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Hoofdpunten van de richtlijnen 

I )e Landinrichtingscommissie Zuidwoldc-Zuid stelt een voorontwcrp-Milieueffectrappon 

(VOI ' -MER) op voor een landinrichtingsplan voor liet gebied Zuidwoldc-Zuid, waarin een 

deel van de boven en middcnloop van hel Recstdal is gelegen. Het gebied heeft een omvang 

van 2.620 ha. Vanwege de natuurbclangen die in het Recstdal spelen, is gekozen voor een 

hei inrichting mei bijzondere doelstelling. 

De alternatieven worden in sterke male bepaald door hetgeen reeds is vastgelegd in beleid 

door onder andere functietoekenning, waterhuishouding en milieubeschermingsgebieden. 

Daarnaast blijkt uit de startnotitie dat de aangrenzende blokken en de Overijsselse kant \.\n 

de Keest geen nadelige invloed mogen ondergaan door maatregelen in de waterhuishouding 

binnen het plangebied. O m deze twee redenen is het van groot belang dat het MER per 

toegekende tunetie concreet maakt welke maatregelen binnen dit beleidskader mogelijk zijn. 

Aangezien ingrepen in de waterhuishouding bepalend zijn voor de mate waarin de natuur- en 

landhouwdoelstellingen in liet gebied gerealiseerd worden, is liet noodzakelijk dat de 

beschrijving van het hydrologisch systeem nauwkeurig wordt afgestemd op liet kunnen 

inschatten \\m ontwikkelingskansen en conflicten. 

Een v.\n de opdrachten voor liet landinrichtingsproject is om aan te geven op welke wijze hei 

nog niet begrensde relatienotagebied in Paardelanden/Schrapveen kan worden gerealiseerd. 

1 let VOP-MER kan hiervoor informatie aandragen door een prioriteit aan te geven tussen de 

vier walei huishoudkundige kwadranten in dit gebied. Een dergelijke piionlering moet uitge

werkt worden op basis van liet criterium "maximale bijdrage .\MI de ontwikkeling van de 

natuurwaarden in het Rcestdal". 

Daarnaast adviseren wij aandacht ie besteden aan: 

de mogelijkheden tot verondicpen/verbrcden \-\n de Reestvervangcndc leiding; 

het herstellen van historische vlociweidcn in de reservaatsgebieden; 

het verhogen van recreatieve belevingswaarden. 
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1. Inleiding 

De Landinrichtingscommissie Zuidwolde-Zuid heeft van de provincie Drenthe de opdracht 

gekregen om een landinrichtingsplan op te stellen voor hei gebied Zuidwolde-Zuid, waarin 

een deel van de boven- en middenloop van het Rcestdal is gelegen. Het gebied heelt een 

omvang van 2.h20 ha. Vanwege de nauiurbelangen die in het Rcestdal spelen, is gekozen voor 

een herinrichting met bijzondere doelstelling. 

Wij hebben per bi iel van 25 maan 1998 de Commissie voor de Milieueffectrapportagc 

(m.e.r.) verzocht advies uit te brengen voor richtlijnen voor hel MI'.R. De startnotitie heelt 

vanaf 23 maart tot 23 april 1998 ter inzage gelegen. F.ventuele suggesties en opmerkingen 

konden tot uiterlijk 23 april 1998 worden ingediend. 

Naar aanleiding van de publicatie is een drietal reacties binnengekomen. Ruim binten de vasi 

gestelde termijn is nog één reactie binnengekomen. Voor een lipt van de reacties verwijzen 

wi) naar de bijlage. 

I lei advies van de Commissie vooi de m.e.r. is op 4 september 1998 uitgebracht. 

I lel doel van de richtlijnen is om de gewenste inhoud van hel MER aan te geven, 

Wij adviseren om bij het opstellen \\\n het VOP-MF.R gebruik te maken van het 

Beslissingsondcrsteunend Evaluatiesysteem voor de Landinrichting (BEL). 
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2. Bestaande situatie en autonome 
ontwikkeling van het gebied 

2.1. Algemeen 

De beschri jv ing van de bestaande situatie en de .ui tonome on tw ikke l ing in combinat ie mei de 

eisen vanuit reeds vastgesteld beleid (zie paragraaf 3.1) zi jn uitgangspunt voor de prob leem

stell ing (zie paragraaf 3.2). waarui l de doelen w\n de her inr icht ing worden afgeleid (zie para

graaf 3.3). 

2.2. Studiegebied 

Per milieuaspect (zie paragraaf 2.3) kan de omvang van het studiegebied verschil len. Voor 

deze landinr icht ing zal de omvang van het studiegebied vr i jwel vol ledig worden bepaald dooi

de begrenzing van het hydrologische systeem (en subsystemen), voorzover dit systeem wo rd t 

beïnvloed door de geplande maatregelen dan wel van belang is voor het bereiken van natuur

doelen. 

De begrcn/.ing van het studiegebied moet gemotiveerd en op kaart worden aangegeven. 

2.3. Te beschrijven aspecten 

In de startnot i t ie wo rd t een eerste aan/et gegeven voor de beschri jv ing van het gebied. Deze 

informat ie betreft vooral de bestaande situatie. I Iet M E R /a l aanvullende informat ie moeten 

geven over de autonome on tw ikke l ingen in het gebied.* Informat ie hierover in het M K R is 

nodig om effecten te kunnen kwant i f iceren ten opzichte \.\n een rcfcrenticsituatic. 

Bodem en w a t e r 

Aangezien ingrepen in de waterhuishouding en bodem bepalend / i | n voor de mate waarin de 

natuur- en landbouwdoclste l l ingen in hei gebied gerealiseerd worden , is hel essentieel dat de 

beschri jv ing van het geohydrologisch systeem nauwkeur ig wordt afgestemd op het kunnen 

inschatten van ontwikkel ingskansen voor natuur en landbouw en conf l ic ten daartussen. 

D i t is onder mecf van belang voor de maximaal nog te begrenzen 250 ha reservaatsgebied, 

waarbi j op basis san de hydrologie van l 'a.udclandcn/Schrapvecn mogel i jk een p r io r i t enng 

tussen de hydrologische kwadranten kan worden aangegeven (zie paragraaf 4.1). 

1 Iet reeds uitgevoerde geohydrologisch onde rzoek* * kan een basis vormen voor de systeem 

analyse. I Iet voo rkomen van draadzeggesoorten wi jst op de aanwezigheid van regionaal 

kwelwater van hoge kwal i te i t . I )eze regionale kwel is van een zodanig hoge kwali tei t dat deze 

mogel i jk moet worden vastgehouden in het gebied. 

Autonome ontwikkeling is de ontwikkeling van het gebied zonder dat de herinrichting wordt gerealiseerd, maar waarbij wel reke

ning wordt gehouden met eventuele effecten van ingrepen die zi/n voorzien op grond van reeds vastgesteld beleid 

Waaronder het Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Keest, eindrapportage, Iwaco, Groningen 
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O m het MER zelfstandig leesbaar te laten zijn, moet de essentie van uitgevoerd onderzoek in 

hel V< )P-MER ot een achtergronddocument worden opgenomen, voorzien van een gerichte 

literatuurverwijzing. 

In liet MER moet aandacht worden besteed aan: 

linilc»! 

de bodemopbouw (grondsoorten, profiel, op kaart) van het gebied voor een beschrijving 

van de gevoeligheid voor droogte (per functie) en de gevoeligheid voor uitspoeling van 

nutriënten; 

de aanwezigheid van GEA-objccten (geomorfologische en archeologische aspecten). 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwantiteit 

de hggmg (op kaan) van infiltratie en kwelgebicdcn, de verdeling van grondwatertrappen 

en de richting van regionale en lokale grondwaterstromingen, samengevat in een gco 

hydrologische systeembeschrijving; 

gehanteerde drooglegging voor de verschillende functies; 

stromingsrichtingen van at voer en aam oei van oppervlaktewater, inclusiel de stroming 

van de Keest. 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 

oppervlaktewaterkwaliteit (macro-ionen, nutriënten, microverontreinigingen); het 

verloop van de kwaliteit in het jaar; 

de kwaliteit van het grondwater in de verschillende grondwaters) sternen om de invloed 

te kunnen beschrijven op de daarmee gevoede natte ecosystemen in natuur(ontwikke-

lings)gcbicdcn; 

de kwaliteit van slib op waterbodems en de effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit; 

mogelijke bronnen van verontreiniging zoals vuilstorten, overstorten, ongeriolccrdc 

lozingen, inlaat v.w\ wateren diffuse verontreinigingen. 

Natuur 

De startnotitie geeft informatie over het voorkomen \.\n bijzondere vegetatief) pen in het 

plangebied en de waarde van het gebied voor brocdvogels, dassen, reptielen en amfibicen 

In aanvulling op deze informatie /al aandacht geschonken moeten worden aan de volgende 

ondel wei pen. 

Vooi het gebied is reeds /eer veel informatie bijeengebracht. I lierdoor is het mogelijk om een 

goede systeembeschrijving te geven, waarin het voorkomen \.\n natuur wordt gekoppeld aan 

de abiotischc omstandigheden, zoals besehieven onder 2.3. 

Daarnaast /al het M I K informatie moeten geven over: 

de functie v.m het gebied in de ecologische infrastructuur, zoals foer.igeergebied, trek 

i oUtCS en i usigcbicden; 

de biotoopkwahteit voor belangrijk geachte soortengroepen. 

Landbouw 

De sta 11 notitie geett informatie over de huidige aard en omvang van il e bedrijven, verkave

ling, peiceelsgiootte en ontsluiting. De/e informatie kan aangevuld worden met: 



de ontwatcr ingssi tuat ic o m de gebruiksmogel i jkheden van de landbouwgronden te 

kunnen bepalen; daarbij word t toegelicht waar de in de startnot i t ie vermelde ongewenste 

invloed zowel op natuurterreinen als vanuit natuurterreinen bestaat; 

de autonome on tw ikke l i ng van de landbouw (omvang, intensiteit en bedri j fsvoering) 

gezien de huidige bedr i j fsstructuur en de te nemen maatregelen als gevolg van het natuur

en mi l ieubeleid; 

de mate, waarin landbouw een rol speelt in natuur- en landschapsbeheer en de inkomsten 

hieruit; 
de mate. waarin recreatie op dit moment een bron van inkomsten vormt voor de agra

rische bedri jven en de mate, waarin naar verwacht ing agrariërs gaan inspelen op toekom

stige mogel i jkheden voor inkomsten uit recreatie. 

Landschap en cultuurhistorie 
I )c startnot i t ie beschrijft de karakterist ieken \wi de drie voorkomende landschapstj pen. te 

weten het bcekdal(hocven)landschap, hei esdorpenlandschap en de heide- en veenontgin-

ningsgebicden. Deze informat ie kan aangevuld worden met: 

beeldmateriaal en/of impressies van de verschillende landschapstypen zodat de verschi l

len visueel duidel i jk worden gemaakt; 

de aanwezigheid van archeologisch waardevol geachte structuren en e lementen ' ; 

de autonome on tw ikke l i ng van de landschappeli jke hoofdst ructuur en het landschaps

beeld. 

Omda t het landschap nog vele kenmerken bevat die samenhangen met eigenaardigheden van 

hei onderl iggende hydrologische systeem, ligt het voor de hand niet ie volstaan met een 

beschr i jv ing van kenmerken, maar ze een plaats te geven in de ui teindel i jke gebiedsbeschrij

ving. 

Recreatie en infrastructuur 

l >c startnot i t ie beschrijft dal het gebied uit oogpunt van recreatie belangri jk is voor de eigen 

inwoners van het gebied, verhl i j tsrecrcantcn en de inwoners \.\n steden in de nabijheid \\\n 

het plangebied. Wi j adviseren aanvullend in het M I R te beschri jven: 

het huidige recreatieve gebruik van l u i gebied en de verwachte autonome on tw i kke l i ng 

aan de hand van concrete informat ie over aantallen recreanten, herkomst van recreanten 

en type recreatie ( intensief/extensief); 

de huidige sterke en zwakke kanten van het gebied voo i recreatie, inclusief de onts lu i t ing 

\\\n het gebied voor recreatie! vcrkeei (wandel- en t ietsnetwerken en rui terroutcs Op 

kaart) en de invloed op natuurwaarden, inclusief de veil igheid \ ,\n de fietspaden aan de 

hand \ a n een beschri jv ing van de zogenaamde "black spots' ; 

de in de startnot i t ie genoemde invloed \.\n de camping op de directe omgeving, 

De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek adviseert om een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uit te voeren om 

beter xcht te knigen op aard. ligging en k waliteit van het bodemarchiel 
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3. Beleid en besluitvorming, 
probleemstelling en doel 

3.1. Beleid en besluitvorming 

De startnotitie geefi informatie over het vigerende beleid voor het plangebied. 

De alternatieven worden in sterke mate bepaald Jour hetgeen reeds is vastgelegd in beleid 

door onder andere functietoekenning, waterhuishouding en milieubeschcrmingsgcbiedcn. 

Daarnaast blijkt uit de startnotitie dat de aangrenzende blokken en de Overijsselse kant van 

de Keest geen nadelige invloed mogen ondergaan dooi maatregelen in de waterhuishouding 

binnen het plangebied. 

O m de /e twee redenen is hel van groot belang dat liet MbR concreet maakt welke maatre

gelen mogelijk zijn. 

Blijkens de startnotitie steunen de planaltcrnatieven op de in het Provinciaal omgevingsplan 

( l \ >P) aangeduide milicubcschermingsgcbicdcn. In hel P O P zijn naast de /ones IV, V en VI 

ook de gebieden met de aanduiding Ontwikkeling natuurwaarde en Ontwikkeling natuur

waarde en waterwinning aangeduid als milicubeschcrmingsgcbicd. Dit milicubcschermings-

gebied is aangegeven op de ontwikkelingskaart behorend bij liet POP. Daarnaast is hel gebied 

langs de Keest aangewezen als milicubcschermingsgcbicd. 1 Hierop zijn de bepalingen van de 

Provinciale milieuverordening van toepassing (aspect bodemkwaliteit). I liermee dient uiter

aard rekening te worden gehouden bij het opstellen v.w\ het plan. De "aangeduide" milieu

beschcrmingsgcbiedcn hebben geen rechtsgevolgen. Zi| vormen het kader voor het ontwik

kelen van stimuleringsbeleid. I liermee wordt ook het verschil tussen de termen "aangewe

zen" en "aangeduid" verklaard. 

De inhoudelijke iel.me tussen planaltcrnatieven in het kadci van landinrichtingen hei stimu

leringsbeleid in hel kader van de "aangeduide" miheubeschei mingsgebicden is verschillend. 

Bij het ontwikkelen van alternatieven kan beïnvloeding van de landbouw .\.\n de orde zijn. 

Wel is het noodzakelijk om aan ie geven m hoeverre bij het opstellen van het plan rekening is 

gehouden met de begrenzing van de milicubeschcrmingsgchicdcn. Bij het opstellen van hel 

plan kan immers het stimuleringsbeleid in de "aangeduide" gebieden vormgegeven worden. 

Knelpunten in verband met de te nemen inrichtingsmaatregelen die negatieve gevolgen 

kunnen hebben v o o r d e landbouwkundige gebruiksmogelijkheden, zullen zoveel mogelijk in 

overeenstemming met de eigenaren en/ol gebruikers van de betrokken gronden worden 

opgelost. 

Negatieve beïnvloeding van gebieden dooi ingrepen in naastgelegen gebieden met een andere 

functie dien! te worden voorkomen. Du speelt vooral bij ingrepen in de waterhuishouding. 

O m niet het hele gebied mei du afwegingsproces te belasten /i|ii op de tuuciiekaan vMn het 

P O P hydrologische aandachtsgebieden aangegeven. In de/e gebieden kunnen de mogelijk

heden voor waterhuishoudkundige ingrepen beperkt zijn of is bijzondere aandacht vooi de 

uitvoering vereist. 
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I )e aanduiding "hydro log isch aandachtsgebied" op de functickaart betekent dat binnen de 

bandbreedte v-\u de zoner ing aandacht geschonken moet worden aan de hydrologische 

samenhang in het gebied. 

Gelet op het vorenstaande achten wi j het essentieel om het hydrologisch systeem van het 

gebied goed in beeld te brengen, teneinde ontwikkel ingskansen en conf l ic ten te kunnen 

inschatten. D i t sluit aan op het in het P O I ' neergelegde beleid ten aanzien \.\n de hyd ro lo 

gische aandachtsgebieden. 

Gestreefd zal moeten worden naar een grond waterbeheer, waarbi j opbrengstdepressies als 

gevolg van schade ten gevolge van natte en droogte / i | n geminimaliseerd. I let M K R dient aan 

te geven in hoeverre dit streven moet leiden tot een vernatt ing ten opzichte v.\n de huidige 

situatie. 

De startnot i t ie meldt dal het M E R wordt opgesteld ten behoeve van het vaststellen van het 

landinr icht ingsplan en geeft in format ie over de procedure die gevolgd word t . In aanvul l ing 

hierop kan worden aangegeven welke vervolgbesluiten genomen moeten worden o m reali

satie van het plan mogel i jk te maken (vastlegging in bestemmingsplannen, pei lbesluiten, 

beheersmaatregelen en dergeli jke). 

Tevens dient aangegeven te worden welke afstemming heeft plaatsgevonden met de p lanvor

ming voor het landinr icht ingsproject Beneden Egge en met de p lanvorming voor het 

t )vci ijssclse deel van de Keest. 

3.2. Probleemstelling 

De startnoti t ie beschrijft op basis van de gebiedsbeschri jving per sector de beleidsdoelen en 

de knelpunten die doo i landinr icht ing opgelost moeten worden. 

De afstemming tussen de sectoi.de doelstell ingen voor natuur en landbouw vormt hierbi j het 

belangri jkste knelpunt . 

3.3. Doel 

In de startnot i t ie worden de doelen voor de verschil lende functies benoemd. De natuurdoel 

stell ingen zi jn daarbij de hoofddoelstel l ingen voor het landinr icht ingsproject. 

De in de startnot i t ie geformuleerde doelen worden op een groot aantal punten vertaald naar 

concrete toetsingscriteria. In aanvul l ing hierop adviseren w i j : 

voor natuurdoelen de daarvoor nodige abiotischc voorwaarden te benoemen; 

concret isering van het in de startnot i t ie genoemde doel dat gericht is op het zover moge

l i jk verkleinen van de verkeersdruk binnen de ecologische hoofdstructuur. 

http://sectoi.de
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4. Voorgenomen activiteit en 
alternatieven 

4.1. Het ontwikkelen van alternatieven 

I Iet grondwater is l i tho t root en heett daardoor in potentie een hoge waarde voor natuuront

w ikke l ing . Cul tuurh is tor ische waaiden en de ecologische potenties van de kwelzones langs 

de Reest kunnen gebruikt worden als sturende elementen voor het nemen van inr icht ings

maatregelen. Een mogel i jk alternatieve inrichtingsmaatregel kan / i | n hei herstellen y.ui de 

v loe iwc iden* . Met is in dit verband z invol de St icht ing " I let Drentse Landschap" ie vragen 

welke maatregelen hiervoor nodig z i jn. 

hen \\\n de opdrachten voor l u i landinr icht ingsproject is om aan ie geven op welke wi jze het 

nog niet begrensde relatienotagebied (maximaal 250 ha) in Paardelaiulen/Schrapveen het best 

kan worden gerealiseerd. I lei V O P - M E R kan hiervoor informat ie aandragen door een p r i o 

riteit .\.\n te geven tussen de vier watcrhuishoudkundigc kwadranten in dit gebied. Een derge

l i jke pr io r i te r ing moet ui tgewerkt worden op basis \.\n het cr i ter ium "maximale bijdrage aan 

de on tw i kke l i ng van de natuurwaarden in het Rccstdal". 

Daarnaast adviseren wi) b i | de om w ikke l ing van alternatieven de volgende /aken te betrek

ken. 

1. Moe i de Rccsivervangende leiding in verband met hei behalen van de natuurdoelen 

verondiept en /o l verbreed worden , waardoor kwels t romen nici meer worden afgevan-

gcn. 

2. I le l verhogen van de recreatieve belevingswaarde van hel gebied waarmee het draagvlak 

voor na tuuron tw ikke l ing word t verhoogd. Een verhoging van de recreatieve belevings

waarde kan gepaard gaan mei een toename in mobi l i te i t . O m ongewenste d ruk te voor

komen, verdient hel well icht aanbeveling de mobi l i te i t te sturen door gerichte onts lu i t ing 

en door zoner ing van de recreatie* ". 

De beschri jv ing \.\n inrichtingsmaatregelen dient zodanig ie zipi dal inzicht wordt gegeven in 

de mate waarin doelen bereikt kunnen worden , knelpunten worden opgeheven en in de even-

luele ru imte l i jke consequenties van de maatregelen. 

Wi l ,ul\ iseren de verschillen m maatregelen tussen de alternatieven op een inzichtel i jke wi jze 

te presenteren. 

Hef herstel van vloeivelden is ook opgenomen in hel Beheerplan Reestdal (1997). U Vegter, IWACO/Stichtmg 'Het Drentse 

landschap; Assen 

•' Door ontsluitings- en inrichtingsmaatregelen toe te spitsen op verschillende doelgroepen (extensieve, intensieve recreatie) kunnen 

ongewenste effecten van recreatie op natuur en landbouw worden voorkomen 

Met zonenng wordt bedoeld dat er een gelaagdheid in het gebied wordt benoemd, van grof naar fip, van extern naar intern, 

waarbii de gebruiker steeds een keuze maakt of N/ ingaat op de geboden kans om een stillere maner van natuurbeleving mee te 

maken 
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4.2. Meest milieuvriendelijk alternatief 

i Iet meest milieuvriendelijk alternatie! (MMA) wordt in liet MER in dezelfde mate van detail 

beschreven als de overige alternatieven. Dit houdt onder andere in dat liet M M A ook op 

kaait gepresenteerd wordt. 

Wij onderschrijven de punten die van belang zijn voor het ontwikkelen van hel MMA, zoals 

in de startnotitie opgenomen. 

W'ii gaan er hierbij vanuit ilat bij de uitwerking van het mma de inrichting van (potentiële) 

natuurgebieden zoveel mogelijk gericht wordt op liet herstel van kwclafhankelijkc vegetaties 

door vernatting in het Recstdal zelf. 
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5. Gevolgen voor het milieu 

5.1. Algemeen 

Wij benadrukken dat de beschri jving van de milieueffecten zo kwant i tat ie l mogeli jk dient 

plaats te vinden op basis van de effecten van fysieke ingrepen en verwachte beheersmaatrege 

len. Daarbi j dienen niet alleen positieve effecten van maatregelen A.\n de orde te komen maar 

ook onbedoelde negatieve effecten. 

De /e effecten kunnen in de vergel i jk ing van de alternatieven getoetst worden aan de geopera

tionaliseerde doelen van het project. Naast inzicht in de feitel i jke effecten ontstaat daardoor 

ook inzicht in hei percentage doelbereik van de verschillende alternatieven. 

Hi) onzekerheden over de mate waarin effecten zul len optreden, dient te worden aangegeven 

lussen welke waarden elfecten kunnen variëren. 

W i j adviseren aan te geven of de effectbcschri jving berust op modelberekeningen, ander 

onderzoek o i een deskundigenoordeel. Wanneer sprake is van modelberekeningen ol ander 

onderzoek, adviseren wi j de opzet en de resultaten toe te l ichten; het ui ts lui tend verwi jzen 

naar l i teratuur is daarbij niet voldoende. 

Wanncci sprake is van een deskundigenoordeel, dient d i t oordeel toetsbaar gemaakt te 

worden. 

5.2. Bodem en water 

De mogeli jke veranderingen in de bodem en in de kwal i te i t en kwant i te i t van het opperv lak

tewater en grondwater dienen .ï.in de hand van de volgende criteria te worden omschreven. 

Bodem: 

reliëf, inclusicl GEA-ob jcc t cn . 

(oppervlaktewater- en grondwaterkwant i te i t : 

in f i l t rat ie- en kwelgebieden, de r icht ing van regionale en lokale grondwaterst ro

mingen en de begrenzing van de aanwezige grondwatersystemen; 

isohypsen san de gemiddelde laagste grondwaterstand; 

stromingsr icht ingen van afvoer- en aanvoerwater; 

gehanteerde drooglegging voor de verschillende functies. 

C Jppcrvlaktcwatcr- en grondwaterkwal i te i t : 

opperv laktewaterkwal i te i t (macro- ionen, nutr iënten en microverontrein ig ingen), het 

verloop van de kwal i te i t in de loop van het jaar; de gevolgen van (recreatieve) 

beheersmaatregelen op de kwal i te i t ; 
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de kwaliteit van hel grondwatci in de verschillende grondwatersystcmen, met name 

in relatie tot de voeding van ecosystemen in natuur (ontwikkclings)gebieden en tot 

de beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit. 

5.3 . N a t u u r 

Om de effecten op de natuur te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om de veranderingen 

als gevolg van landinrichting (o! autonoom) te beschrijven in: 

de mate waann wordt voldaan aan de standplaatseisen van de gewenste natuurdoeltypen 

(zie paragraaf 4.1); 

de ecologische infrastructuur; de barricrewerking tussen waardevolle biotopen binnen en 

buiten het plangebied; 

verstoring (in met name rust en stiltcgebiedcn) en vervuiling van oppervlaktewater als 

gevolg van recreatie! (medc)gcbruik; 

de duurzaamheid \.\n de gerealiseerde toestand. 

5.4. Landschap en cultuurhistorie 

De volgende effecten als gevolg van landinrichting (of autonoom) dienen te worden beschre

ven: 

veranderingen in de landschappelijke hoofdstructuur op gebieds- en dcelgebiedsniveau, 

waarbi j de identi tei t een belangri jk aspect is; 

verandering in hoeveelheid en kwaliteit \.\n landschapselementen; 

verlies, behoud of versterking van cultuurhistorisch waardevolle Structuren en elementen; 

verlies, behoud ot versterking \-\ii archeologisch waardevolle elementen 

Beschrijf de effecten in termen \M\ behoud en ontwikkeling dan wel aantasting ol belemme

ring in de ontwikkeling van de gewenste landschappelijke, cultuurhistorische (en archeolo

gische) waarden. De in hel 1'OP benoemde landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

zijn de toetssteen voor hei beschrijven van de effecten. 

De veranderingen kunnen gevisualiseerd worden aan de hand v.\n fotomontages, tekeningen 

en/of impressies ol anderszins, zodat een concreet beeld ontstaat van de landschappelijke 

kwal i te i ten b i | u i tvoer ing v.xn de verschillende alternatieven. 

5.5. Overige effecten 

De volgende overige effecten dienen te worden beschreven: 

de gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied, zowel v o o r d e agrariërs als voor de 

overige bewoners, b i jvoorbeeld het economisch draagvlak VOOI voorzieningen; 

de gevolgen voor de verkeersveil igheid; 

de gevolgen voor de recreatieve belevingswaarde van het gebied; 

de hinder als gevolg \.\n iccrcaliel gebruik. 

file:///-/ii
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6. Vergelijking van alternatieven 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten onderling en met 
de referentiesituatic worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de 
mate waarin de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alterna
tieven velschillen. Binnen de vergelijking dient dan ook het accent te liggen op de onder
scheidende effecten. 

Bil de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens en streefwaarden van het milieu
beleid worden betrokken. De geoperationaliseerde doelstellingen zoals beschreven in para
graat 3.3 /i|n hierbij het toetsingskader. 

Bi] de vergelijking v.m de alternatieven kunnen de financiële aspecten van de alternatieven 
worden belrokken om de realiteitswaarde v.\n de alternatieven beter te kunnen beoordelen. 
Dn is in hel kader win de milicucttcctrapportagc echter niet verplicht. 
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7. Leemten in kennis 

I )c leemten in kennis en informatie die van belang zijn voor een goede oordeelsvorming, 
moeten worden genoemd. I Iel doel van de/e beschrijving is om een indicatie ie krijgen van 
de volledigheid van de informatie voor de besluitvorming. 
Bes< hreven moei worden: 

welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 

in hoeverre dn de kwaliteit ^Mt de besluitvorming beïnvloedt. 
Informatie die voor de besluitvorming essentieel is, kan niet onder leemten in kennis worden 
opgenomen, maai moet in hei MhR wenden verstrekt. 
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8. Evaluatie 

I Iet voorontwerp voor het herinrichtingsplan bev.it geen gedetailleerde uitwerking van de 

wijze waarop de evaluatie plaats /al vinden. I Iel MhR kan een aanzet geven tol een dergelijk 

evaluaticprogramma, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen de gebruikte voorspel-

lingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma. 
Een evaluaticprogramma kan zich bijvoorbeeld richten op de veranderingen ten aanzien v.m 

belangrijke abiotische omstandigheden (bijvoorbeeld grond- en oppervlaktcwaterstandcn, 

waterkwaliteit, ver/ui ingstocstand \\\n de bodem) in relatie tot de I.\< ' .-waarden. 

http://bev.it
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9. Vorm en presentatie 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alterna
tieven. De onderlinge vergelijking dient l>i| voorkeui te weiden gepresenteerd met behulp 
van tabellen, figuren en kaarten. Voorde overige presentatie vragen wij: 

het MER <>p de essentiële aspecten te richten; de belangrijke keuzen dienen in liet Ml K 
te worden onderbouwd; 
achtergrondgegevens (du- conclusies en voorspellingen onderbouwen) niet in de hoofd 
tekst zeil te vermelden, maar in een achtergrondrapport op te nemen; 

een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij 
het MER op te nemen; 

kaartmateriaal te voorzien van een leesbare ondergrond niet de gebruikte topografische 
namen en een duidelijke legenda. 
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10. Samenvatting van het MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 
insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. I Iet moet als zelfstandig document lees 
baai /i|n en ecu goede afspiegeling van de inhoud van het MI.R. Daarbij moeten de belang
rijkste /aken /ijn weergegeven, zoals: 

de hoofdpunten voor de besluitvorming, inclusief de belangrijkste LNC-waarden in hel 
studiegebied; 
de alternatieven; 
de belangrijkste effecten vooi het milieu bi| het uitvoeren van de alternatieve voorge
nomen activiteit; 
het resultaat \.\n de vergelijking op milieueffecten van de alternatieven (zo mogelijk in 
tabelvorm). 
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Bijlage 

Lijst van inspraakreacties 

Nummer Datum Persoon of instantie Plaats 

1 930414 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersloort 

2 980415 N.M.A Slamatiou Veeningen 

•: 930414 H. Zanting Zuidwolde 

• • 980414 Commissie Paddestoelenen Natuurbehoud van de 

Nederlandse Mycotogische Vereniging Malden 

5 980526 H Stri|ker Zuidwolde 
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