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Onderwerp Richtlijnen MER F.C. Groningen-stadion Europapark. 

Geachte heer/mevrouw, 

Vakdirectie 

Stadsontwikkeling, 

Bouwen en Wonen 

Bezoekadres 

Gedempte Zuiderdiep 98 

Postadres 

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

Tel. (0501 367 91 11 

Hierbij delen wij u mede <lat de gemeenteraad bij besluit van 22 december 1999, nr. 18, de 
richtlijnen voor het MER 'Het nieuwe F.C. Groningen-stadion in het Europapark' heeft 
vastgesteld . Deze richtlijnen bestaan uit het advies van uw comm iss ie en een addendum 
(' Richtlijnen Milieueffectrapportage F.C. Groningen-stadion in het Europapark' d.d. 22-10-
1999). 

Overeenkomstig artikel 7.15, lid 4, van de Wet milieubeheer doen wij u bij dezen de 
richtlijnen toekomen. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
namens Burgemeester en Wethouders, 
de al emeen directeur, 
nam l S deze, 

di1 ecteur Stadsontwikkeling, 
B u n en Wone~O..· 

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden 
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Europa park 

Door het verdwijnen van de elektriciteitsproduktiefunctie komt het terrein van het nutsbedrijf EDON, 
gelegen iangs de Europaweg, beschikbaar voor herontwikkeling. Volgens het structuurplan 'De Stad 
van Straks' leent dit gebied zich bij uitstek voor een hoogwaardige kantorenlocatie: het Europapark. 
De ideeen zijn nader uitgewerkt in de structuurschets 'Zuidoost'. In de structuurschets warden naast 
de ontwikkeling van een kantorenpark ook goede mogelijkheden gezien voor woningbouw en 
publiekaantrekkende voorzieningen. Met de brochure 'Twee scenario's voor het Europapark' wordt 
hieraan invulling gegeven. Kantoren, woningen, een voorstadsstation (station Kempkensberg) met 
transferiurn en een nieuw stadion voor F.C. Groningen vormen in deze discussienota de vaste 
programrnaonderdelen. De wijze waarop aan deze programmaondelen vorrn zou moeten warden 
gegeven is geschelsl door middel van een tweetal scenario's, Piazza Europa en Riviera Eur~pa. Deze 
twee modellen moeten, na brede discussie en nadere studie, uitmonden in een stedenbouwkundig plan. 

Voor de ontwikkeling van het Europapark is bet noodzakelijk dat het bestemrningsplan wordt 
gewijzigd. De huidige bestemming van bet gebied is hoofdzakelijk handel- en industrie. 
Volgens het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) dient met het oog op de vaststelling van een 
bestemmingsplan, dat in de aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening voorziet die 500.000 
bezoekers of meer per jaar aantrekt, een milieueffectrapportage te warden gemaakt (onderdeel C 
Besluit m.e.r., categorie 10.1 ). Het nieuwe F.C. Groningen-stadion ovcrschrijdt deze drempelwaarde. 
In verband met de te volgen 111.e.r.-procedure heeft het bevoegd gezag op 26 mei 1999 de startnotitie 
'het nieuwe F.C. Groningen-stadion in het Europapark' vastgesteld en deze op 2juni 1999 
gepubliceerd. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage op 1 september 1999 het 
advies over de richtlijnen uitgebracht. 

Doel van deze notitie is het standpunt van bet bevoegd gezag ten aanzien van dit advies kenbaar te 
maken. Daar waar het bevoegd gezag aanleiding ziet om ziet tot aanscherpingen of toevoegingen is dat 
in deze notitie aangegeven (zie paragraaf 3 van deze notitie). Voor het overige stemt bet be~oegd 
gezag in met het advies en neemt de aanbevelingen van de commissie over als richtlijnen. 

1. De startnotitie 

In de startnotitie 'het nieuwe F.C. Groningen-stadion in het Europapark' wordt de bouw van het 
nieuwe voetbalstadion voor F.C. Groningen aangemerkt als voorgenomen activiteit. Hiervoor bestaat 
op grand van onderdeel C, categorie 10.1. van het Besluit Milieueffectrapportage de m.e.r.-plicht. 
Gezien de onderlinge relaties tussen de verschillende functies in het studiegebied dient het stadion in 
de m.e.r. samenhang met zijn omgeving te warden beschouwd. Daarom zul!en in de te beschrijven 
alternatieven en effecten, voor zover relevant, ook deze overige functies moeten warden meegenomen . 

Op basis van de twee scenario's in de brochure 'Twee scenario's voor het Europapark', Riviera 
Europa en Piazza Europa, warden in de startnotitie als te onderzoeken alternatieven genoemd: 

een stadion uitsluitend voor de beoefening van de voetbalsport (stadion 'kaal'); 
een multifunctioneel stadioncomplex met kantoren en voorzieningen (stadion 'plus'). 

Daarnaast warden als alternatieven, die in ieder geval in het m.e.r.-rapport moeten warden beschreven, 
gcnocmd het nulalternatief en het meest rnilieuvriendelijke alternatief. Als nulallernatief wordi 
aangemerkt de situatie, waarin de voorgenomen activiteit (de bouw van bet F.C. Groningen-stadion) in 
het geheel niet plaatsvindt. Dit alternatief wordt in de startnotitie niet reeel beschouwd. Daarom zal als 



referentiesituatie warden beschreven de ontwikkeling van het Europapark zonder stadion maar met de 
overige programmaonderdelen uit de twee scenario's. 

2. Het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage 

De commissie constateert dat van alle programmaonderdelen voor het Europapark alleen het stadion 
direct m.e.r.-plichtig is. Ze wijst echter op de beoordelingsplicht voor het kantorenpark. Het 
nulalternatief acht de commissie geen reeel alternatief. Dit altnatief zou volgens de commtssie als 
referentiesituatie moeten dienen. De commissie beveelt om deze reden aan daarnaast een 
nulplusalternatief op te nemen. Als nulplusalternatief ziet de commissie de situatie dat in het 
Europapark alleen kantoren en woningen worden gerealiseerd. Gezien de beoordelingsplicht van een 
dergelijk stadsproject acht de commissie het raadzaam om dit nulplusalternatief volledig uit te werken, 
zodat oak de autonome effecten van de kantoren en woningbouw op alle relevante milieuaspecten in 
beeld warden gebracht. 

3. Standpuntbepaling bevoegd gezag 

3.1. Beoordelingsplicht 
Het programma voor het Europapark omvat kantoren, woningbouw, een nieuw N.S.-station met 
transferium en het nieuwe F.C. Groningen-stadion. Commissie en bev9egd gezag zijn eensluidend in 
hun opvatting dat van deze elementen alleen het stadion als m.e.r.-plichtige activiteit moet warden 
aangemerkt. Dit betekent volgens de commissie dat het stadion kern van de m.e.r.-studie moet 
vormen. Wei acht ze het noodzakelijk de andere elementen van het initiatief (station, transferium, 
kantoren en woningbouw) hierbij te betrekken. Deze opdracht lag reeds besloten in de startnotitie, 
zodat oak hier sprake is van gelijkluidende opvattingen van bevoegd gezag en commissie. 

Naast de m.e.r.-plicht voor het stadion bestaat er op grand van het gewijzigde Besluit 
Milieueffectrapportage een beoordelingsplicht voor een stadsproject, in gevallen waarin het project 
betrekking heeft op een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer (onderdeel D Besluit m.e.r., 
categorie 11.2). Het kantoorvloeroppervlak ligt in een van de scenario's in de brochure op deze grens. 
In de startnotitie is de op handen zijnde wijziging van het Besluit m.e.r. met betrekking tot de 
beoordelingsplicht voor een stadsproject al aangestipt. Het advies van de Commissie m.e.r. geeft 
aanleiding hier wat uitvoeriger bij stil te staan. 

Bij de beoordelingsplicht is het ter beoordeling van het bevoegd gezag of gelet op de bijzondere 
omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen een milieueffectrapportage 
noodzakelijk is (artikel 7.4. Wet milieubeheer). Deze bijzondere omstandigheden zijn: 
a. de kenmerken van de activiteit; 
b. de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
c. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse; 
d. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

In de startnotitie is aangegeven dat een aparte beoordelingsprocedure in dat stadium niet voor de hand 
lag. Immers, het stadion wordt in de thans lopende m.e.r.-procecure al in samenhang met de functies in 
de omgeving, waaronder de kantoren, beschouwd. Daarbij zal het onderzoek zich vooral richten op het 
verkeers- en geluidsaspect van de verschillende functies in hun onderlinge wisselwerking. In deze 
opzet zou het m.e.r. tevens het voor de beoordelingsprocedure noodzakelijke inzicht moeten bieden in 
de aanwezigheid van de bijzondere omstandigheden. Deze procedure zou dan tegelijk met de 
vaststelling van het 111.e.r. een formele afronding kunnen krijgen. 

Het bevoegd gezag vat de aanbevelingen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage aldus op, 
dat indien in het nulplusalternatief de autonome effecten van kantoren en woningbouw op verkeer en 
geluidhinder voldoende warden beschreven, het niet nodig is de beoordelingsprocedure nog te volgen. 
Een dergelijk m.e.r. bevat immers reeds alle mogelijk m.e.r.-plichtige activiteiten. Met deze 
kanttekening neemt het bevoegd gezag het advies van de commissie op dit onderdeel over. In 



.• 

.· 

paragraaf 3.3 van deze notitie za! nader worden geexp!iciteerd hoe het bevoegd gezag invu!!ing '.Venst 
te geven aan het nulplusalternatief. 

3.2. Voorgenomen activiteit 

Ais voorgenomen activ1te1t wordt in in het richtlijnenadvies (biz. 6) omschreven: 'alle geplande 
voorzieningen: het stadion, de overige recreatieve functies, de kantoren, de woningbouw, het station 
en het transferium. Het bevoegd gezag meent dat op grand van hetgeen hierover in paragraaf 3 .1. van 
deze notitie is gesteld en de conclusies van cornmissie op bladzijde I, 2e alinea, Hoofdpunten van het 
advies, dat als voorgenomen activiteit moet worden aangemerkt: de bouw van het F.C. Groningen
stadion binnen de context van de ontwikkeling van het Europapark, meer in bet bijzonder bezien in 
relatie tot de geplande kantoren- en woningbouw. 

3.3. Alternatieven 

3.3.1. Stadion 

In de startnotitie is op basis van de brochure 'Twee scenario's voor het Europapark' nog uitgegaan van 
van een alternatief, waarin het stadion uitsluitend een functie voor de voetbalspori zou hebben, en een 
alternatief voor een multifunctioneel stadioncomplex, dat ook kantoren en andere voorzieningen 
omvat (stadion 'kaal' en stadion 'plus'). 

In het advies voor de richtlijnen beveelt de commissie aan om de voorgenomen activiteit in een of 
rneer perspectiefvolle alternatieven uit te werken. 

Tijdens het ontwerpproces werd, mede op basis van verkenningen naar de haalbaarheid en overleg met 
marktpartijen, gaandeweg duidelijk dat een 'kaal' stadion geen reele optie is . De exploitatie voor een 
nieuw voetbalstadion voor F.C. Groningen is alleen rond te krijgen wanneer daar programma aan 
wordt toegevoegd . Hierbij wordt gedacht aan kantoren, maar bijv . ook aan horecafuncties, een 
bioscoop en voorzieningen ronden het thema 'leisure'. Een nieuw element, dat hieraan is toegevoegd, 
vormt woningbouw op het stadion. 

De ideeen worden op dit moment verder uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan voor het 
Europapark, dat zich in een afrondend stadium bevindt. 

Voor de m.e.r. betekent dit, dat het beschrijven van een alternatiefvoor een 'kaal' stadion niet !anger 
zinvol is. Dit alternatief kan derhalve vervallen . In plaats hiervan dient een alternatief voor het stadion 
te worden uitgewerkt op basis van de huidige inzichten met betrekking tot het stedenbouwkundig plan, 
'stadion Europapark' . 

3.3.2. De te beschrijven alternatieven en varianten 

Naast de voorgenomen activiteit dient de referentiesituatie te worden beschreven. Het bevoegd gezag 
neemt de aanbeveling van de commissie om hiervoor, naast het nulalternatief, een nulplusalternatief 
op te nemen. 

In de m.e.r. dienen derhalve de volgende alternatieven in de beschouwing te worden genomen: 
stadion Europapark; 
het nu lalternatief; 
het nulplusalternatief; 
het meest milieuvriendelijk alternatief. 

In het alternatief stad ion Europa park en het nu I pl usalternatief wordt een variant u itgewerkt zonder 
station Kempkensberg. 



3.3.3. Het nulplusaltcrnatief 

Met betrekking tot het nulplusalternatief wenst het bcvoegd gezag de richtlijnen als volgt te 
explicileren. 

De commissie doet, gezien de m.e.r.-beoordelingsp licht, de aanbeveling dit alternatief volledig uit te 
werken, zodat ook de autonome effecten van het stadsproject op alle relevante mil ieuaspecten in beeld 
worden gebracht. · 

Als relevanle milieuaspecten moeren naar het oordcel van hel bevoegd gezag met name worden 
aangemerkl: verkeer en geluid. De samenhang met andere activiteiten ter plaatse vormt in dit geva l de 
grondslag voor de m.e.r. Deze samenhang komt tot uitdrukking in cumulatie van verkeers- en 
geluidhindereffecten. Daarom zal de beschrijving van het nulplusalternatief zich in het bijzonder op 
deze twee aspecten moetcn richten. De overige aspecten (bijv. de materiaalkeuze voor de woningbouw 
in de Lin ie in het kader van duurzaam bouwen) behoeven niet op hetzelfde deta iln iveau te worden 
uitgewerkt als in het alterna tief stadion Europapark gevraagd wordl. Voor eco logie en cultuurhistorie 
volstaat het 0111 in meer algemene zin de effecten te beschrijven. 

22 oktober 1999. 
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Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

F.C. Groningen Stadion 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport over 

het F.C. Groningen Stadion. 

uitgebracht aan de Gemeenteraad van Groningen door de Commissie voor de milieueffectrap

portage; namens deze. 

de werkgroep m.e.r. F.C. Groningen Stadion. 

de se.cretaris de voorzitter 

ir. J.M. Bremmer ir. G. Blom · 

Utrecht. 1 september 1999 
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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De gemeente Groningen heeft het voomemen om op de locatie Europapark een 
nieuw voetbalstadion voor FC Groningen, andere recreatieve voorzieningen, een 
kantorenpark, woningen en een nieuw NS-station met transferium te realiseren. 

Van alle te realiseren elementen is alleen het voetbalstadion direct m.e.r.-plichtig. 
De Commissie beveelt aan de voorgenomen activiteit (het stadion) nadrukkelijk 
te plaatsen in de context van de andere ontwikkelingen in het plangebied. Dit om 
inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de activiteiten en in eventuele cu
mulatieve effecten. 

Het kantorenpark op de locatie Europapark valt onder de m.e.r.-beoordelings
plicht. Oat wil zeggen dat het bevoegd gezag moet beoordelen of het zinvol is dat 
voor deze activiteit een MER opgesteld wordt. Voor deze beoordeling is het ge
wenst inzicht te hebben in de autonome effecten van het realiseren van kantoren 
en woningen. Vanwege de samenhang van de activiteiten acht de Commissie het 

··:c. raadzaam dit MER aan te grijpen om dit inzicht te verschaffen. 
Daarom beveelt de Commissie aan de situatie waarbij in het Europapark alleen 
kantoren en woningen gerealiseerd worden te beschrijven in een altematief (het 
nulplusaltematief). Dit nulplusaltematief dient tegelijkertijd als referentiesituatie 
voor de voorgenomen activiteit (het stadion). 

De Commissie beveelt aan altematieven en varianten uit te werken, met als 
uitgangspunten de bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en fiets, 
het minimaliseren van hinder voor de omgeving en de toepassing van duurzaam 
bouwen aspecten. Deze uitgangspunten kunnen ook de basis vormen voor het 
samenstellen van het meest milieuvriendelijk altematief (mma). 

Bij de beschrijving van het milieu zal in het MER met name aandacht moeten 
warden besteed aan verkeers- en vervoersaspecten, geluid en lucht en aan ste
denbouwkundige- en leefomgevingsaspecten. 

'· 
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1. INLEIDING 

De gemeente Groningen heeft het voornemen om de locatie Europapark, in het 
zuidoostelijk stadsdeel, opnieuw in te richten. Op het terrein zal een aantal 
functies ontwikkeld warden. Het gaat om een nieuw voetbalstadion voor FC 
Groningen, een kantorenpark, woningbouw en een nieuw NS-station met trans
ferium. Om de nieuwe activiteiten te kunnen ondernemen moet voor het Europa
park een nieuw bestemmingsplan vastgesteld warden. Van alle nieuwe activitei
ten is alleen het voetbalstadion m.e.r.-plichtig (vanwege het verwachte aantal be
zoekers van meer dan 500.000 per jaar). De plannen voor kantoren en woningen 
vallen onder de m.e.r.-beoordelingsplicht1

]. 

Het college van B&W van Groningen is initiatiefnemer voor deze procedure. De 
gemeenteraad is bevoegd gezag. 

Bij brief van 27 mei 19992
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het milieueffect
rapport. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de start-

·-· notitie in de Groninger Gezinsbode van 2 juni 19993
]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 4
]. De 

werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te geven welke 
informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang 
volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
De Commissie heeft kennis genomen van het advies5

] van de Inspectie Milieuhygi
ene Noord, en dit in het advies voor richtlijnen verwerkt. Er zijn geen andere in
spraakreacties en adviezen binnengekomen. 

Op kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van meer dan 200.000 m 2 is de m.e.r.-beoordelingsplicht van 
toepassing. 

2 Zie bijlage 1. 

3 Zie bijlage 2. 

4 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3_ 

5 Zie bijlage 4. 

-3 -
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2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, DOEL, LOCATIEKEUZE EN BESLUITVORMING 

Artikel 7. l 0. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschr!jving van hetgccn met de voorgcnomen activitcit wordt be· 
- - _,J" vvyu.. 

Probleemstelling en doel 

In de probleemstelling moet word en beschreven voor welke (bestaande en/ of toe
komstige) knelpunten het voornemen een oplossing moet bieden .. Uit de pro
blccmstclling moet een concrete en duidelijke omschrijving van het doel (of de 
doelen) warden afgeleid. Doelen moeten zodanig concreet warden beschreven, dat 
ze kunnen dienen voor de afbakening van te beschrijven alternatieven. 

Hoewel het stadion, als m.e.r.-plichtige activiteit, de kern van het MER vormt. is 
het noodzakelijk de andere elementen van het initiatief (station, transferium, 
kantoren en woningbouw) bij de omschrijving van het doel te betrekken. Daarbij 
dient aangegeven te warden in hoeverre het realiseren van bepaalde programma
onderdelen voorwaardelijk is voor andere. Ga. in verband met de m.e.r.-beoorde
lingsplicht voor kantoorlocaties, in het bijzonder in op de omschrijving van het 
doel van de realisatie van kantoren en woningen. Ga hierbij zowel in op de situ
atie metals ook de situatie zonder een stadion. 

Met betrekking tot het stadion dient onderscheid gemaakt te worden tussen het 
gebruik voor sportevenementen, voor andere (grootschalige) evenementen en voor 
leisure- c.q. entertainmentactiviteiten. 

Geef in de omschrijving van het doel aan dat een afgeleid doel het verbeteren van 
het leefmilieu rondom het huidige Oosterparkstadion is. 

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moeten ook de doelen ten aanzien van milieubescherming en -verbetering 
worden aangegeven. Geef ook aan welke ruimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. 

'· 

Locatiekeuze 

De locatie Europapark voor het nieuw te bouwen voetbalstadion is gekozen na 
toetsing van zeven potentiele locaties aan een zevental criteria. In de startnotitie 
is net resultaat van het locatieonderzoek weergegeven. In de samenvatting van 
het locatiekeuzeonderzoek in de startnotitie is niet vermeld of en zo ja. welke mi
lieuaspecten bij de locatiekeuze betrokken waren. 
In het MER dient inzicht te warden geboden in de gekozen criteria en de gewich
ten die aan Lie c1ileria zijn toegekend, waaronder de eventuele miiieucriteria. 

-4-



2.3 Besluitvorming 

Artikel 7 . 10, lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten rninste: "een aanduiding van de besluiten bjj de voorbereiding waarvan het milieu
ejfectrapport wordt gemaakt. en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, 
d ie betrekking hebben op de voorgenomen activ ite it en d e beschreven altem atieven." 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruim
telijke beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voornemen. Hierbij 
dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, 
waarin deze zijn of worden vastgelegd. Aangegeven moet warden of er' in (de om
geving van) het studiegebied gebieden liggen, die op grond van milieuaspecten een 
speciale status in het beleid hebben of krijgen. De consequenties hiervan voor de 
ontwikkeling van alternatieven moeten eveneens worden aangegeven. 

Tevens moet beschreven warden welke criteria voor de afweging van alternatie
ven6] (bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid warden ont-

-. Jeend . De Commissie vraagt in dit kader aandacht voor de door de Tweede Kamer 
geaccordeerde nota 'Modemisering Instn.imentarium Geluidbeleid' (MIG). Volgens 
deze nota dienen Iokale overheden in de toekomst (binnen het tijdsbestek van de 
ontwikkeling van het voomemen) eigen geluidkaders te ontwikkelen. De huidige 
regelgeving kan daarom niet als enig toetsingskader gelden. Geef in dit licht een 
indicatie van mogelijke grenswaarden die in een vergunning opgenomen zouden 
kunnen worden. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan voor het Europapark door de gemeenteraad van de gemeente 
Groningen. Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijd
pad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en infor
meel zijn betrokken. De grenzen van het bestemmingsplangebied dienen in het 
MER te worden vermeld. 

Tijdens het locatiebezoek van de Commissie is gebleken dat de bouw van het sta
tion Kempkensberg een essentieel onderdeel is van de plannen. Geef aan welke 
overeenkomsten er bestaan met NS, RailNed en het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat over de realisatie van het station. '.-

Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium nog 
moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 

6 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies . 
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3. 

.· . .. 

3.1 

, . 

3.2 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10. lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een bescluiiving van de voorgenomen activiteil en vun de wyze wanmp 
zij zal wend~" u ii.yel.J{)erd. aismede van de aicemaueven daarooor, die redelijkerwijs in besclwuwing 
dienen te warden genomen, en de motivering van de keuze voor de in besclwuwing genomen altematie
ven." 

Artikel 7 . 10, lid 3 van de Wm: 
'Tot de ingevolge het eerste lid. onder b, te beschrijven altematieven behoort in ieder geval het altema
tief waarbij de nadelige gevolgen uoor het milieu worden uoorkomen. dan wel voor zouer cl.at niet moge
liik is, deze rneL gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu. 
zoveel mogelyk warden beperkt." 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de altematieven moeten worden beschreven voor 
~. zover deze gevolgen hebben voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze beschrij

ving te baseren op deelactiviteitcn. Daarbij dient eveneens aandacht te worden 
besteed aan neven- en vervolgactiviteiten. Ook bij het zoeken naar altematieven 
kan het zinvol zijn uit te gaan van een analyse van de voorgenomen activiteit in 
deelactiviteiten. 

Verd er verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten die 
plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/aanleg). de gebruiksfase (gebruik en 
beheer) en tijdens of na de beeindiging van het gebruik (indien van toepassing). 

Bij elk altematief rnoet worden aangegeven welke preventieve, mitigerende en 
compenserende maatregelen worden getroffen, met name ook in het licht van de 
'Stad en Milieu' gedachte . 

De voorgenomen activiteit 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit omvat alle geplande voorzieningen: 
het stadion, de overige recreatieve functies. de kantoren, de wonin_gbouw. het sta-
tion en het transferium. ·,. 
Geef aan wat de invloed is van het al dan niet realiseren van het station Kemp
kens berg. 

De beschrijving van het voomemen omvat de volgende zaken: 

Stedenbouwkundig plan 
Geef een beknopte beschrijving van de stedenbouwkundige opzet van het plan
gebied. Beschrijf de afzonderlijke bestcmmingen; geef daarbij tevens de functio
nele en ruimtelijke relatie tussen de plar10nderdelen aan. 

-6-



Aandachtspunten zijn: 
• bezoekerscapaciteit, omvang en ligging van het stadion; 
• aard en ligging van de overige recreatieve voorzieningen: tijdens het locatiebe

zoek is gebleken dat het plan tevens een casino, bioscopen en winkelvoorzie
ningen omvat; 

• aard, omvang en ligging van de kantoren; 
• aard, omvang en ligging van de woningbouw. Indien er woningbouw op en 

direct naast het stadion plaatsvindt, za1 een zekere detaillering in bouwtech
nische zin nodig zijn om duidelijk te maken hoe wordt omgegaan met te 
verwachten overlast ten gevolge van voetbalwedstrijden en andere evenemen
ten; 

• ligging van het station; 
• omvang, ligging en bereikbaarheid van het transferium en aantal, ligging en 

bereikbaarheid van de overige parkeerplaatsen; 
• de wijze van ontsluiting van het plangebied; 
• groenvoorzieningen; inpassingbinnen de gemeentelijke ecologische infrastruc

tuur; 
.. • fasering van de uitvoering van de verschillende planonderdelen, onder meer 
•, 

met het oog op de realisatie van parkeervoorzieningen en openbaar vervoer 
voorzieningen. 

Bouwplan (stadion) 
Ga in eerste instantie in op het concept dat ten grondslag ligt aan het ontwerp, 
namelijk de gedachte om het stadion als multifunctioneel geheel op te zetten. 
Geef daarnaast een beknopte beschrijving van het ontwerp van het stadion: 
bouwvolume, bouwhoogte en (bouwkundige) constructie. Besteed hierbij ook aan
dacht aan zaken die (mede) relevant kunnen zijn voor het milieu, zoals: 
• aard en ligging van de verlichtings- en geluidsinstallaties; 
• geluidwerende voorzieningen. 

Duurzaam bouwen 
Maak duidelijk op welke wijze uitgangspunten voor "duurzaam bouwen" een rol 
spelen. Denk daarbij o.a. aan: 
• vormgeving en materiaalkeuze van gebouwen (stadion, kantoren en woning

bouw), bouwwerken en parkeerfaciliteiten; bij die keuze wordt aangegeven hoe 
rekening wordt gehouden met milieuaspecten, gebruik:. (grate onder
houdsbeurten en onderhoudsgevoeligheid), sloop en hergebruik van de ma
terialen en constructies; 

• voorzieningen voor het opwekken van, het distribueren van en het besparen 
op energie; 

• voorzieningen voor opvang, buffering en hergebruik van regenwater. 

Wijziging van bestaande situatie 
Geef hierbij aan welke ingrepen in de bestaande situatie noodzakelijk zijn. 
Aandachtspunten zijn: 
• aard, omvang en ligging van bestaande bebouwing; 
• wijze van bouwrijp maken van het terrein; 
• omvang van de aanwezige bodemverontreiniging en noodzakelijke bodem

saneringsactiviteiten; 
• mogelijkheden voor hergebruik van sloopmateriaal. 
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3.3 

Gebruik en beheer van het stadion en omgeving 
Geef een overzicht van de omvang, frequentie en globale tijdsindeling van alle 
activiteiten die in of rond het stadion plaats zullen vinden. Geef daarbij aan de 
wijze vai1 geluidsversterking per ~oort evenement in het stadion. Beschrijf de 
maalregelen en vooni:ieningen om geluid- en lichthinder te beperken. 
Beschrijf de wijze waarop rekening gehouden is met sociale veiligheid en de 
kwaliteit van de leefomgeving. Ga hierbij tevens in op de routes mia_r het stadion 
vanafhet station en de parkeergelegenheden, met name als deze langs woningen 
leiden. Beschrijf hoe bet beheer van de parkeervoorzieningen wordt geregeld. 
Besteed aandacht aan milieuzorgaspecten, zoals: 
• omvang en beheersing van afvalstromen en 'zwerfvuil', wijze van verwijdering 

en scheiding van afval; maatregelen ter bevordering van hergebruik va11 afval; 
• wijze van reiniging van het stadion en omgeving. 

Verkeer en vervoer 
In het MER moet warden beschreven: 
• De omvang van het bezoek aan het Europapark en het verkeer ten gevolge 

daarvan. Maak hierbij onderscheid tussen de verschillende functies zoals 
wonen, kantoren en recreatie. Maak binnen de functie recreatie onderscheid 
tussen voetbalwedstrijden, andere evenementen in het stadion en overige 
recreatie; 
Geefvoor elke functie aan hoeveel verkeersbewegingen deze oplevert, gemid
deld en bij pieken in het gebruik van elke functie. Geef een frequentieverdeling 
van de bezoekersaantallen; 

• De verdeling over de vervoerwijzen auto, fiets en openbaar vervoer door de 
gebruikers van het Europapark, zowel aan de hand van ervaringscijfers met 
vergelijkbare ontwikkelingen elders in het land als op grand van een geschikt 
verkeers- en vervoermodel. De resultaten dienen te warden vergeleken met de 
capaciteit van het wegennet, het openbaar vervoer en de stallingsvoorziening
en voor de fietsen; 

• Hoe het al dan niet realiseren van het station Kempkensberg de voorgenomen 
activiteit beinvloedt; 

• De voor het autoverkeer beschikbare infrastructuur, mede in relatie met de 
fasering van geplande nieuwe wegen. Ook moet warden aangegeven in hoe
verre de aanleg van nieuwe infrastructuur nodig zal zijn als gevolg van de 
extra verkeersstromen die door de voorgenomen activiteit wor9.en veroorzaakt; 

• Het al dan niet integrale gebruik van de parkeervoorzieningen in het Euro
papark (onder andere bij grote aantallen bezoekers aan het stadion); 

• De wijze waarop Park-and-Ride wordt geeffectueerd; 
• De mogelijkheden van vervoer na de laatste vertrektijden van het openbaar 

vervoer; 
• Op welke wijze een vervoerplan voor het gehele gebied bij kan dragen aan het 

bevorderen van andere vervoerwijzen dan de auto. 

Alternatieven en varianten 

De keuze van de altematieven moet worden gemotiveerd. In het MER zijn vooral 
de milieuargumenten voor deze keuze van belang. Voor onderlinge vergelijking 
moeten de milieueffecten van de altematieven volgens dezelfde methode en met 
hetzelfde detailniveau warden beschreven. 
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3.3.1 

Beschlijving van het m eest rnilieuvliendelijk altematief is verplicht. De Commis
s ie beveelt verder aan om de voorgenomen activiteit in een ofmeer perspectiefVol
le altem atieven uit te werken , eventueel m et valianten. Het al dan niet realiseren 
van h et sta tion Kempkensberg ka n a ls variant worden uitgewerkt. 

Uitgangspunten voor altematieven en varianten zijn: 
• de bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en fiets; 
• het beperken van de hinder die voor de omgeving kan optreden; met name de 

hinder voor de woonbebouwing als gevolg van de toename van het verkeer, de 
geluidsinstallaties van het stadion en de aanwezigheid van grote groepen 
mensen; 

• Duurzaam bouwen: 
De omvang van de voorgenomen activiteit maakt het interess ant aandacht te 
besteden aan het aspect duurzaam bouwen. Hierbij is zowel het bouwrijp 
maken als de ontwerp-, de bouw-, de gebruiks-, en de sloop/hergebruikfase 
van belang. 

Nulalternatief en nulplusalternatief 

Momenteel ligt het terrein voor een groot deel braak. Op dit terrein zullen in ieder 
geval kantoren en woningen gerealiseerd warden, ook als h et stadion en de 
recreatieve voorzieningen achterwege blijven. De ontwikkeling van kantoren en 
woningbouw ligt nog niet in plannen vast. Voor h et vaststellen van een plan 
hiervoor geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht. 

De Commissie stelt voor een nulaltematief en een nulplusaltematief uit te wer
ken. Zowel het nulaltematief als het nulplusaltematief zijn relevant als referen
tiesituatie. Het nulatematief geeft inzicht in de rnilieugevolgen ten opzichte van 
de huidige situatie. Het nulplusaltematief geeft inzicht in de gevolgen ten opzich
te van het meest waarschijnlijke scenario, mocht de bouw van het stadion geen 
doorgang vinden. 

Nulalternatief 
Beschlijf als nulaltematief de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling 
voor het Europark. Hierbij gaat het dus om zaken die reeds in plannen vastgelegd 
zijn. Dit nulaltematief, namelijk het altematief waarbij het terrein braak blijft 
liggen en noch een stadion, noch kantoor- en woningbouw gerealiseerd zal 
warden, is geen reeel altematief. Vandaar dat het nulaltematief alleen als refe
rentie hoeft te dienen. De rnilieugevolgen van altematieven moeten concreet war
den gemaakt door vergelijking met deze referentie. 

Nulplusalternatief 
Beschrijf als nulplusaltematief de situatie dat in het Europark kantoren en wo
ningen gerealiseerd warden. De recreatieve voorzieningen (stadion, bioscoop e.d.) 
blijven achterwege. 
De Commissie acht het, gezien de m.e.r.-beoordelingsplicht van een dergelijk 
stadsproject, raadzaam dit nulplusaltematief volledig uit te werken, zodat oak 
de autonome effecten van het stadsproject op alle relevante milieuaspecten in 
beeld gebracht warden. 
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3.3.2 

4. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke altematief (mma) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldocn aan de doelstellingen vrir1 de 

iuilialiefnemer, aismcde binnen zijn oi haar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbete

ring van het milieu. 

De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van het mma een 'actieve' aanpak 
te volgen. Hiermee wordt bedoeld dat de bevordering van het gebruik van fiets en 
openbaar vervoer, het minimaliseren van de geluidhinder en de maximale toe
passing van duurzaam bouwen aspecten bij de ontwikkeling van dit altematief 
als uitgangspunt wordt genomen. 
Indien er echter argumenten zijn op grond waarvan deze aanpak niet mogelijk is, 
kan ook gekozen worden voor de 'passieve' aanpak, waarbij na analyse van de 
milieueffecten van altematieven of varianten het altematief met de minst nade
lige milieueffecten tot mma wordt benoemd. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artikel 7.10, lid 1. onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijuing uan de bestaandc toestand van het milieu. voor zover 
de voorgenomen activileil oJ de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu.. indien de activileit noch de altematieven warden 
ondemomen." 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome 
ontwikkeling hiervan. moet worden beschreven als referentie voor de te verwach
ten milieueffecten. 
Daarbij wordt onder de autonomc ontwikkeling verstaan: de toekumstigc ontwik
keling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de altema
tieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ont
wikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen 
besluiten over nieuwe activiteiten. In het kader van het nulaltematief is gevraagd 
om als nulplusaltematief het meest waarschijnlijke scenario bij niet realiseren 
van het stadion uit te werken. ook al ligt dit scenario nog niet in plannen vast. 

Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen doorgaan of nict (zoal~ 
de aanleg van station Kempkensberg). dan kunnen hiervoor verschillende 
scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en haar 
omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan 
optreden. Per milieuaspect (lucht, bodem, water, enz.) kan de omvang van het 
studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht warden gegeven van 
de eventueel in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten. 

Bij de beschrijving van het milieu zal in het MER met name aandacht moeten 
worden besteed aan verkeersaspecten , geluid en lucht en aan stedenbouwkun-
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5. 

dige- en belevingsaspecten. Geef ook inzicht in de bestaande (water)bodemver
ontreinigingen. 

Geluid en lucht 
De informatie moet zodanig zijn dat een goede vergelijking gemaakt kan warden 
met de nieuwe situatie en voor bewoners en bestuurders duidelijk wordt welke 
toename of afname van hinder zal optreden. Voor de bepaling van het achter
grondniveau dient uitgegaan te warden van de autonome ontwikkeling van 
verkeer en vervoer. 

Bepaal het wegverkeerslawaai en de luchtverontreiniging ten gevolge van wegver
keer op leefniveau van de parameters benzeen, NOx en ftjn stof op die wegvakken 
waar overschrijding van de grenswaarden valt te verwachten ten gevolge van de 
realisering van de voorgenomen activiteit. Hierbij moet rekening warden gehou
den met het tijdschema van de aanleg van aanvullende weginfrastructuur in de 
omgeving (bijvoorbeeld het Euvelgunnetrace). 
Geefinzicht in de huidige geluidbelasting op geluidgevoelige objecten, liefst in de 
vorm van een contourkaart. 

-, Geef inzicht in het huidige railverkeerslawaai. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten rninste: "een beschrjjving van de gevolgen voor het milieu. die de voorgenomen ac
tiviteit, onderscheidenlfjk de altematieven kunnen hebben. alsmede een nwtivering van de wfjze waar
op deze gevolgen zijn bepaald en beschreven." 

Bij de beschrijvingvan de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen 
in acht te warden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de emst 

warden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaarheid en 
compenseerbaarheid; 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht warden be
steed (bijvoorbeeld op de locatie Oosterpark); 

• expliciet dient te warden ingegaan op cumulatie van effecten als gevolg van 
samenloop van bezoek aan de verschillende activiteiten in het plangebied; 

• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten warden beschreven zo
als de toenemende verkeersonveiligheid door de toename van het verkeer; 

• bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een gevoelig
heidsanalyse warden uitgevoerd of een worst case scenario warden gebruikt. 
In het laatste geval dient te warden aangegeven hoe groat de kans is op dit 
'worst case scenario'; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en controleer
baar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete ver
wijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• aandacht moet word en besteed aan die effecten die per altematief verschillen 
of die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van het bouwrijp maken, de aanlegfase, 
gebruiksfase en de sloopfase te warden betrokken waarbij gebruik dient te 
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worden gemaakt van een van de levenscyclusanalyse (LCA) methode afgeleide 
bepalingswijze; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

Effecten ten gevolge van tocname wegverkecr 
Effecten die optreden door de toename van het wegverkeer behoeven alleen be
schreven te worden daar waar het autoverkeer met 20% of meer toeneemt ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling. Er dient expliciet aandacht te worden 
besteed aan het effect van piekbelasting van de infrastructuur bij het gelijktijdig 
beginnen en eindigen van evenementen bij de diverse publiekstrekkers in de na
bije omgeving. 

Geluid 

Gezien de toekomstige nieuwe regelgeving met betrekking tot de beoordeling van 
geluidhinder kan in het MER niet volstaan worden met toetsing aan landelijke 
normen. Ilet is belangrijk inzicht te geven in de directe bron/effect-relatie: om 
welk type geluid gaat het en in welke mate kan het belastend zijn voor de om
wonenden. Geef inzicht in gemiddelden en piekbelasting. Geef aan welke mate 
van geluidbela:slingverwacht wordt op verschiiiende delen van het plangebied en 
om hoeveel omwonenden het gaat. Maak hierbij gebruik van contourkaarten. 

Ten behoeve van de beoordeling van de geluidaspecten dienen in het MER de vol
gende gegevens te worden opgenomen: 
• gedurende welke tijd en periode (dag, avond, nacht. zondag) er sprake zal zijn 

van hinder en hoeveel mensen er hinder zullen ondervinden; 
• de bij bestaande en geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen (woningen 

en dergelijke) te verwachten equivalente geluidsniveau ten gevolge van het 
verkeer van en naar het park, complex en kantoren; 

• de geluidbelasting op woningen bij gebruik van het stadion, zowel bij voetbal
wedstrijden als bij eventuele andere geluid producerende activiteiten, zoals 
concerten. Maak onderscheid in de geluidbelasting van woningen op en aan 
het stadion en woningen in de omgeving van het stadion; 

• het railverkeerslawaai ten gevolge van de aanwezigheid van het station en het 
intensievere gebruik van de spoorlijn. 

Lucht ' · 
In het MER dient de luchtkwaliteit langs de belangrijkste aan- eh toevoerwegen 
nabij het plangebied te warden beschreven aan de hand van de concentraties 
NOx, benzeen en fijn stof. Bij de beschrijving dient rekening te warden gehouden 
met spitsuren en perioden direct voor en na de aanvang, respectievelijk afloop 
van evenementen. Ga ook in op de effecten ten gevolge van parkeren. 

Lcefmilieu 
Beschrijf in het MER: 
• de positieve en negatieve gevolgen voor de sociale veiligheid; 
• de verkeersveiligheid op de \vegen en kruispuntcn in de omgeving; 
• mogelijk optredende parkeeroverlast; 
• eventueel optredende andere vormcn van hinder, zoals zicht- of visuele hin

der, windhinder, zwerfvuil en graffiti; 
• effecten van verlichting, bewegwijzering en reclame. 
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6. 

Landschap, natuur, bodem en (grond)water 
Het MER dient inzicht te verschaffen in: 
• de effecten voor de stedelijke groenvoorzieningen; 
• de (toekomstige) landschapselementen die de ecologische relaties bevorderen 

of die barrieres opleveren voor deze relaties. 
• eventuele (water)bodemsaneringsmaatregelen; 
• de (veranderingen van de) stand en kwaliteit van het grondwater. 

Cultuurhistorie 
De gevolgen voor de aanwezige cultuurhistorische elementen dienen in het MER 
te warden beschreven. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7 .10. lid 1. onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelfjking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 

-

1 

ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen actiuiteit. 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematie
ven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven (inclusief 
nulplusalternatief) moeten onderling en met de referenties warden vergeleken. 
Dael van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de 
essentiele punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen 
activiteit en de altematieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grand 
van kwantitatieve informatie plaatsvinden. 
Bij de vergelijking moeten ook de doelstellingen en de grens- en streefwaarden 
van het milieubeleid warden betrokken. 
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7. 

•, 

8 . 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

ArUkel 7.10, lid l. onder g van de Wm: 
Een MER beval len minste: "ppn ot>erzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijuingen 
td.ur.z. va..r1 de bcstaa.."1de mil1eutc~tand en autcnornc or.twikkcling daarv·aiJ, resp. van de nTilieucf-

fecten) ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegeuens." 

Het MER moet aangeven over welke rnilieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toe
gespitst op die rnilieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een 
belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de consequen
ties rnoeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is . 

Onzekerheden kunnen ook voortkomen uit de besluitvorming omtrent de 
verschillende onderdelen van het plan; 

• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in in
formatie; 

• hoe emstig leemten en onzekerheden zijn voor h et te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een beslWl heeft genomen. bfj de uoorbereiding waaroan een mUieueffectrap
port is gemaakt. onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit uoor het mUieu, wanneer zfj wordt 
ondemomen of nadat zfj is ondemomen." 

De Gemeenteraad van Groningen moet bij het besluit aangeven op welke wijze 
en op welke terrnijn een evaluatieondcrzoek verricht zal worden om de voorspelde 
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo 
nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. De gemeente zal ook 
informatie moeten verschaffen over mogelijke geluidgrenswaard~n in het kader 
van de MIG. 
Het verdient aanbeveling, dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Groningcn in het MER reeds een aanzet tot een progra...TTima voor dit onderzoek 
geeft. omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte 
voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten 
evaluatieonderzoek. 
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9. VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van 
de altematieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te warden gepre
senteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. Voor de presentatie beveelt 
de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgege

vens {die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de hoofd
tekst zelf te vermel.den, maar in een bijlage op te nemen; 

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

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische na
men goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voegen; 

• voor de presentatie van de geluidbelasting contourkaarten te gebruiken. 

10. -~. SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 7.10. lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht gee.ft 
voor de beoordeling van het mUieuejfectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu 
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud 
van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 

• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• in hoeverre het MER als ondersteuning dient in de procedure voor de besluit

vorming random de kantoren- en woningbouw; 
• de voorgenomen activiteit en de altematieven en varianten; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteit en de altematieven; 
• de vergelijking van de altematieven en de argumenten voor de'-selectie van het 

mma; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 mei 1999 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen -

Ruimt e li jke Ordening en [conomische Zaken 

Aldeling Juridischc Zakcn 

I V 

Da1um 27-05- 1999 Bil•geinl div. 
lnfanna1ie J. Dallinga Tel.10501 367 81 09 

Dodorwerp Milicu-effcctrapportage F.C. Groningcn-stadion. 

Gcachtc hccr/mevrouw, 

~r 
~ngen 

v.tidh•cti• 

Stadsontwil:leling, 

Bouwen en Wonen 

I 

Gedempte Zuiderdiep SB 

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

Tel, I05013li79111 

K""""'' R099.37085 
Fu 10501 367 8) 98 

In opdracht van ons college wordt momenteel ecn stedenbouwkundig plan voor het 
Europapark ontworpen. Dit stedenbouwkundig plan krijgt een vervolg in een 
bestemmingsplan, waarvoor de werkzaamheden in de tweede helft van ditjaar zullen warden 
opgestart . 

Het Europapark bevindt zich in het zuidoostelijk stadsdeel en is gelegen tussen de Europaweg, 
de Zuidelijke Ringweg en de spoorlijn Groningcn-Zwollc. De locatie koml beschikbaar door 
het verdwijncn van de elektriciteitsproductiefonctie (Hunzecentrale) uit dit gcbied. 

Het program ma voor het Europapark omvat de volgende functies: kantoren, woningbouw, een 
voorstadstation met transferium en een nieuw voetbalstadion voor F.C. Groningen. 

De uitgangspunten voor de planvorming zijn genoemd in de brochure "Twee scenario's voor 
het Europapark", die u hierbij aantreft. Hierin warden een aantal maatregelen genoemd, die: .. 
een vast bcstanddeel vorrnen voor de ontwikkeling van het plangebied, het zogenaamde 
basispakkct. Daamaast warden een tweetal scenario's aangegeven, waarin een aantal 
planelementen op verschillende wijze zijn uitgewerkt. 

Voor het nieuwe voctbalstadion houdt dit de keuze in tussen cen accommodatie uitsluitend 
voor de beocfening van de voetbalsport of een stadion gecombineerd met andere 
voorzieningen, waarbij met name gedacht word! aan kantoren en functics die aansluitcn op hel 
thema sport en recreatie. 

Volgens het Bcsluit Milieu-effectrapportage wordt als een van de activiteiten, waarvoor de 
verplichting van een milieu-effectrapportage geld!, genoemd: de aanleg van een recreatieve of 
toeristische voorziening, die 500.000 bezockers of meer per jaar aantrekt. De bouw van het 
nieuwe suidion overschrijdt deze drempelwaarde. Dat betekent dat voor dit onderdeel van het 
bestcmmingsplan de m.e.r.-procedure moct warden gevolgd. 

Met het oog hierop hebben wij een startnotitie, "Het nieuwc F.C.-Groningen-smdion in het 
Europaparl<", latcn opstcllen, die wij u hierbij docn toekomen. De gcmcenteraad hceft dez.e 
notitie in zijn vergadering van 26 mei jl. aanvaard . De startnotitie ligt met ingang van 3 juni 
overeenkomstig artikel 7.12, lid 4, van de Wet milieubcheer en artikel 3 van de Regeling 

In tJW antwoord graag dalum en kenmer\ vermclden 
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Volgwl I 

~t\tC: 

~r 

~ngen 

s1anno1i1ic milicu-cffcct1app(ut~gc, gcdurcndc vier weken rcr rnui;c. li1crv~11 vi in de 
Groningcr Gcz.insbode vnn 2 juni :u. ttn opcnblre kennissc,•ing wordcn gcd:i:in. 

Wij ve17.o<:kc11 u hierbij hcl advic:s over her seven van de rlch1lijne11. als bcdoeld in n1tikcl 
7.14, lid I. van de Wei Mil ieubchecr, 3311 ons uit te brengcn . 

1 loogachtcnd, 
namcns 13urgemecstcr en Wcthoudcrs. 
de ali;cmccn dircctcur, 
namcns de:r.c, 
de directcur St.idsontwikkcliug. 
Oouwcn en Wonen 

Bijlage l . biz. ii 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van startnotitie 
in de Groninger Gezinsbode d.d. 2 juni 1999 

Crr(;/J,'nqc,r 6-CU,..,1rbo~ 'L~· ; /CJaq 
Wat is klein oh'emisch arval: cosmetica. verlres1en. verl. rdunn~rs. oplosfuickJefcn, oude mediciinen. 
accu·s. baltcrijen. accu's, spuitbussen. besttijdiousmid eleh, kwiklhermometecs, fotochemicatien ... 

\.~ l=Elt!iliIU'jjE13!itI~~ 
11no1i1ie milieurapponage FC Groninaen Stadion 
npapa1k 

Met l1tt cmg np dt! 011t111iUding w111 hct 

CurnP"t"'ri b<rtidt11 burgcmuJltr tn Wtf· 

11n11tlas momcntu( un bt1ltmmi11g1pla11 

I kl Europ:ipMk bcsl:;i:\l hcl gchicd, c.bl &I!>' 
h:i:.I wnrtll heg.ren~ door ik: Eump:lwcg, ck 

Z.uidclijke Ring""'·eg. de spoorlijn Groningcn
Nicuwesch:ins!Groningcn-Zwolle c"n hct 

io<luMricl_crrtin Win!;ChOtcrdicp. Elc:mc:nl~n 
in de pbnonlwikkcling zijn: bnlorcn, 
w~inghouw, ecn nicuw ~poor.Yegsl:ilion 
met tr:msfcrlum en ccn nicuw voc1h:-.lst:'lt1inn 
voor FC Groningcn. In ten v:in de lwcc 

~c11:'lrio'~ voor he! EurOp:ip:irk wnrdl ui1gc

Glao "''" ccn YOClbJISIJ<lion gccombinccrd 
incl v~.icningcn, zo;IS bncorcn en fonc
tics <lie bijvoorheeld .;i;i~sluiccn op hcL 1hcm:1 
spon en rccrc:itic. In hct Jndcrc :i:ccn:'lrio 
hccft hcl i;1:idion uit.~luircn<l cc:n ru11c1ic voor 
'c bcocfcning v:in de vocth:ilspon. 

Voorc..1:11 hec lx..-;temmingspl:in k:in wordcn 
V3.<;tgcslcld OIO<:I VOlgenS hcl O~sluil milicu. 
CffCClrorpi>or1.age Y()Qf de bouw VJO hcl OiClf· 

we fC Groningcn-si::itlion cen milicucffccc- • 
nppomgc {k:omvcg m.c_r.) wordcn ccm:i;ikl 

In Ycrb:ind hicrmcc m:iilkt de gcmccnicr::i;id 
bd:cnd, dal in ltc1 bJcr v.an 1.lc7.c procedure 
c-cn s1:inno1itic. i;cua:irnd 'HC:t nicuwc 
FC Groningcn·s1.:r<lion in hcl Europap:irk:', is 
11i1gcbr;ich1. Voorc.Ja( de gcmccn1cr:1:it..I over· 
g:1:<1t lot het Y:"1Sfs1cllcn v:in rich1lijncn vnor tJc 
inhoucl v:in hct m.c r.·rnpport wonh cen icdcr 
in dc gckgenhcit..I gcsrcld opmcO:iingcn tr: 

m;ikcn over lie.I gc.Yen v:in <le rlchtlijncn. 

· Mc1 hcl oog hicrop ligi bovcngcnocmde 
!\f;innotilic met ing:ing v:in) juni lot en met 

JO juni 1999 voor ccn icdcr lcr inr.;tge bij de 
i11fonn;iticb:ilie van de Oicnsl Ruimtclijke 

'"":-._ Or&uing en Economisthc 7..:tkcn, Get..lcmptc 
A1itk:rdicp 98 lc Groningcn, en bij hi:I 

Gc111ccn1clijke lnform:illc Cenlnirn. 

Kreupcl~lra:il I {Prcfrctc:nhoO le Grnningcn, 
op w~rktJagc:n \t:ln 9.00 IOI 16 00 uur. hij he1 
GcmccntcliJk: lnformatie Ccnlrum C'l{>dnn
ck:rd;:ig bclvcndicn YJn I 8.00 lot 20.00 uur. 
lnlichtingcn kunncn 0(1 wcrk<l:iccn Vln 

9.00 IOI 16.{)() UUf \VOrdcn CCYC'1'1gd hij de 

;i(<lding Juri<li~clic l.lltcn Y:"in de ilicns1 
Ruim1clij\;,c Ordcning en Economi:ccltc 
Z..ikcn op 1c1croo11n111nn1cr (050) )67 81 09 
nfbii de Milicudicnsl, lel. (050) )67 JO 86 
E11:crnpl;m:n van de ~l;if1nolitic kunnen war
den vc1krcgcn hij tlc i11ronn:1tich:ilic "r de 
:irdcling Juridischc Z.akcn v:mdc dicnst 
Ruim1clijkc OrJcning:cn Economi!';chc 
Liken. voomocmJ. 

_ GcclurcmJc bovc~gcnoernde lcnnijn bn ccn 

icclcr .~chrifldijkc opu11.:rkint;cn nvcr het 
gcvcn Y:ln richllijncn in1.:1\;.c d~ inhout..I V:"in 
her m C f 7.cndcn :'l:in: de CC:OlC&:HIC(O'l:"icJ \':JO 

Grrn1ingcn, rJ:i Oii:nsl Ruunh:lijkc Orde11i11i; 
en fa1111omi~chc 7_,k('n. Poql1u~ 7111\I, 

9701 JO Grl'11inccn Grrini11.crrr, ?j1lfli /91J9 

Plaatsing buslialte Edelsteenlaan/Pa11!fs1~1 

Burgemc:eslcr en wclhouders ma.ken hckcntl. 
tfaC. he( college in 7.ijn vcrg:1<lc:ring" v:in 18 mci 

199?, gclct op de ilrtikclcn 16 litl 2 rn 18 liJ d 
v;m 1.fc: Wcgcnverkccr.;wct 1994, hccf1 bcslo
lcn vcrkccr.1bor<l mo<lcl L3 (hui;halccl te 

pfo:Jt~n op de hoc.It fakhlccn\:1;:u'\/P;11dstn;1l. 
De husroutc v:in lijn 3 is in lkccrnllCr 19% 
gcwij7.igd. w:i;irdoor t..le route vi:i <le 
Oi:im;intl:ian is komen le vcr\t.allcn cn d;ur

mcc oak t..lc hallc Diam:mtl;i:m/U:imslct:nla:m. 
V1KJr ccn gocdc op.:nha:tr vcrvocrnoon.ic
ning. is ccn nicuwc h'1he gcsiluccrd .a:in Jc 
EtJdslccnlJ:in n:ihij de P:irclstrJ:ll , Dctc hallc 
is rcilclijk rccds oP 22 dcccmbcr 1996 in 
gcbruik ccnomcn. 

Hct bcsluil ligl v::m;irJ juni gcdurcndc 

13 wckc:n voor ~n icdcr ler inz;igc hij het 
Gcmccncclijk htfornt'1tic Ccnlrum Jan <k 

Krcupdslraat I le Gruningen en hij lie Dienst 
Ruin1tclijkc Or<kning en Economischc 
bkcn, GcJ. Zuitkrc.Hcp 98 lc Grcmingcn. 
Tcgen dit bc.sluil kunncn bcl:inghcbbcndcn 
binncn 1.cs wc-kcn n:i puhfic;i1ic ccn bnw:i;u-

• :sd1rirt inllicncn bij hc1 college Viln burgc
mccstcr en wcthoudcrs:, Poslbc.i!'; 20 00 I, 
979() PB Gmningcn. Grmrfog~n. ljrmi 1999 

.• 



BIJLA.GE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Burgemeester en wethouders van gemeente Groningen 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad gemeente Groningen 

Besluit: wijzigen bestemmingsplan 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C/D 10 

Activiteit: De gemeente Groningen heeft het voomemen de locatie Europark te ontwikkelen en 
daar een nieuwe voetbalstadion voor FC Groningen, andere recreatieve voorzieningen, een 
kantorenpark, woningen en een nieuwe NS-station met transferium te realiseren. 

Procedur~le gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 3 juni 1999 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 1 september 1999 

Bijzonderheden: Alleen het voetbalstadion is direct m.e.r.-plichtig. Omdat het kantorenpark 
onder de m.e.r.-beoordelingsplicht valt adviseert de Commissie om de situatie waarbij in het 
Europark alleen kantoren en woningen gerealiseerd warden als altematief op te nemen en volledig 
uit te werken. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. J.P.V.M. de Graaf 
dr. ing. G. de Roa 
ir. J. Termorshuizen 
ir. G. Blom (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir. J.M. Bremmer 
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BIJLAGE 4 

Lijs t van ins praakre acties en adviezen 

p ersoon of instantie plaats 

Min isterie van Volkshuisvesting. Gron ingen 
Rulmtclijke Orden ing en Milieubeheer 

.. . 

datwn van 
on tvangst 
Cie. m.e.r . 

19990730 




