~iDcn met CCIl DeaD oppcrvlakte 'Vall 

36 ba aI'geeflwe gJOad. gelegen in be' gebied da, globul be
peaId wordt door de N-37S, Haudeiswc,g CD Zomerdijt. bet 
vollmdc betead: 

MoB.T. BET MIL1EU·EFFECTRAPPORT 
.,NAT INDUSTRIETERKEIN (OEVERS D)" 
•. De pmeeDteradcll van NijcvecQ ea Meppel bebbea, op bam 

V&II. bet Bcsluit Mllieu~ffcctrapportage 1994 en met inlcbt
Deming vaIl de in de Wet milieubehecr 'VoorscsC'hrcvea pr0ce
dure, in bun vergaderingea. van 2.0 december. respeaicvelijk 
7 ckccmher 1995. tt:n behoove Vin bee voomemen om eca 
beaemmiDgsplaa voor een Dieu"," nil iDdustriclemi.a op Ie 
adIca., respcctieveUjk. voor bel bctn:ffwde pondgcbied ,cle
JGI ID de gcmecnlc Nijcveen CD de gemcane Meppcl bet 
MUIeu-dl'Klnppor1 .,Nat IDdumlet..,..la (0 ..... D)" 
uavaard. • • 

M.B.T. DE VOORONTWERP·8ESTEIIIMINGSPLANNEN 
• Beide gcmeeDtcD bebbcn icdcr 'Yoor hun dee! van bet planp

hied"" ecn VOolODtwerp-bestcl1llDillgsplan opgClteld. genumd: 
bertanmi.ogsplan "Nat lndustrielernln (Onus D) .. D. ~e 
p:meente Nije..-een" 
rapcctieyclijk "Nil Industrielen'ein (Oenl"S D) nn de 
pllleea.le Meppel" • 

.. TuIRD de insprukprocedure YOGr bet Milieu-cffectrappon CD 
de beidc yooronl9o'~SlcmmiDgsplanDeD "Nil indllltric
tareiD (Oevcn D)" rindt cco koppcling plaals. Dal wiI UK· 
pII da, .oor beid, uk .. HI! pobllkad. eo Un opea ...... 
zItdat.1.ntol'1D.ltiavond wordt gehouden. 

• De aitvocring \laft dc inspn.akregcUn& voor Nijevcea cn 
Mc:ppel voor bet Milieu-cffc:c:tnppon CD bet vooroatwerp
befianingspJaa ",NIl: lndu.sa:ielerrem (Ocvm D)" wordt Ce-
co8rdineerd door het coUege van burgcmecste1' ca welhoudcrs 
¥loll de gemeenle Meppel. 

• De KIlvjleil~ bcueft een meuwe bavcn me, omliggend in
dumietmcin, Ie onlwikkelen UD bet buidige iadustrier.emin 
OeYCl'S. Hel gaat am ccn IcrrciD van Dena 36 heetan wtgccf· 
buopund. 

M.B.T. DE INSPRAAKPERIODE 
• H. Milieu:-cffecb'appon en de vooronrwctp-bestemmiDgs· 

pllDDeIl "Nat Industrictcrrci.n lOevm D)" van bcide ge
moeaIcn liggea. mer iDgans van donderdag 4 Juuarl UH 
toe .. mel woensdac 7 r.bnulrt 1996 in bet bder ... de 
termzas,liggingro,spraaJcperiode 'er iazoge in b,' gemeeale
bm. VaD Nijc'Vccn., DorpiStraal: 41 Ie Nijc:veeD. elke wC"tdae 
VIII 9.00 101 12.00 uur a1smcdc op mU.Eldaglvortd YUl 19.00 
IDe 22.00 UID'. doch voor bet inzieD van dez.e srukkco. tijdClll 
de IlI1Stgeooemde uren dient van leyoren ovcrdag ccn lelcfo
niJcbe Ilfsprllik Ie worden gcmaUt. Vooru'liggeo de nukkCII 
ler inzage in hel InrormatieceDINm Yin het Sr.adskanroor vao. 
Meppel. Grote Ocver 16 te ,Meppel. elke ... erkdag VI.EI S.30 
rot 17.00 uut en tevens op dondcrdagavond "an 17.00 rot 
19.30 uur. 

• Eea. iedcr kan tot en met woensdag 7 febnwi ] 996 fcbrifle
liJke mu:ties ovcr bet Milicu-cffectJ'appon inclieneD bij h~ 
coUege van burgcm~sler CD wemoudcrs V~ McppcJ.. Post· 
bUJ SOl, 7940 AM Mcppcl. De reactie! op bel Milieu· 
cffectrappon kWllJen slechts betrekking hebbcn op de volle
digbeid van bel1'ii.ppon (gelel op de door de ndeo van heidc 
gemecnlCo vistgeslelde richLlijncn iD2'.ake de inhoud van hel 
MiJicu-cffectrapport) en de juistheid VaJ1 de durin opgeoo-
men gegevcos 

• Dqeuc die Kbrihelijk reagccn op het Milicu-cffectrapport 
ba vcn.ocken zijn ot hur pel'$OOolijke gegcvC1ls nie' bckeod 
Ie rauco. 

.. Scbriflelijkc insprawcat"bCl over bel bcslenuniolsplan "Nat 
IoclumiClcrrein (Oevers OJ van de eemeenle Nijevcco." tun
aell 101 ell met wocnsdag , februari 1996 worden gerich! un 
burJemccstc:r co .... etbouden van Nijevccn. Ponbw 10. 7948 
ZGNijcvcen. 

• Set-.riftelijkc inspraakreactics oyer bet be5lenuniucsplan "Nal 
lDdumieterreia (Oovers D) ... de gemcca,e Meppel" kun
Uta 101 CD. met wocnsdag 1 febnwi 1996 ... ordcn gericht &I.D 

buriemeertCl' eo wetboudm VID MeppeL PolrbUS SO •• 7940 
AMMeppeL 

• Tevem: bn ten iedcr mondelingc reactics op be1 Milieu
cffCCll"lppOn eo de bcide voorontwcrp-beslemmiogspJ.a.nneo 
kenbur mucn tijdens e-cn openhire zJlt.i.Dl'1nfonnatl~
.'tODd op donderdapvond 2S januart 1996 om 19.30 uur 
la restauraD.t ., Olde Kottsbuus, SlecnwtjklU'ltrutwec 10 
t.MeppeL 

MJI.T. DE PROCEDURES INGEVOLGE DE WET 
GELUIDIUNDER (WGH) . 
• VoomemeD. uilbnldlnc leluidmne fOnd bet lndUllrielu

rda. Meppd·StapborsL Al5 ,evol, VaJl hel voomemen VIlD 
de ,cc:mecntea Nijcvecn en MeppeJ am cen meuw DIl indw· 
a1dc::rm.n aaD le leggen u..I de bij KoninkliJk Be.shdt vo IS 
juni 1993 vastgestelde gcluidzonc rood het iodustriC'lcrrcia 
Meppel-5taphol'5t 'Nordc:a uilgemid. De proccduraruldi:cD 
die betrekking hebbea op bet voomcmen lOr uillmidinl VaD 
de geJwdzonc liggelL iogevolge anikcl42 Yan de Wet geluid
hinder. ler visie VIiD dondcrdag 4 januari J996 lOt cn met 
WO<IISdag 31 jlnuui 1996 In 11<, p""cntebull ... Nije ..... 
DoJ?Pb'UC 41 Ie Nijc\'C't1\., ca ill bet WOmJl ti'C"Cc.nrum. Y&D 

bee Slidskll1lOGr. Grolc Oc:vcr:G ' e Meppel. 
Sc:briflelijke reaeties m.b.L dit voomemen kunnen door ccn 
ieder tot CD met woensdag 31 januari 1996 wordCII iqed.iet;ld 
bij burgem~slCr en wcthoudm van Mc:ppel. POSlbu;s !SOl. 
7940 AM Meppel. Dc mOiC'lijkbeid om opmerkinge:a te rna· 
kco. beslaat eveneens rijdeos een Ie boudea openbare boor
z1ttIng op DWlndag 29 Januar11996 om 16.00 our in bel 
Stlcldwlloort Grote Oenr 2611. Mepptl. 

• VoomemtD Indlenen bij Gtdeputeude Stalea ftD. teD 
l'enoek voor bet Tasutellen \'lin bogere waardm voor 
"""I'"Ui<..,... en Indunri.I ..... L 

. • Md aoe.pauiDS VID be' ~ 'b:pulde in de Wet Icluidbin
dcr' n) UD hel Q)lIe,e; van Gc-dcpulCerde Staten vaa DRathe. 
rapectievelijk OverijiSSeJ. eeD venoek worden gtridu bogeR. 
Icluidswaarden vast tc stellen VDOr oprrcdend wereri:een
eft industrielawaai. Voor wat bctrcft het wegverkecn:lawaa.i 
becft bet venaek. betrekking op de wooing Bremenbe::rpeg 2 
to Meppel en de "oniocen Blcmm'bcttlwcI " CD 10 Ie 
NijC'lCCD cn de woningen 2.omcldrj1c: 2. en 3 Ie Wl.ll.Ce,pervC't11. 
Voor wat heD"efi hel indwuielawaai beefi bel 'Vtnock betrek· 
kine op de woning BrcmeDbergweg 10 te NijevCCD m de 
,",oniDl Zomerdijk 39 Ie MeppeL 
Dc woningco ZDmCTdljk 2 eD 3 Ie Wannepmeen zijn ,clegm 
bin.acn de IcmeeDlc Brcdctwiedc. De gemCCOle Meppel 
fNlR1 be. VCl'tQCk voor bn \,U111CUta. "an CC'I:II tIo.Cft "" ...... 
WOOl' wcrcrkee:nh,ww ~r dtu. wonDJ.lCD yia bet COUClIe
y-ID burJ,qntt.ltc:t' CD wctboudm '\I'&tII B~c.de: door GUl 

Oedepul«rde Staten Vd O\'rnjw:l. Dc rodeo \la.a bel ¥GOI
,eaomoa 'Vntod.:: h d.n de ftluidbc:lut.lna: UtI de ,evell 'l'1li 

'fOOl'DOC-mdc 'lIo'On.llla:en. als , ewols; Yill I\c.t lI'OOmaaea om bet 
• DIl LDchIJlIrie.ltfft,tn <x'vc.n D un le (c",ca.. WIQ(Oc»tO. Dc: 

op b .. oOlW<tp." " ... ,k b<a<ki:ln, b1:_1k ,nakI: .. U" .. 
01<' Iat .. , ... donderda, ~ J" . .. r1 1996 tot .. 01<1 
~I 31 jonlUri 1" 6 ' " 'InDJ< in bet , ... u VI,buh 
.... Nijevt'al. DarputruJ "' I.e NijeveeEL ca In hn: W'orma~ 
tlooct:Itrum 'Yan htl Stad.J;bn!:oar. ~IC OCYc:f 26 I.e M'ep~t. 
ScbrlfteliJke n.aroes op bet ontwC1p-'verzoC'k kwmco tot ea 
mel ... ocnsdag 31 januari 1996 worden iDBed.iClld bij burle
mCClter CD wctboudm VaIl Meppel. Ponbw 501. 790'0 AM 
Meppel. De mogelijkheid om opmerkingcn tc maken hestaal 
eYcncens tijdens een Ie houden openbare boonlttlnC op 
_adag 29 Januart 1996 om 16.00 our in bel SlIIdskan· 
toor. Grote Oever U Ie Meppel. 

INUCHnNGEN 
• Voor e\'entuele nadele inlichtin&en o\'er hel Milieu

effectR.pport. de besiemmmgsplannen en de procedures 
m.b.L de Wet g,eluidhinder kunl u desgcwensl contact opne
men met de g.emecnlc Kijevecn, de heer F.A. Be-ck.huis (tel. 
0522-491441), of de (emC'Cnle Meppel. de hercn S.C. Of
frin&J. CD (1. Brinksml. (lei 0522·264906 resp. 2645"'8). 

Nijeveew'Meppc:J. 3 januari 19%. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: college van B&W van Meppel 

Bevoegd gezag: gemeenteraad van Meppel (coordinerend) en gemeenteraad van Nijeveen 

Besluit: wijziging van de bestemmingsplannen van Meppel en Nijeveen 

Categorie Besluit m.e.r.: 4 

Activiteit: de aanleg van een nieuwe haven met omliggende industrieterreinen met een netto 
oppervlakte van 36 ha uitgeefbare grond, te ontwikkelen aan het huidige industrieterrein Oe
vers in de gemeenten Meppel en Nijeveen 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving eerste startnotitie: 14 september 1994 
kennisgeving tweede startnotitie: 22 februari 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 april 1995 
richtlijnen vastgesteld: 24 mei 1995 (gemeente Nijeveen) 
richtlijnen vastgesteld: 1 juni 1995 (gemeente Meppel) 
kennisgeving MER: 3 januari 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 maart 1996 

Bijzonderheden: 
De Commissie acht het MER voldoende voor de besluitvorming. De kwalitatieve beschrijving 
van de geohydrologie is voldoende voor een beeld van mogelijk belangrijke gevolgen. Niet is uit 
te sluiten dat in de direct omgeving de aanwezige natuurwaarden beinvloed worden. Daarover 
geeft het MER geen uitsluitsel en wordt het studiegebied mede bepaald door de provinciegrens. 
In verband met deze beinvloeding beveelt de Commissie aan informatle te vergaren over moge
lijke mitigerende (waterhuishoudkundige) maatregelen en een mOnitoringsysteem. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. G.J. Baaijens 
ir. S.M. Bodmer-Sluis 
ir. W. van Duijvenbooden 
ir. P. van Eck 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter toetsingsfase) 
ir. KH. Veldhuis (voorzitter richtlijnenfase) 

Secretaris van de werkgroep: 
lng. R.A.M. Post (richtlijnenfase) 
mr. R.J. Sielcken (toetsingsfase) 



',. 



BIJLAGE4 

Lijst van lnspraakreacties en advlezen 

Dr. datum persoon of lnstantie piaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 960206 Landbouwschap. Gewestelijke Raad Assen 960212 
voor Drenthe 

2. 960206 Alblas Telecommunicatle Meppel 960212 

3. 960206 H.T.M. van den Berg Meppel 960212 

4. 960206 R. Wever. vice voorzitter Dorpsbelang Wanneperveen 960212 
Wanneperveen 

5. 960205 Rijksconsulentschap Drenthe. Minis- Groningen 960212 
terie van Economische Zaken 

6. 960201 Directeur van de dienst Water en Assen 960212 
MilieuhygH!ne. provincie Drenthe 

7. 960206 Directeur van de dienst Verkeer en Assen 960212 
Waterstaat. provincie Drenthe 

8. 960206 Directeur van de dienst Ruimte en Assen 960212 
Groen. provincie Drenthe 

9. 960127 J. Alberts Nijeveen 960212 
9a idem idem idem idem 

10. - G. en K. Wouters Nijeveen 960212 

11. 960130 W. Wiegersma Marknesse 960212 

12. 960206 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 960216 
Bodemonderzoek (ROB) 

13. 960208 Inspecteur van de Rijksplanologische Goningen 960226 
Dienst Inspectie Noord. Ministerie 
van Volkshuisvesting. Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

14. 960215 Directeur Landbouw, Natuurbeheer Deventer 960226 
en Visserij Directie Oost 

15. 960221 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 960229 




