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1. 

Zie bijlage 1. 
Zie bijlage 2. 

INLEIDING 

De Blauwe Stad B.V. is voornemens in het kader van de Streekplanuitwerking 
Blauwe Stad een nieuw merengebied met woon-, natuur- en recreatiefuncties 
te realiseren. Hiervoor is een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen, die re
sulteerde in een milieueffectrapport (MER) in 1998. Dit oorspronkelijke MER 
is in mei 1998 door de Commissie voor de m.e.r. getoetst. Op basis van dit 
oorspronkelijke MER zijn in 2000 het streekplan en desbetreffende bestem
mingsplannen gewijzigd. Om het project te realiseren is door de provincie 
Groningen besloten tot het opstellen van een aanvulling op dit bestaande 
MER omdat het detailniveau van het oorspronkelijke MER te strategisch werd 
bevonden voor het aanvragen van een ontgrondingvergunning Door de pro
vincie Groningen is er, rand het verlenen van een vergunning ingevolge de 
Ontgrondingenwet, voor gekozen een m.e.r.-procedure te starten onder toe
passing van het bepaalde in artikel 7.16 van de Wet Milieubeheer (Wm). 

Bij brief van 23 oktober 20021 heeft de provincie Groningen de Commissie 
voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het 
aanvullend MER. Het aanvullend MER is op 24 oktober 2002 ter inzage ge
legd2. 

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 inspraakreacties4, die zij van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie naar een 
reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
• informatie bevat over een essentiele tekortkoming in het aanvullend MER, 

waarvoor de Commissie adviseert een aanvulling op het aanvullend MER 
op te stellen alvorens de besluitvorming doorgang kan vinden; 

• informatie bevat over de inhoud van het aanvullend MER die van belang is 
voor de besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in bet advies. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen voor het oorspronkelijk MERS, zoals vastgesteld in ok

tober 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 aanvullend MER in aanmerking komen voor een 
positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de te
kortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie 

Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
Wm, artikel 7.23, lid 2. 

6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
7 Wm, artikel 7.10 
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aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het be
sluit over de ontgrondingvergunning 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekort
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort
komingen warden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
warden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

Tijdens de toetsing heeft op 5 december 2002 een gesprek plaats gevonden 
tussen de Commissie het bevoegde gezag en de initiatiefnemer. Daarvoor 
heeft de Commissie schriftelijk kenbaar gemaakt dat het aanvullend MER 
naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is. Tijdens het infor
mele overleg op 5 december zijn de volgende documenten aan de Commissie 
ter informatie meegegeven: 

Memo beantwoording discussiepunten Commissie MER; 
Witteveen en Bos, februari 2002. Onderzoek naar de productiviteit van de 
toekomstige waterbodem van de Blauwe Stad met behulp van chemische 
en biologische analyses; 
Streekplanuitwerking De Blauwe Stad, 28-9-98; 
Deelrapport D, Watermodellering Blauwe Stad, Grondwater, maart 2000, 
DHV; 
map met kaartens; 
MEMO, verwerking waterkwaliteitsonderzoek in bestek, 8 mei 2002, P. 
Vroege. 

Tevens is een mondelinge toelichting gegeven op een aantal vragen. 

Deze documenten, die verder als aanvulling zullen warden beschouwd, heb
ben niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert de mondelinge toelichting 
oak op schrift te stellen. In dit advies is de inspraak over de aanvulling der
halve niet beschouwd. De Commissie adviseert de aanvulling en de op schrift 
gestelde mondelinge toelichting bij de beschikking ter visie te leggen. 

Dit advies van de Commissie bevat het oordeel over het aanvullend MER in
clusief de aanvulling. Het aangevulde MER wordt verder in dit advies MER 
genoemd. 

8 De Commissie had in eerste instantie geen beschikking over de tekeningen die bij de ontwerp ontgrondingvergun
ning behoren en die wel ter visie zijn gelegd. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 

OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP MET 
AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de es
sentiele informatie aanwezig is. De Commissie constateert dat in de tijd 
tussen het oorspronkelijk MER en het MER veel onderzoek is venicht. Echter 
de weergave van de resultaten van dit onderzoek is niet altijd terug te vinden 
in het MER. 
Derhalve constateert zij dat in het MER de volgende onderbouwing ontbreekt 
van: 

de voorziene kweloverlast en stijging van grondwaterstanden; 
de uitspraak dat diepploegen het vrijkomen van fosfaat tegengaat. 

Tevens constateert zij onduidelijkheden ten aanzien van: 
de zwemveiligheid door het mogelijk kapotgaan en vrijkomen van 300 km 
drains door het diepploegen; 
archeologische waarden die mogelijke effecten kunnen ondervinden van 
het diepploegen. 

De aanvulling heeft bovenstaande ontbrekende informatie in voldoende mate 
verschaft. 

Toelichting op het oordeel 

Kwel 

Het Voorkeursalternatief voorziet in het aanleggen van kwelsloten teneinde 
vernatting in het buitengebied (landbouwgronden, woonlocaties) zoveel moge
lijk te voorkomen. Uit de aanvulling9 blijkt dat berekeningen zijn uitgevoerd 
ter bepaling van de grootte van de kwel en verhoging van de grondwaterstan
den in de verschillende deelgebieden. De uitkomsten van de berekeningen 
blijken het meest gevoelig voor de dikte van de zandlaag boven de potklei, 
welke als watervoerende laag fungeert. De dikte van deze zandlaag is niet op 
alle plaatsen goed bekend, met name niet op die plaatsen waar de laag dik is 
en waar derhalve de meeste lek uit het meer naar het buitengebied zal optre
den. Daardoor kennen de berekende kwelhoeveelheden een indicatief karakter 
en bestaat de mogelijkheid dat na aanleg van het meer de vernatting ernstiger 
is dan nu gedachtlO. 
• De Commissie adviseert: 
1) De dikte van het zandpakket op de potklei beter in kaart te brengen. Dit teneinde op 
voorhand een betere inschatting te kunnen maken van de te verwachtten lekverliezen 
uit het meer, alsmede de daarmee samenhangende vernatting en stijging van grond
waterstanden van het buitengebied. Dit is met name belangrijk op die plekken waar de 
zandlaag dik is en derhalve de grootste eff ecten te verwachtten zijn; 

9 In deelrapport D-Grondwater, van de Watermodellering Blauwe Stad (DHV, maart 2000). 
10 De Commissie heeft geen kennis kunnen nemen van het rapport Blauwe Stad, lnformatie ten behoeve van 

ontgrondingvergunning (DHV, juli 2002). 
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2.2.2 

2.2.3 

2) Het vastleggen van de nulsituatie met betrekking tot de grondwaterstanden (grond
waterstandverloop v66r aanleg van het meer) in verband met de monitoring zo spoe
dig mogelijk ter hand te nemen. Dit teneinde een voldoende lange reeks waarnemin
gen te verkrijgen welke als basis kan dienen voor het evalueren achteraf van de toe
genomen grondwaterstanden en kwel na aanleg van het meer. 

Fosfaat 

In het MER wordt gesproken over het 1 meter diepploegen om zo het vrijko
men van fosfaat tegen te gaan. Wat diepploegen precies inhoudt wordt niet 
duidelijk uit het MER. Tevens wordt uit het MER niet duidelijk waar precies 
dit diepploegen gaat plaatsvinden en waarom op die plaatsen. 
Tevens is niet duidelijk waarom verwijderen van de laag niet als meest milieu
vriendelijk altematief kan warden gezien in plaats van diepploegen (zie effec
ten zwemveiligheid en archeologie § 2.2.3 en 2.2.4). 
• Uit de aanvulling blijkt dat diepploegen het omkeren van de grond is en dat het 
fosfaat op deze manier in mindere mate zal vrijkomen. In de aanvulling wordt aange
geven dat de bodemtypes klei en veen niet meer dan ca. 25 % van de toekomstige 
waterbodem dienen te beslaan 11

• Er bestaat nog onzekerheid over de waterkwaliteit. 
De Commissie adviseert in de komende jaren een monitoring- en evaluatieprogramma 
op te zetten om na te gaan hoe de waterkwaliteit zich in de komende jaren zal ontwik
kelen. In deze programma's dient duidelijk te zijn welke mitigerende maatregelen kun
nen worden getroffen om een goede waterkwaliteit te waarborgen en een blauwalg
plaag te voorkomen. De Commissie adviseert reeds bij de aanleg maatregelen te ne
men. Zo kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van diepere plekken op enkele strate
gische locaties in het meer, mogelijk een deel van het slib worden opgevangen. Hier
door kan het opwervelen van slib worden gereduceerd. 
Het verwijderen van de bouwvoor wordt door de initiatiefnemer niet als reeel alterna
tief gezien omdat het streven naar een gesloten grondbalans dan niet wordt gehaald. 

Zwemveiligheid 

In het MER wordt aangegeven dat er zo'n 300 km aan drains kapot geploegd 
zullen worden. Nu zal het meer een gemiddelde diepte van 1.30 m krijgen. 
Onduidelijk is wat de omgeploegde kapotte drains betekenen voor de zwem
veiligheid. 
Daamaast is onduidelijk wat de drains bij hergebruik van grond betekenen 
voor de stabiliteit van bijvoorbeeld eilandjes en dijken. Kunnen deze door de 
ronde pijpen gaan verzakken? 
• Uit de aanvulling blijkt dat de drains die aan de oppervlakte komen worden weg
gehaald. Daarnaast wordt de grond die gebruikt zal worden voor eilanden en dijken 
eerst ontdaan van de drains. De Commissie constateert dat door storm, inlaat van 
water en het varen met boten drains die niet aan de oppervlakte liggen, mogelijk na 
verloop van tijd toch naar boven kunnen komen en gevaar kunnen opleveren voor 
zwemmers. Daarom adviseert zij de mogelijkheden na te gaan van het verwijderen 
van drains met name bij de zwemstrandjes. T evens adviseert zij de eerste jaren te 
monitoren of de bodem nog veilig is. lndien geen verwijdering van drains plaatsvindt, 
adviseert zij waarschuwingsborden te plaatsen die op de mogelijke aanwezigheid van 
kapotte drains wijzen. 

11 In deze gevallen komt op termijn wel fosfaat vrij. 
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2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

Archeologie 

Er is op de hoger gelegen delen van het plangebied een Aanvullende Archeolo
gische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd. Aangetoond is toen dat juist op deze 
dekzandruggen bewoningssporen uit de steentijd aanwezig zijn. Omdat men 
in het oorspronkelijke MER ervan uitging dat grate delen van het gebied niet 
vergraven zouden warden, werd het door de ROB niet nodig geacht voor het 
gehele plangebied een AAI uit te voeren. Doordat nu gekozen is voor 1 meter 
diepploegen bestaat de kans dat toch archeologische waarden zullen warden 
aangetast. Een nadere inventarisatie is derhalve belangrijk. Daarom is door 
de ROB een archeologische begeleiding Blauwe Stad opgesteld. 
• De Commissie adviseert deze archeologische begeleiding in de ontgrondingver
gunning te verwerken. 

Muggen 

Een inspraakreactie12 wijst op de overlast van vliegen/muggen. 
• De Commissie adviseert bij het onder water zetten van het gebied rekening te 
houden met het introduceren van vis, waardoor overlast van muggen en knutten kan 
warden verminderd. 

Flora- en faunawet 

De inspraakreactie van de milieufederatie Groningen13 wijst op de informatie 
die nodig is voor de Flora- en faunawet. In de ontwerp beschikking geeft be
voegd gezag aan dat de aanvrager een gespecialiseerd onderzoeksbureau op
dracht zal geven onderzoek te doen naar de relevantie van de nieuwe wettelijk 
regelgeving op het onderhavige plangebied. Waar nodig zal een plan van com
penserende en mitigerende maatregelen warden opgesteld. 
• De Commissie gaat ervan uit dat in het kader van de definitieve beschikking een 
nadere inventarisatie zal warden uitgevoerd, waarbij duidelijk wordt voor welke soor
ten een ontheffing zal moeten warden aangevraagd in het kader van de Flora- en fau
nawet, met de verder daarbij horende verplichtingen. 

Onduidelijkheid bestemmingsplan/ ontwerp ontgrondingvergunning 

De Commissie constateert op enkele plekken 14 een verschil in bestemming 
tussen de kaarten bij het bestemmingsplan "dijk, talud en natuurgebied" en 
de kaarten bij het ontwerp ontgrondingvergunning "kleidekverbetering onder 
natuurvriendelijke oever". Dit verschil houdt15 in dat de kaarten bij het be
stemmingsplan de suggestie wekken van een diep water zonder rietkraag en 
de kaarten bij het ontwerp ontgrondingvergunning van een ondiep water met 
een 50 meter rietkraag. De Commissie constateert dat de aspecten land
schapsbeleving en recreatief gebruik dan verschillen. 
Als argument voor de plaatsing van rietkragen wordt de filterende werking 
van het riet aangevoerd. Onduidelijk is echter om welke mate van filtering het 
gaat en of de plekken die gekozen zijn daadwerkelijk de meeste effecten re
sulteren. 

12 Zie inspraakreactie nr. 1 (bijlage 4). 
13 Zie inspraakreactie nr. 5 (bijlage 4). 
14 Zie ook inspraakreacties nr. 2, 3 en 4 (bijlage 4). 
15 Zie ook verslag openbare hoorzitting. 
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• De Commissie adviseert eenduidigheid te brengen in het bestemmingsplan en de 
ontgrondingvergunning. Tevens adviseert zij na te gaan of de meest geschikte plek
ken voor deze rietkragen zijn gekozen. 
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BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 23 oktober 2002 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen. 
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Postbus 2345 
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b X-

Groningen 2 3 OKT. 2002 

Onderwerp : aanvullend MER en ontwerp-ontgrondings
vergunning Blauwe Stad 

Geachte he~ Odijk, 

Blauwe Siad B.V. heeft: op 25 juli 2002 bij ons een aanvraag ingedicnd om een ontgrondings
vergunning voor de aanleg Vllll de Blauwe stad in hct gebied Oldambt tussen Winschoten, 
Midwolda, Oostwold en Finsterwoldc, inclusiefhct bijbehorcnde "Aanvulle.nd MER t.b.v. van 
ontgrondingsaanvraag" van DHV Milieu en Infrasb:uotuur B.V. te Amersfoort. 
Dit MER is gcbascad op hct MER dat in 1998 reeds voor de Streckplanuitwerking Blauwe Stad is 
opgcsteld. In mei '98 hceft: uw Commissic hierovcr cen toetsingsadvies uitgebracht. 

Bcdoelde stukken doen wij u hierbij in zesvoud toekomcn. 

Bij deu aanvraag wordt vergunning gevraagd voor hct ontgronden van een groot gebied (ca. 500 ha), 
waarbij ca. 4.4 miljoen m3 wordt ontgrond. 

De aanvraag is gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenvcrordening Groningen 1998. 

Bij brieven van 9 augustus 2002, nrs. 02/11.715/b t/m q, RMM (in 6-voud hierbij gevoegd) hebben wij 
bedoelde aanvraag met • Aanvullend MER" toegezonden aan de diverse advies-instanties. 

Bveneens is bijgevoegd (in 6-voud) een afschrift van de bij ons ingekomen adviezen van 
Burgemecstcr en Wethouders van de gemeente Reidcrland, het bestuur van de Milieufedcratie 
Gronin8en te Groningen, de N.V. WaterbedrijfGroningen te Groningeo, de Noordelijkc Land· en 
Tuinbouw Organisatie ~ Drachten, Stichling Het Groninger landschap te Haren, de Kamer van 
Koophandcl te Groningcn, de R.O.B. le Amersfoort, Bsscnt Kabelcom en Bssent Nctwerk Noord tc 
Groningen, en de N.A.M te Assen. 

Tenslotte zcnden wij u in zcsvoud cen af&chrift van de ontwerp-bcschikking, alsmede een exemplaar 
van de bijbchorende kcnnisgeving, betroffende bedoelde aanvraag. In deze kennisgeving is mecr 
informatie opgenomen omtrent de terim:agelegging etc. 



Wij verzoeken 11 hieraij ll'N taet&ingsadvies-betreffende het aanvullende MER zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 24 december 2002, uit te brengen. 

Hoogachtend, 

, voorzitter. 

, griffier. 

Bijlage 1 pagina -ii-



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het aanvullend milieueffectrapport en de ontwerp
ontgrondingsvergunning 

in Staatscourant nr. 20~ d.d. 23 oktober 2002. 

provincie groningen 

rri.meu-etfec\rappoi'tage en 
ontwerp-ontgrondings
verguonlng 
Blauwe Stad B.V. heeff op grand van de· 
Olitgrondlngenwet vergunnlng gevraagd 
voor het ontgronden van percelen voor de 
aanleg van de Blauwe sta~ In het .gebied 
Oldanibt tussen Wlnschoten, Mldwolda, 
Oostwold en Finsterwolde Ui;v. de 
re~lsatle ·van een· ineer met-"diJke'n en 
·euanden. ~et gabled waarover onlgravin
geJrplaats zullen vlnden b_etfbft .ca." .800 ha, 
waardoor de ontgrond!ng m.e.r.·pllchtlg Is. 

Toellchtiog_ . .· 
In 1997 ls"ten behoeve vari de -
~reekplanuttwerking Blauwe Sta.d een MER 
opgesteld:"Oit MER'ls fn januari 1998 
ultgebrachl Op basis van illl MER 21111 In 
"2000 bet Stte~kplan en de aan _dB orde 
zijnde bestemmingsplannen gewijzigd. 
H'oewel het opgestelde MER ten behoeve 
van dB StreekpfanuitwBrklng voldoende · 
concrete·en-1oerelkeMe lnforma\le heeft 
verschaf( .Is hei detallnlveau van MER .te 
strategisch voor het aanyrageil van e'en r 

oh\gronding·svergunnl~g .. Oril"het prbject te 
kunnen realisereri ls besloten, op basis van 
de reeds eerder door de 1Jrovlncle . 
vastgesleide richllijnen, tot het opstellen • 
van een Aanvullond MER. 

Procedure . 
Hat aanvullende MER ls. tesamen met Cle 
aanvraag om een ontgrondingsvergunning, 
op 29'juli 2002 door ~lauwe Stad ·a.v: till 
ons college lngediend. 

Terlnzagelegglng 
De vergunnlrigaanvraag, met de bijbeho
rende stukken, het aanvullonde MER.en de 
ontwefp-ontgrondingsvergunriing, waaruit 

· bli]kt dat Gedeputeerde staten voor.nemens 
zijn om de gevraagde-vergimniilg (onder 
voorschriften)Je vertenen liggen van 24 
oktober 2002 tot en met 20 november 
_2002 te~ lnzage op het gemeeniehais van 
resp. ReldeTland, Scheerrida en 
Wlnsclioten, alsmede In ~et PrQvi11ciehuis. . . 
Hoor'Zlltlng . 
Op 11 no.vembe( 2002 om Q0.00 uur zal er 
een.hoorz:ittlrig warden gehouden In het 
gemeentehuis van Wlnschoten. Met o.a. 
vertegenwoordigers van Gedeputeerde 
staten en de vergunningaanvrager kunt u 
dan van g11d.achten wisselen over de 
ontwerp-ontgrondingsvergunning en/of 
opmerldngen maken over het Aanvullend 
MER. Tevens is er gelegenheld om even-

. ttlele mondelinge bedenkingen m.b.t. de 
ontwerp,vergunnlng naar voren te brengen. 

lnspraak -
Tot en met 20 november 2002 kunnen 
schrlftelljke opmerklngen over het MER 
warden lngedlend bij Gecteputeerde Staten, 
p/a Atdellng Milleuvergunningen, Postbus 
630, 9700-AP Gronlngen. 

Scllrittelllke bedenklngen 
ledereen' kan tot en met 20 november 2002 
schriflelijke bedenklngen t.a.v: de ontwerp
ontgrondlngsvergunning lndienen'bll 
Gedeputeerde Staten v9omoemd. 

lnllchtlngim 
Voor nadere informatle kunt u contact 
opnemen met dhr. Dijkstra (tel. 050-
3164297). 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Blauwe Stad B.V 

Bevoegd gezag: Provincie Groningen 

Besluit: vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 16.1 

Activiteit: Het ontgronden van 800 ha. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 mei 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 16 september 1997 
richtlijnen vastgesteld: oktober 1997 
kennisgeving MER: 23 januari 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 7 mei 1998 
kennisgeving aanvullend MER: 24 oktober 2002 
toetsingsadvies uitgebracht: 18 december 2002 

Bijzonderheden: Het aanvullend MER met de aanvulling bevat de essentiele 
informatie. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van: bodem en hy
drologie, waterkwaliteit, zwemveiligheid, archeologie, overlast muggen en 
knutten, Flora- en Faunawet en onduidelijkheden bestemmingsplan en ont
werp ontgrondingvergunning. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. J .A. G .W. Droogers 
dr.ir. J.J.T.M. Geerards (voorzitter) 
dr.J.T. Meulemans 
dr. P.P. Schot 
ir. M.B. Schone 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.M.W. van Buren. 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 20021125 Belangenvereniging Nieuweweg Oostwold 20021205 

2. 20021127 Familie Brijder Haren 20021205 

3. 20021122 Adviesbureau Engelage namens Midwolda 20021205 
J.F. Boven 

4. 20021122 Adviesbureau Engelage namens Midwolda 20021205 
G. Haaijer 

5. 20021105 Milieufederatie Groningen Groningen 20021205 

Verslag hoorzitting 20021205 


