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Geacht college,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over Herinrichting Alde Feanen.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie is verheugd te constateren dat de aanvulling een meest milieuvriendelijk
alternatief heeft opgeleverd, dat in diverse opzichten (logisch ontwerpen, milieu, natuur,
financiën) meerwaarde heeft voor deze landinrichting.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de
besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.
Dit houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten
krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

ir. A. van der Velden
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Herinrichting Alde Feanen





Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Herinrichting Alde Feanen en de aanvulling daarop

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het

milieueffectrapport over de Herinrichting Alde Feanen en de aanvulling

daarop,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân door de

Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Herinrichting Alde Feanen,

de secretaris de voorzitter

ir. F.D. Dotinga ir. A. van der Velden

Utrecht, 3 maart 2004
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1. INLEIDING

De provincie Fryslân heeft het voornemen een landinrichtingsplan op te
stellen voor het gebied de Alde Feanen. Het voornemen richt zich op:
• het realiseren van een volwaardig laagveen/natuurcomplex;
• het bereiken van een evenwichtige afstemming tussen recreatie, natuur en

landschap;
• een zonering met de landbouw vanwege wegzijging/verdroging.

Bij brief  van 5 november 20031 heeft de provincie Fryslân de Commissie voor
de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 15
september 2003 ter inzage gelegd2.

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commissie' genoemd.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4. In
dit advies is verwezen naar enkele reacties waarin nieuwe inzichten of
omstandigheden voor het MER zijn aangedragen.

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) toetst de
Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 27 mei 1997;
• op eventuele onjuistheden6;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve
vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de
tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie
aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het
besluit over het landinrichtingsplan.

Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële
tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige
tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze
kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde
gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot
hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van
ondergeschikt belang.

                                             

1 Zie bijlage 1a.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
4 Zie bijlage 4.
5 Wm, artikel 7.23, lid 2.
6 Wm, artikel 7.23, lid 2.
7 Wm, artikel 7.10
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De Commissie signaleerde in het MER één essentiële tekortkoming, die op 20
november 2003 is besproken met de projectleider. De Commissie adviseerde
het bevoegd gezag om een aanvulling op het MER op te laten stellen.

De provincie Fryslân kon zich verenigen met het advies van de Commissie.
Omdat de aanvulling pas na de oorspronkelijke adviestermijn van de
Commissie ter toetsing kon worden aangeboden, is verlenging van de
adviestermijn verleend door het bevoegd gezag8. De Commissie heeft op 16
februari 2004 de aanvulling ontvangen. De aanvulling heeft niet ter visie
gelegen. Daarom is in dit advies inspraak over de aanvulling niet beschouwd.

Dit advies van de Commissie bevat het oordeel over het MER en de aanvulling
daarop.

2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP

2.1 Algemeen

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de
essentiële informatie aanwezig is.

MER
De Commissie spreekt haar waardering uit over de leesbaarheid van het MER,
ook voor ‘niet-ingewijden’. De initiatiefnemer heeft een goede balans gevonden
voor de presentatie en diepgang van informatie tussen samenvatting,
hoofddocument en achtergronddocumenten. Na een logische aanloop over
abiotiek en waterkwaliteit, volgt in het MER een heldere passage over de
laagveenontwikkeling en welke knelpunten daarbij optreden9. De
kaartenbijlage is duidelijk en kwalitatief goed. De CD-rom is functioneel voor
een hele snelle kennismaking met het plan en is visueel aantrekkelijk.

Aanvulling
In de aanvulling is de ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief
beschreven. De effecten van dit alternatief zijn in tabelvorm - met een
motivering in de tekst - helder uiteengezet.

2.2 Toelichting op het oordeel

MER
In het MER zijn twee alternatieven – Vrije Ontwikkeling en Maatwerk –
uitgewerkt en beoordeeld op hun milieueffecten. De Commissie oordeelde dat
uit het MER niet duidelijk werd waarom in alternatief Maatwerk, dat
positiever uitwerkte voor natuur dan alternatief Vrije Ontwikkeling, een
structuur van brede vaarten was opgenomen ten behoeve van de intensieve
recreatie (gemotoriseerde boten). De Commissie adviseerde aanvullend op
deze alternatieven een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) te
ontwikkelen, vanuit het alternatief Maatwerk, maar met kleiner
gedimensioneerde waterlopen. Uit opgave 2 “een evenwichtige afstemming

                                             

8 Zie bijlagen 1b en 1c.
9  Zie MER hoofdstukken 2 en 3.
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tussen recreatie, natuur en landschap”10 kon naar de mening van de
Commissie bij het alternatief Maatwerk een extensieve vorm van recreatie
verondersteld worden, passend bij de te ontwikkelen natuur. De kleinere
dimensionering van waterlopen die daarbij hoort grijpt minder in op
bodemstructuren en waterhuishouding en sluit beter aan op het huidige
landschapsbeeld11.
De brede vaarten vormen bovendien binnen alternatief Maatwerk een hoge
kostenpost. Vaarten én kunstwerken tezamen kosten 10 miljoen euro. Dit is
ongeveer het verschil tussen de alternatieven Vrije Ontwikkeling en
Maatwerk12.

Aanvulling
In de aanvulling zijn vanuit alternatief Maatwerk drie basisvarianten voor een
MMA ontwikkeld. Deze varianten verschillen in het oostelijk plandeel op het
punt van de vaartbreedte, de hoogte van de vaarten resp. kades en de relatie
met het boezemwater (‘gewone’ duikers, afsluitbare duikers of gescheiden
door ‘getrapte’ bemaling). Op grond van de betere kosten/batenverhouding en
het positievere effect op het landschap kiest de initiatiefnemer de variant
zonder brede vaarten, met lage kades en met bemaling. Deze variant is in de
aanvulling doorontwikkeld tot het MMA en beoordeeld ten opzichte van de
autonome ontwikkeling. Tevens is voor dit MMA een watertoets uitgevoerd.
Zowel de brede effectenbeoordeling (die vergelijkbaar is met die in het MER),
als de watertoets geven grosso modo aan dat het MMA beter scoort dan de
oorspronkelijke alternatieven.

■ De Commissie is van oordeel dat de aanvulling helder en navolgbaar aangeeft
hoe het MMA is ontwikkeld en dat de effectenbeoordeling resp. de watertoets correct
zijn uitgevoerd.
■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag om de aanvulling te betrekken bij de
verdere besluitvorming en nog ter visie te leggen.

2.3 Overige opmerkingen

Naast de geconstateerde essentiële tekortkoming merkte de Commissie over
het MER op dat de hydrologische beïnvloeding van buiten het plangebied door
de waterwinning ten noorden van Garyp onduidelijk was. De aanvulling geeft
hierover enige uitleg.

■ De Commissie is op grond van de informatie in de aanvulling er niet van overtuigd
dat er geen effect is van de waterwinning. Zij raadt derhalve aan dit nog nader te
onderbouwen in de vervolgprocedure.

                                             

10 Zie MER, blz. 1.
11 Verschillende insprekers komen (om vergelijkbare of andere redenen dan de Commissie had aangedragen) tot

conclusies, die het nut van een dergelijk MMA nog onderstrepen:
- De kanobonden TKBN en NKB wijzen op de frictie motorboten-kano’s en op de hoge boezemvaarten met

hoge kades, die afbreuk doen aan de landschapsbeleving van kanoërs (reactie nr. 1, bijlage 4);
- Doarpsbelang Earnewâld stelt te hechten aan sportieve en natuurgezinde recreatie: fietsen, wandelen,

kanoën en varen met kleine, stille bootjes (reactie nr. 8, bijlage 4);
- E. Posthumus wijst op motorboten die vogelaars hinderen (reactie nr. 10, bijlage 4);
- N.A. Gastkemper pleit voor stille natuurrecreatie in het oostelijk deel (reactie nr. 13, bijlage 4);
- H.J.W. de Baar stelt dat de vaarten oncontroleerbare motorvaart aantrekken (reactie nr. 16, bijlage 4).

12 Zie rapport Herinrichting Alde Feanen: indicatieve kostenraming (DLG Friesland, december 2001).
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Herinriching Alde Feanen en de aanvulling daarop

(bijlagen 1 t/m 4)





BIJLAGE 1a

Brief van het bevoegd gezag d.d. 5 november 2003 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen





BIJLAGE 1b

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 december 2003 waarin de Commissie
uitstel wordt verleend op de termijn om advies uit te brengen



BIJLAGE 1c

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 februari 2004 waarin de Commissie
opnieuw uitstel wordt verleend op de termijn om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport
in de Drachtser Courant d.d. 10 september 2003



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Landinrichtingscommissie Alde Feanen

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit: landinrichtingsplan

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C09.2

Activiteit: Realiseren van een volwaardig laagveen/natuurcomplex met een
evenwichtige afstemming tussen recreatie, natuur en landschap en een
zonering met de landbouw.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 14 januari 1997
richtlijnenadvies uitgebracht: 26 maart 1997
richtlijnen vastgesteld: 27 mei 1997
kennisgeving MER: 10 september 2003
toetsingsadvies uitgebracht: 3 maart 2004

Bijzonderheden: De Commissie spreekt haar waardering uit over de
leesbaarheid van het MER. Het document kent een goede balans tussen
samenvatting, hoofddocument en achtergronddocumenten. Het MER bevat
goede kaarten en een heldere passage over de laagveenontwikkeling, alsmede
de knelpunten die daarbij kunnen optreden. Op advies van de Commissie is
een aanvulling opgesteld bij het MER, waarin een meest milieuvriendelijk
alternatief (MMA) is uitgewerkt. Dit alternatief is ontwikkeld vanuit het
alternatief Maatwerk (dat in het MER gunstige resultaten opleverde voor
natuurwaarden), maar met uitzondering van een structuur met brede vaarten
in het oostelijke plandeel. Een kleinere dimensionering van waterlopen grijpt
minder in op bodemstructuren en waterhuishouding en sluit beter aan op het
huidige landschapsbeeld. De aanvulling heeft geleid tot een alternatief dat
grosso modo beter scoort dan de oorspronkelijke alternatieven. De
initiatiefnemer stelt voor het MMA uit te werken tot een volwaardig raamplan.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. M.M.U. van Dis (voorzitter tijdens richtlijnen)
dr. A.P. Grootjans
ing. D. Hamhuis (richtlijnen)
H.C. Kromhout (richtlijnen)
dr. P.P. Schot
ir. P.Th. Schure (richtlijnen)
ir. K.A.A. van der Spek (toetsing)
ir. A. van der Velden (voorzitter tijdens toetsing)

Secretaris van de werkgroep:
ir. V.J.H.M. ten Holder (richtlijnen)
ir. F.D. Dotinga (toetsing)



BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr. datum persoon of instantie plaats datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

1. 2003-10-26 Toeristische Kanobond Nederland
(regio Friesland)

Heerenveen 2003-11-11

2. 2003-10-10 Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Boarnsterhim

Grouw 2003-11-11

3. 2003-10-24 Wetterskip Fryslân Leeuwarden 2003-11-11

4. 2003-10-23 Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Smallingerland

Drachten 2003-11-11

5. 2003-10-29 Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Tytsjerksteradiel

Burgum 2003-11-11

6. 2003-10-28 R. Sytema Eernewoude 2003-11-11

7. 2003-10-28 Vereniging "De Princenhof" en
Vereniging "ERF"

Oegstgeest 2003-11-11

8. 2003-10-28 "Doarpsbelang Earnewâld" Eernewoude 2003-11-11

9. 2003-10-27 "Doarpsbelang Aldegea" Oudega
(Sm.)

2003-11-11

10. 2003-10-21 de heer E. Posthumus Lippenhuize
n

2003-11-11

11. 2003-10-20 Overlegorgaan Nationaal Park in
oprichting "De Alde Feanen"

Leeuwarden 2003-11-11

12. 2003-10-27 Stichting Molens "De Lege
Midden"

Akkrum 2003-11-11

13. 2003-10-26 N.A. Gastkemper Garijp 2003-11-11

14. 2003-10-28 Stichting Behoud Fries
Cultuurlandschap "Mid Fryslân"

Grouw 2003-11-11

15. 2003-10-26 A. Mulder en T. den Nijs Oudega 2003-11-11

16. 2003-10-25 H.J.W. de Baar Bergen 2003-11-11

2003-09-22 verslag hoorzitting Eernewoude 2003-11-11

2003-09-23 verslag hoorzitting Oudega 2003-11-11
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