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Met bovengenoemde brief heeft u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e. r)' 
gevraagd een oordeel te geven over in hoeverre de in de s tartnotitie en het concept
La ndschapsontwikkelingsplan (LOP) vervatte informatie voldoende is om te komen tot een 
goed onderbouwde stra tegische besluitvorming over de ontwikkeling van 
woningbou wlocaties in de gemeente Haren" De Commissie heeft de startnotitie en het 
concept-LOP conform u w verzoek beoordeeld a ls ware het een MER. Zij heeft bij haar 
oordeelsvorming gebruik gemaakt van de informatie die n aar voren is gebracht bij het 
locatiebezoek en in de ins praakreacties. Middels deze brief bied ik u het advies van de 
Commissie aan . 

Beoordeling van de startnotitie en het concept-LOP 

De Commissie heeft geconstateerd da t in het concept-LOP en de s tartnotitie uitgebreide 
beschrijvingen en a nalyses opgenomen zijn van de a biotische, biotische en antropogene 
kenmerken van het landschap, op basis waarvan de kwaliteiten die karakteris tiek zijn voor 
het Ha rense landschap en de knelpunten zij n vastgesteld . Het gevolgde pla nproces - waarbij 
een platform uit de plaatselijke bevolking nauw betrokken is geweest bij het inventariseren 
van de knelpunten en het uitwerken van oplossingen in concrete a lternatieven - s luit naar 
de mening van de Commissie goed aan bij het strategische karakter van de besluitvorming. 
Desondanks heeft de hoeveelheid en inhoud van de inspraak aangetoond dat er nog veel 
discussie rond d e plannen is . De Commissie juicht het toe dat d e Gemeente Ha ren gekozen 
heeft om a l in deze fase van h et planproces op vrijwillige basis van het m.e. r. instrument 

, In dit advies verder de Commissie genoemd. 
Bij het opstellen van haar advies is de Commissie uitgegaan van de strategische besluitvormingsprocedure 
zoals geschetst in uw bricf van 18 augustus 2003 en in de startnotitie . Tijdens het eindgesprek over het 
conceptadvies op 23 oktober 2003 is echter aangegeven dat er waarschijnlijk geen sprake meer zal zijn 
van strategisch besluitvorming over het LOP, d.w.z. dat het LOP waarschijnlijk niet meer formeel zal 
worden vastgesteld . Hoewel daarmee de 1'01 van dit advies is veranderd. is de Commissie van mening dat 
de inhoud ervan onverkort geldig is. 
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gebruik te maken, in plaats van het pas toe te passen in de fase van ruimtelijk plannen 
waarin minder ruimte is voar alternatieven. 

De Commissie is van mening dat op enkele onderdelen in het concept-LOP en de startnotitie 
de essentiele informatie ontbreekt om te kunnen komen tot een juiste en goed geinformeerde 
strategische besluitvorming. Zij beveelt aan een aangepast of aanvullend stuk op te stellen 
en hierin: 
• de taakstelling uit het concept-LOP te relateren aan de (recente) afspraken die de 

Gemeente Haren heeft gemaakt met de Regio Groningen-Assen, en nader in te gaan op 
het marktsegment waarop gericht wordt; 

• de relaties met andere opgaven die in het plangebied aan de orde zijn - met name die op 
het gebied van water en natuur - helderder aan te geven; 

• bij de beschrijving van de gebiedskenmerken nader in te gaan op de wettelijk 
beschermde natuur, aanwezige natuurwaarden, de hydrologische structuren en 
patronen, en op hinderaspecten; 

• een nader alternatie/ uit te werken, dat op basis van de inspraakreacties a ls een niet 
beschouwde maar reele optie gezien kan worden; 

• de vergelijking van de alternatieven uit te voeren op een meer evenwichtige set van 
toetsingscriteria. 

Deze aspecten zijn hieronder nader toegelicht. 

De taakstelling 

Het initiatief komt voort uit de taakstelling die de Gemeente Haren isjkrijgt opgelegd in de 
Regiovisie Groningen-Assen. Nog niet duidelijk is echter: 
• hoe de actualisatie van de Regiovisie die momenteel plaatsvindt - met name de mogelijke 

bijstelling van de woningbouwtaakstelling - zijn doorwerking zal vinden in de 
strategische besluitvorming over de woningbouwlocaties in de gemeente Haren, a lsmede 
of de besluitvorming over het LOP nog kan doorwerken in de actualisatie van de 
Regiovisie; 

• hoe de taakstelling uit het concept-LOP zich verhoudt tot de (recente) afspraken die de 
Gemeente Haren heeft gemaakt met de Regio Groningen-Assen, zoals bijvoorbeeld 
verwoord in het ontwerp Woonplan Haren van oktober 2002. De Provincie Groningen 
geeft in haar inspraakreactie aan dat deze niet met elkaar in overeenstemming zijn; 

• op welk marktsegment van de woningmarkt (woningtypen, prijsklassen, kwaliteiten) men 
zich richt, en hoe dit zich verhoudt tot recente ontwikkelingen op de woningmarkt, de 
(gewenste) regionale ontwikkeling van de bevolkingsopbouw, en de actualisatie van het 
aantal te bouwen woningen in de Regiovisie. 

De relaties met andere opgaven 

Naast de woningbouw- en landschappelijke opgaven zoals die in het concept-LOP en de 
startnotitie beschreven worden, spelen een aantal belangrijke andere opgaven in de regio op 
het gebied van water, natuur en verkeer. Het gaat daarbij om3 : 

• de realise ring van (nood)bergingsgebieden (Onnerpolder j Oostpolderen polder 
Oosterlandj Lappenvoort); 

• de opdracht aan het waterwinbedrijf en de Stichting Groninger Landschap om de 
grondwaterwinning duurzaam te laten samengaan met de ontwikkeling van een 

Zie hiervoor de inspraakreacties 
Woonborg. 
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oppervlaktewater gestuurd natuursysteem zoals vastgesteld in het convenant Gorecht 
Oost 1999; 

• de opgave om een robuuste natte verbindingszone (de zogenaamde natte as) te realiseren 
als onderdeel van de natuurstrategie van het Rijk zoals aangegeven in de nota 'Natuur 
voar mensen, mensen voar natuur'4, waarin de potenties VQQr water en natuuf, zoals het 
concreet gebruik maken van kwel, zijn benut; 

• de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haren: d.w.z. inrichting van 600-700 ha voor 
de landbouw en realise ring van ca 1700 ha ecologische hoofdstructuur (EHS), en de 
afspraken die zijn gemaakt over de na te streven natuurdoelen; 

• het Provinciaal Omgevingsplan en met name de gebiedsaanduidingen 'landbouw in 
gebied met belangrijke natuurwaarden' (ten zuiden en westen van de kern van Haren) en 
'zoekgebied stedelijk gebied' (bijvoorbeeld het gebied 'de York'); 

• de lange-termijn visie die is opgesteld door de gemeente en de provincie voor de entree 
vanaf de A28, uitgaande van de komst van het Nesciopark en een transferium nabij het 
bedrijventerrein; 

• de invulling van de Zuidtangent en de bouwopgave in dit gebied in relatie tot de 
ruimtelijke kwaliteiten; 

• de Structuurvisie Haren-West; 
• het ontwerp Woonplan Haren. 
De Commissie is van mening dat helder aangegeven moet worden welke relaties bestaan 
tussen de voorgenomen activiteit en deze andere opgaven, als ook hoe deze andere opgaven 
hebben doorgewerkt in de ontwikkeling en beoordeling van de planalternatieven. Geef 
specifiek aan welke potentiele locaties als gevolg van deze andere opgaven niet mogelijk zijn 
en zijn afgevallen. 

De gebiedskenmerken 

De Commissie heeft geconstateerd dat bepaalde gebiedskenmerken weinig inzichtelijk zijn 
gemaakt of ontbreken. Het gaat daarbij om: 
• een gedegen beschrijving en analyse van de hydrologische structuren en patronen in het 

plangebiedS, met daarbij een aanduiding van de invloed van waterwinningen en de 
mogelijkheden en afspraken voor wijziging daarvan die leiden tot herstel6 ; 

• een waterkansenkaart, waarin zowel de kansen voar water en natuuf zijn aangegeven 
als de beperkingen voor onder andere de woningbouw7 ; 

• een overzicht van de aanwezige natuurwaarden in het plangebied, in de zin van soorten 
die op europees, landelijke of provinciaal niveau als belangrijk aangegeven worden, zoals 
rode lijstsoorten, en provinciale aandachtsoorten, e.d. 8 ; 

• de ligging (op kaart) van de in, of in de omgeving van het plangebied gelegen Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden, kern- en ontwikkelingsgebieden van de Ecologische 
hoofdstructuur (EHS), en ecologische verbindingszones; 

6 , 

8 

Een onderdeel van deze natte as is de verbinding tussen de systemen van HunzejZuidlaardermeer en 
Meerstad met die van het Paterwoldermeer en de Drentse Aa. Het Ministerie LNV, Directie Noord pieit in 
haar inspraakreactie de uitwerking hiervan als onderdeel van de visie mee te nemen met bijvoorbeeld de 
Besloten Venen als kansrijke zone veor ceo robuuste uitwerking van de verbindingszone uit de provinciale 
EHS. 
Hiervoor kan advies ingewonnen worden bij het waterschap. 
Zie hiervoor ook de inspraakreactie van het Waterbedrijf Groningen. 
De Commissie heeft tijdens het eindgesprek over het conceptadvies van de Commissie kennis genomen 
van het feit dat de Gemeente inmiddels voornemens is een Waterstructuurplan op te stellen. 
Bijvoorbeeld op basis van de inventarisatiegegevens beschikbaar via het Natuurloket van het Ministerie 
LNV. 

Postadres Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e~mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 





• een beschrijving op grond van welke natuurlijke habitats en/ of beschermde so orten 
bovengenoemde gebieden zich hebben gekwalificeerd en welke effecten van de 
voorgenomen activiteit en alternatieven hierop verwacht mogen worden"; 

• een kaart met de hinderzones (geluid, luchtverontreiniging) vanuit het verkeerJO; 
• een kaart met de verkeer- en vervoerscapaciteit van de huidige infrastructuur met 

daarbij de knelpunten en de mogelijkheden voor uitbouw l1 

Het verdient aanbeveling bovengenoemde informatie op te nemen en te integreren in een 
samenvattende kaart waarin de potentiele ruimte en randvoorwaarden voor woningbouw 
inzichtelijk worden. Vanuit deze kaart kunnen de alternatieven gemotiveerd worden. Geef 
daarbij ook inzicht in de alternatieven die tijdens eerdere fases van het planproces zijn 
overwogen en op grond van welke argumenten deze zijn aangepast of afgevallen. 

De alternatieven 

De ontwikkelde en uitgewerkte alternatieven vertegenwoordigen, naar de mening van de 
Commissie, niet de maximale bandbreedte aan strategische keuzemogelijkheden. In 
verschillende inspraakreacties l2 wordt de voorgestelde uitbreiding van de kern Haren in 
westelijke en zuidelijke richting, bijvoorbeeld rond de dorpen Glimmen, Onnen en 
Noordlaren, en de realisering van 'buitengoederen' op de flanken van de Hondrug naar het 
stroomdal van de Drentse Aa onwenselijk geacht, onder andere vanwege de natuur- en 
landschapswaarden ter plekke of in de directe omgeving. Daarom wordt door de Provincie 
Groningen en de Groene Coalitie aanbevolen een alternatief uit te werken waarbij voor 
woningbouw in aanmerking komen: 
• 'het tussengebied'. Ruimtelijk / landschappelijk gezien wordt het tussengebied a ls een 

aantrekkelijke woningbouwlocatie gezien. Volgens het concept-LOP kunnen in het 
tussengebied 1000-1700 woningen gerealiseerd worden; 

• 'de inbreidingslocaties in de kern Haren'. Volgens het concept-LOP kunnen op de 
inbreidingslocaties in de kern Haren 250-300 woningen gerealiseerd worden; 

• Bebouwing in 'de Vork' om de regionale woningbouwtaakstelling van 2400 woningen te 
realiseren. De Provincie Groningen geeft in haar inspraakreactie aan dat 'de York' de 
enige locatie in Haren is waar snel veel woningen gebouwd kunnen worden. Door 'de 
York' op te nemen in een totaal ontwerp v~~r het tussengebied zou een excentrische 
ligging voorkomen kunnen worden. Ook in 'de York' wordt het realiseren van Harense 
kwaliteiten in lage dichtheden financieel haalbaar geachtl3. Ten slotte geeft het 
Provinciaal Omgevingsplan nadrukkelijk de mogelijkheid om in 'de York' te bouwen via 
de aanduiding 'zoekruimte stedelijk gebied'. 

De Commissie adviseert ten behoeve van de strategische besluitvorming bovenstaand 
a lternatief uit te werken, en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken van het slechts 
gedeeltelijk benutten van 'de Vork'l4 Daarmee kan wellicht een belangrijk dee I van de 
waterhuishoudkundige bezwaren die aan deze locatie kleven ondervangen worden. 

9 Daarbij moet aangegeven worden of het beoordelingskader van de Habitatrichtlijn en het Structuurschema 
Groene Ruimte (SGR) van toepassing is. 

10 Met name auto- en treinverkeer. 

12 

De Commissie heeft tijdens het eindgesprek over het conceptadvies van de Commissie kennis genomen 
van het feit dat de Gemeente inmiddels voornemens is een Verkeer- en Vcrvoersplan op te stellen. 
Bijvoorbeeld van de Provincie Groningen en de Groene Coalitie. 
Ter onderbouwing hiervan wordt aangegeven dat de ligging aan de zuidkant van de stad hoge 
grondopbrengsten garandeert en dat door de hogere bouwproductie de voorinvesteringen sneller 
terugverdiend worden. 

\4 Bijvoorbeeld tot aan de hoogspanningsleiding. 
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Zij acht h et daarnaast wenselijk om voor ieder ruimtelijk alternatief varianten uit te werken 
voor de totale bouwopgave en de fasering daarvan. Naast de reeds in de startnotitie 
genoemde varianten 1S , adviseert de Commissie oak een variant uit te werken met een 
bouwopgave van minder dan 2400 woningen. Opname van een dergelijke variant kan 
bijdragen aan een beter zicht op: 
• de draagkracht van het Harener landsch ap om woningen op te nemen zonder dat 

kernkwaliteiten verloren gaan; 
• de bouwopgave die de beste mogelijkheden geeft ter verbetering van het landschap en de 

natuur16. 
Bij de fasering kan onderscheid gemaakt worden in de bouwopgaven voor de korte (tot 2020) 
en lange (na 2020) termijn, overeenkomend met termijnen in de Regiovisie. 

Geadviseerd wordt helder te beargumenteren welk alternatief (en bijbehorende variant) a ls 
het meest milieuvriendelijke alternatief (mma ) beschouwd kan worden, uitgaande van de 
beste mogelijkheden ter bescherming en of verbetering van het landschap en de natuur, en 
de draagkracht van het Harener landschap. 

De vergelijking van de altematieven 

De Commissie constateert dat de vergelijking van de a lternatieven heeft plaatsgevonden op 
basis van een set van toetsingscriteria die vooral is gericht op de aspecten 'landschap' en 
deels 'natuur '. Zij acht het noodzakelijk de a lternatieven (en de bijbehorende varianten) ook 
expliciet te beoordelen op de aspecten 'water' en 'flexibili teit en robuustheid'. Een meer 
globa le beoordeling kan volstaan voor de aspecten 'verkeer en vervoer', 'energie' en 
'recreatie'. Aldus kan een overzichtelijke matrix opgesteld worden waarin de a lternatieven 
(en bijbehorende varianten) op een vijftal aspecten evenwichtig vergeleken worden. 

1. Landschap 
De gebruikte toetsingscriteria bij het aspect landschap vertegenwoordigen nu een mix van 
hoofdlijnen en details, die a llen gelijkwaardig gescoord worden. Naar de mening van de 
Commissie dienen de criteria beperkt te worden tot de hoofdlijnen voor het strategische 
keuzeniveau dat nu voorligt17. 

2. Natuur 
Ook voor het aspect natuur dienen de criteria beperkt te blijven tot de hoofdlijnen l8 . Natuur 
is nu met name randvoorwaardelijk en volgens beleidskaders behandeld, waarbij 
woningbou w geen afbreuk mag doen aan vastgesteld natuurbeleid. Het verdient aanbeveling 
ook de mate waarin natuurwaarden worden hersteld of ontwikkeld - zowel in en buiten 
gebieden met een beschermde status - bij de beoordeling te betrekken 19 . 

3. Water 
Het aspect 'water' wordt nu weI op onderdelen in de vergelijking betrokken, maar is 
(verborgen) ondergebracht bij de aspecten landschap en natuur. De Commissie beveelt aan 

'6 

2400, 3200 en 4000 woningen. 
Uitwerking van deze variant maakt het mogelijk nader te onderbouwen dat cen bouwopgave van minder 
dan 2400 woningen minder gunstig is veor de verbetering van het landschap en de natuuf, dan een 
bouwopgave van 2400 tot eventueei 3200 woningen, zoals gesteld in de startnotitie. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de mate waarin bestaande Jandschappelijke structuren 
worden behouden of versterkt. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de verbetering of verslechtering van de habitatkwaliteit en -
kwantiteit, en de toe- of afname van de biodiversiteit. 

19 Hierop wordt ook gewezen door het Ministerie LNV, Directie Noord. 
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de a lternatieven expliciet te vergelij ken op de waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 
aspecten, met a ls uitgangspunt het gedachtegoed van het 'Waterbeleid 21'" eeuw' dat is 
verwoord in de tritsen vasthouden - bergen - afvoeren, en schoonhouden - scheid en -
zuiveren. Aspecten ten aanzien van het functioneren en het gebruik van het watersysteem 
die in de beoordeling een rol dienen te spelen betreffen2o: 

• de veiligheid in relatie tot overstroming; 
• het voorkomen van wateroverlast; 
• het creeren van voldoende waterberging op de locaties (geen afwenteling naar elders); 
• het verbeteren van de waterkwaliteit; 
• de mate van beinvloeding (grond- en oppervlaktewater) van de beeksystemen van de 

Hunze en de Drentse Aa; 
• de benutting van mogelijkheden tot infiltratie van regenwater en de relatie met het 

rioleringssysteem; 
• de effecten van eventuele bodemdaling door klink en oxidatie van veenlagen en 

bodemdaling door bijvoorbeeld aardgaswinning. 

4. Flexibiliteit en robuustheid 
Het verdient aanbeveling de a lternatieven te toetsen op hun l1exibiliteit en robuustheid om 
veranderende inzichten en onvoorziene ontwikkelingen op te vangen. De Commissie ziet 
namelijk aanzienlij ke risico's a ls het gaat om het realiseren van de wonin gbouw -en 
milieudoelstellingen21 , te weten: 
• bestuurlijke risico's, zoals: 

h et in de t ijd wellicht beperkt houdbare commitment aan de ui tgezette 
ontwikkelingsrichting en bijbehorende ambities22 ; 

de beperkte mogelijkheden om voor de lange termijn over de inrichting van de 
openbare ruimten bindende afspraken te maken met bij de ontwikkeling betrokken 
partijen; 
de onzekerheid of de benodigde (extra) financiele middelen beschikbaar komen en , 
indien ze beschikbaar komen, ook daadwerkelijk ingezet worden voor het realiseren 
van de milieudoelstellingen; 

• economische fisico's, zoals: 
de kwetsbaarheid voor veranderingen in de woning- en arbeidsmarkt (en de beperkte 
stuurbaarheid hiervan door de Gemeente Haren), in relatie tot de fasering van de 
realise ring van de nieuwe woningbouw. 

Deze aspecten worden in de startnotitie wei genoemd, maar niet wordt aangegeven hoe en in 
welke mate bovengenoemde bestuurlijke en economische risico's afgedekt kunnen worden 
en hoe l1exibel bij de verschillende a lternatieven ingespeeld kan worden op veranderende 
inzichten en onvoorziene ontwikkelingen. Dit kan door (globale) uitvoeringsprogramma's aan 
de a lternatieven toe te voegen waarin aandacht besteed wordt aan: 
• de mogelijkheid om in het bestemmingsplan per deelgebied een niet te doorbreken 

koppeling te leggen tussen woningbou w- en milieudoelstellingen (rood voor groen); 
• de mogelijkheid om per deelgebied de woningbouw- en milieudoelstellingen (min of meer) 

gelijktijdig te realiseren; 
• wat met een redelijke mate van zekerh eid in een bepaalde deelperiode per deelgebied aan 

wonin gbouw- en milieudoelstellingen gerealiseerd zal kunnen worden. 

20 Zie hiervoor de inspraakreactie van het Waterschap Hunze en Aa's. Het verdient aanbeveling dat de 
Gemeente Haren voor u itvoering van de Watertoets in contact treedt met het Waterschap. 

2 1 Ook in de startnotitie wordt hier kort op ingegaan, zie p49-S0. 
22 Bijvoorbeeld in relatie tot wisselingen in politieke samenstelling van de gemeenteraad. 
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5. Overige aspecten 
Het verdient aanbeveling de a lternatieven globaal te toetsen op de aspecten 'verkeer en 
vervoer', 'energie' en 'recreatie'. Wat betreft verkeer en vervoer kan gedacht worden aan een 
beoordeling van de noodzakelijke aanpassingen aan de verkeers infrastructuur, de 
mogelijkheden van en toegankelijkheid tot het openbaar vervoer , en de invloed op de 
verkeers intensiteiten op bestaande ontsluitende wegen en h et onderliggende wegennet (en 
daarmee op de mate van congestie, gelu idhinder en luchtverontrein iging). Bij het aspect 
'energie' kan gedacht worden aan de mogelijkheden voor het realiseren van collectieve en/ of 
duurzame energievoorzieningen. 

Wijze van beoordelen 
Aansluitend op het strategische karakter van de besluitvorming, dienen de alternatieven 
vooral kwalitatief - en goed beargumenteerd - beoordeeld en vergeleken te worden. Bij 
aspecten die niet objectiveerbaar of kwantificeerbaar zijn, a dviseert de Commissie ook de 
mening van direct betrokkenen te betrekken bij de beoordeling. Deze kan worden afgeleid 
uit de inspraakreacties of worden vastgesteld door middel van een belevingsonderzoek. De 
gegevens voor de verschillende a lternatieven en bijbehorende varianten dienen feitelijk en 
overzichtelijk in tabellen en gra fieken gepresenteerd te worden . Het is daarbij noodzakelijk 
aan te geven in welke mate de ambities gereali seerd worden. 

Suggesties voor het vervoig van het pianproces 

De Commissie is van mening dat nog essentiele informatie on tbreekt om te kunnen komen 
tot eeri goed geinformeerde s trategische beslu itvorming. Zij adviseer t daarom de startnotitie 
op de in dit advies genoemde onderdelen in samen spraak met direct betrokkenen aan te 
vullen en, mede op basis van deze aanvu llende informatie, het voorkeursalternatief vast te 
stellen . De aangevulde startnotitie wordt bij voorkeur ter visie gelegd en getoetst. Na de 
strategische besluitvorming zal sprake zijn van m.e.r.-plicht indien het de mogelijke bouw 
betreft van ten minste 2000 woningen in een aaneengesloten gebied buiten de huidige 
bebouwde kom23 . 

De Commissie hoopt met dit advies een constructieve bijdrage te leveren aan de strategische 
besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties in de gemeente Haren . Zij zal 
graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

Hoogachtend, 

Drs. J.G.M. van Rhijn 
Voorzitter van d e werkgroep m.e.r. 
Ontwikkeling woningbouwlocaties op basis van Landschapsontwikkelingsplan Haren 

23 Jurisprudentie bij vergelijkbare situaties elders laat daarbij zien dat het binnen cen samenhangend 
initiatief in dit verband niet uitmaakt of er sprake is van geconcentreerde of verspreide bebouwing. In de 
Toclichting op de bijJage bij het Bcsluit Milieueffectrapportage 1994 is aangegeven dat de toevoeging 'in 
cen aaneengesloten gebied' bedoeld is om aan te geven dat projecten niet mogen worden gesplitst teneinde 
deelprojectcn met cen aanta! te bouwen woningen lager dan de respectievelijke drempelwaarden te 
verkrijgen. 

Postadres Postbus 2345 telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

e·mail mer@eia.nl 
website WINW.commissiemer.nl 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 18 augustus 2003 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

'"'Il>r''' d.d 

GEMEENTE HAREN 

n"clhul,plcin 10 
9"151 AU HABEN 

~7~O AA IfAHfN 
Tel. OSO-S3399\ 1 
F,x 050-63·10305 
~'m'i': G,,,'OO,,lO@hMcn.nl 

,\all de Commissic \',lOr de Milicu-cffcctrapporlage 
Poslbus 2345 

_}J.Q~_~~!L.1.!EE.ECI !T 

COIllI;li!;sii! VQor do 

inGe~"'-"G" : .. -___ 2.JLAUG,.200s-__ . __ _ 
nu",,,,m 

~;;9~~1~cn G~~:~~~~~'~~~!i~3~~~~~:~~h~,:::: 
AdvicsaaJll'faag rich!lijncn MER len behQeve V~l\ ,Ic vamtclling II,,,". 
van het LandschapsontwikkclingspJan lIaren 

2003 - 1951 

18 al,&uslus 2003 

bill,~ol"I' Diy. , 9 Aua.2Da) 

Gcachlc commissic, 

In November of December 2003 r.al de Gcmcentcraad van llarcn ceil bcslu;! Ilcmcn over de hoofdlijnc!l 
Villi de n,imtcJijke ontwikkclillg van het gchele grondgcbicd Y~1l dc I~c!l\cenw Haren. ni! bcsluit zal de 
voml krijgen van cell LandschapsontwikkeJingsplan (LOP). Daarin z:tl op stratcgisch n;veau worden be· 
panld hoc de gemeeilic zal omgaallillet de ruimtelijkc vcrandcringsollg.lYell waarvoor zij zich gestcld zic!. 
nit hetreft in het bij~Olldcr water. natllur, landbouw, Ycrkeer, woniugbollw en de met (Ie belckenis van 
!laren als woongebied verbondcn tocg3nkclijkheid en ervaarbaarhdd van het lal)d~chap. 

llet LOP zal uitgangspunt ell bder 7.ijn voor COllcrete programma's van eiscn en ontwcrpcn voor dce!gc" 
biede" IVaar Iransformaties aall de ordc zijn. 

Ter yoorbcrciding Iweft een team Ynil olltwclpers in nallwe samonspraak Illet een grote groep burgers cell 
concept·LOP opgesteld. llierin wordt een strategic gcschetst w~arin de ycrschillen(le opgavcn in samon
hang wordell bcnaderd en zo yeel mogcJijk worden opgCY~t als in.,trumclllel) om ann dc bcslaande kwalite;
len \'an Haren nicuwc kwalilciten toe te voegen en om bcslaalldc kwalilcitsknclpulllCIl op te lossen en enke
Ie ,"crimcn kwalitcitcntc lierstellen. 

l)6n yan de bclangrijkslc opga\'Cn is de MUW van cell groot aailial woningcn in het kmlcr y~n de Rcgiovisie 
Groningen·· Assen 2030. Op tiit moment geldl voor !laren ecnt;oakstciling van 2.400 IVoningcn tot het 
jaar 2030, mnar dil aanlal staal ler disClissic tegen de achtergrolld van Cen vcrhoging van de !OIale regiona
Ie opgave. Het concept-IDP bcslecdl vcel aandocht aan de yraag hoc de hOllwopgaye kiln worden gereali
seerd op con yoor de BarenIe !cefomgcvingkwalilcitcn w guns!ig J!logclijke Wijl.C. Da! IlCeft geleid tot een 
slralegic die lIaar het oordee! van de opstcilers de beste pcrspectieven bied! (hel Voorkenrmodd) en het 
nilgang'plint YO()f de periodc vall inspra~k, advisering en di,cussie die btgint met de ter visie legging op 
20 augllstus 2003 ell cindigt mel de ccl"lier genotl)l<ie stralcgische beshlilvormillg. 

Dehalve Iwt Vaorkcurmodel Slaal! ook andere mOdellen voor de IVol\inghouwlJpgavc ter dis~msie. nen 
daarvan is hel met vonrrang bebOlIWCI\ van de zogchelc!1 "Vork", het gehied dal wordl olllslolell door de 
spoorlijnen Gronillgcn-Zwolle, Oroningcn-Winschoteu en de yerbindingsboog IiIssen beide. 

ZOll voor die oplie worden gokOl.CI), dan ZOIi de daarop Yolgcnde concrete bcleidsbeslissing MER-plichtig 
zijn, ~angezien het dan eenlmoalie belrcft met meer dall 2.000 woningclI in cell aancengcsloten gebied. Om 
oak dele kcnzcm()gelij~hcid recht te docn en eCIi proeedllrclc achlerstand Icn op1.ichtc van de andere, niet
MER·plichlige, kClll.cmogc!ijklieden te voorkomen, is het gewensl om reeds 1111 een Slartnolitie MER ill 
procedure te brengcn en llW cOllunissie Ie ycrr.ocken tc advisercn omtrell1 de inhoud van het MER dat zal 
mocten worden opgesteld wanJ)cer de gemcentcraad voor doze ontwikkcling nlOChlkiezcn. 

lIet Jigt yoor de hand om in dele Slartnotitie Iliet alleen cen bccld Ie gCI'en van de gevolgen van het mode! 
dal bij !ladere nilwerking lot cen MER·plichtig bcshlit 1.a!!ciden, maar de7.c geyo!gtn leyellS Ie I"ergelijkcn 
lIlet die van kcu7.cmoj\clijkhedcn waarl'oor ()al niCI geldt, Ie weten het LOI'-Voof~c\lr5model, het mode! 
"Beperk de Scbade" en helll10dcl "n(lsine,s as usual". Hel is de bcdoclillg dat concept.LOP en StartnOlitie 
same!! voorziell in de milicil-informatic die nodir, is I·OO! cen gocd onderbollwJe Slr~tcllische bcsluitl"or
mingo Wij hopen dal UIV cammissic haar oordce! zal willen gcven over de \"raag of en in hocyerre de in 
deze beidc docull)cmcn vcn·atte informatie dele hedoejing waarmaakt en welke nadere informalie evelltu
eel 7.01I 1ll0Clen worden gej\enercerd aleer cind 2003 de stMcgische bcshlitvorming ycrantwoord kan 
plaatsvindcn. 

Iloogachlend, 

burgcmccstcr en wcthoudcrs van Baren, 
namells dezen, 
ho 11 ~ect()r Grolldgebicd~zakell, 
I' ljec lcider "0r !laren 

lr. D. 









BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Harener Weekblad d.d. 7 augustus 2003 

Geef uw mening overhet concept 
Landschapsontwikkelingsplan Haren 
en de Startnotitie MER! 

0010 I.domg~.!ng I. belangrljk. Oat vlnd d. ,omHMO' 
rnd ook. Vandaar dat dt terneenterud wI! wtte" wat 
dt govolgen van htt LondHhap'ontwlkkelingsplan 
Har~n (LOP Ilann) .lln. Immo .. , d. onlwikkoUngon 
die ull ku LOP y.o.lkom.n kUhne" lng.ilpood. 
ge.olgen hebben voor d. ledomgtvlng (natuur, 
landschap en milieu). nook dan blJvoor~uld .an 
wonlngbouw. Haa.t In.lehl In d. gevolgen, wll d. 
raad ook weHn wu d. alle.natleven .lln. fen Ulech, 
onafhankellJk buruu h •• ft hlervoo, de StartnoUtl. 
mlUeuorf«trapportago (MER) opgo.told. 
O. Land,Hlke Commlule MER seelt hlu ha. 
oord •• 1 over. Outnust h«hl d. gem •• nteraad 
ook 33n UW oordHI. D •• rom nodigen wlj u ull Oln 
uw moning Ie gov." ov" do' Startnoti!i. MER. 
II". "n wu' u dit I«mt doe" I ... t u hlHond ... 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Haren 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad Haren 

Besluit: Strategische besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlo
caties op basis van het Landschapsontwikkelingsplan in de Gemeente Haren 

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

Activiteit: Het realiseren van de woningbouwopgave in het kader van de Re
giovisie Groningen-Assen 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving. startnotitie: 20 augustus 2003 
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 oktober 2003 

Bijzonderheden: In het concept-LOP en de startnotitie ontbreekt op enkele 
onderdelen de essentiele informatie om te kunnen komen tot een goed gein
formeerde strategische besluitvorming. Aanbevolen wordt een aangepast of 
aanvullend stuk op te stellcn en hierin: 
• de taaksteiling uit het concept-LOP te relateren aan de (recente) afspraken 

die de Gemeente Haren heeft gemaakt met de Regio Groningen-Assen, en 
nader in tc gaan op het Inarktsegment waarop gericht wordt; 

• de relaties met andere opgaven die in het plangebied aan de orde zijn -
l11Ct l1aInc die op het gebied van water en natuur - helderder aan te geven; 

• bij de beschrijving van de gebiedskenmerken nader in te gaan op de wet
telijk beschermde natuur, aanwezige natuurwaarden, de hydrologische 
structuren en patronen, en op hindcraspectcn; 

• een nader altematie/ uit te werken, dat op basis van de inspraakreacties 
als cen niet beschouwde maar reele optie gezien ka11 \I>lorden; 

• de vergelijlcing van de alternatieven uit te voeren op een meer evenwichtige 
set van toetsingscriteria. 

Samenstelling van de werkgroep: 
H.B. Janssen 
dr. K. Leidelmeijer 
drs. K. Wardenaar 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: 
dr. G.P.J. Draaijers 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

.. -----~-~- .. " ._. 

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

-'-'"--'-~- -.-.... --.-"~-
1. 20030826 P. Boekel Haren 20031003 

20030911 P. Boekel Haren 20031003 

2. 20030825 P.A.C. Prins-Poorter Glimmen 20031003 

3. 20030901 Buurtcomite Molenbuurt-Noord Haren 20031003 

4. 20030831 L. E. Nederpel Haren 20031003 

5. 20030901 T.J. Meinema Haren 20031003 

6. 20030903 J.C. Kooij en A. Kooij-Lether Haren 20031003 

7. 20030909 J. van Hemmen Haren 20031003 

8. 20030907 J.A. den Boer Haren 20031003 

9. 20030901 R.F. Klok Haren 20031003 

20030903 R.F. Klok Haren 20031003 

10. 20030909 M. de Jong Haren 2003]003 

11. 20030906 E. Bosma Glimmen 20031003 

12. 20030909 W. Wieringa Haren 20031003 

13. 20030909 D.J. Henstra Noordlaren 20031003 

14. 20030912 Comite Harendermolen Groen Haren 20031003 

15. 20030910 M.M. Vendrink Haren 20031003 

16. 20030911 IVN Vereniging voor Natuur- en mili- Haren 20031003 
eueducatie. afdeling Groningen / Ha-
ren 

20030911 IVN Vereniging voor Natuur- en mili- Haren 20031003 
eueducatie, afdeling Groningen / Ha-
ren 

17. 20030910 Veefokbedrijf Hoving Haren 20031003 

20030910 Veefokbedrijf Hoving Haren 20031003 

18. 20030910 N.V. Waterbedrijf Groningen Groningen 20031003 

19. 20030908 E.K. Pier en L.J. Pier-Brongers Haren 20031003 

20. 20030915 Avifauna Groningen Hoogezand 20031003 

21. 20030910 K.A. Halbesma Haren 20031003 

22. 20030912 J.H. Hemmes en M.E.H.M. Fortuin Haren 20031003 

23. 2003 Actiecomite Spaar Haren ... be nut de Haren 20031003 
York 





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

f-c--~c--cc~···~·····~·~I--------------1~------I---~ 
24. 20030914 K.S.H. Gerbers Haren 20031003 

25. 20030913 S.C. Bakker~Geluk Haen 20031003 

26. 20030912 E.J. Boekema, J.B. Hulseher en J. Groningenj 20031003 

27. 

28. 

Nienhuis Haren 

20030910 Comite Regio Groningen~Haren 

20030914 J. Wittenberg 

20030914 J. Wittenberg 

Groningen 

Haren 

Haren 

29. 20030914 F.J. Bolt namens Stiehting Behoud Haren 
Landschap Sassenheim en 't Hemrik 
en omgeving (i.o.) 

20030916 T. Knoop namens Stichting Behoud Haren 
Landschap Sassenheim en 't Hemrik 
e.o. (i.o.) 

30. 20030912 P.A. Goudswaard Haren 

Haren 31. 20030910 W. van der Lugt 

32. 20031003 Fernhout Projectontwikkeling B.V. Zwolle 

33. 20030914 S.F. Broekhuijsen~De Hes Haren 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

20030915 Noordelijke Land~ en Tuinbouw Or~ Drachten 
ganisatie (NLTO), Grondgebruik & 
Milieu 

20030915 Noordelijke Land~ en Tuinbouw Or~ Drachten 
ganisatie (NLTO), Grondgebruik & 
Milieu 

200309 16 W. Ozinga 

20030914 B. Crom 

20030912 Vereniging Dorpsbelangen Onnen 

Haren 

Noordlaren 

Onnen 

20030914 Nijhof Biologische Gewasbescher~ Noordlaren 
ming 

20030912 Vereniging van Volkstuinders "De Haren 
Paasweide" 

20030916 P.A. Huisman Noordlaren 

20030915 E. Flentge Haren 

20030915 M. Snijder Noordlaren 

20031015 G.D. Kuipers Appingedam 

20030910 M. Schoondorp en U. Vermeulen Noord1aren 

20030912 H.C. Lameijer~Feldman en J. Tho~ Haren 
mas~Lanting 
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20031003 

20031003 
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20030912 G.L. Westerhuis Haren 46. 

47. 20030914 D.C. van den Oever en C.M.1. van Glimmen 
den Oever-Nauta 

4S. 20030910 Actiecomite Oude Middelhorst 

49. 20030912 Verenigde Bedrijven Noppert B.V. 

50. 20030916 A. de la Lande Cremer 

51. 20030903 C. van den Brand 

52. 20030917 I. Mook 

53. 20030915 P.K.H. Hut 

54. 20030915 E. Kielman 

55. 20030917 Stichting Het Groninger Landschap 

56. 20030916 A. Kwant 

57. 20030915 G.vanderMeer 

5S. 20030917 M. Sliedrecht 

59. 2003 P. van der Werff 

60. 20030916 Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. 

20030916 Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. 

Haren 

Heerenveen 

Noordlaren 

Haren 

Noordlaren 

Noordlaren 

Noordlaren 

Haren 

Midlaren 

Midlaren 

Midlaren 

Haren 

Assen 

Assen 

61. 20030913 Omwonenden Haderaplein te Haren, Haren 
lijst met 17 handtekeningen 

62. 

63. 

64. 

20030913 J.T. Bakker Amsterdam 

65. 

66. 

67. 

6S. 

69. 

70. 

20030914 I.A. Veltman Haren 

20030916 De Groene Coalitie: ANWB, Bond Groningen 
Heemschut, Milieufederatie Drenthe, 
Milieufederatie Groningen, NLTO, 
Staatsbosbeheer en Vereniging Na
tuurmonurnenten 

20030915 A.J. Veldman 

20030913 J.M. Koolhaas en I. Mook 

20030916 A. Blom 

20030916 J. Bloem en J. Fonk 

20030915 J.N. Nieken 

Noordlaren 

Noordlaren 

Onnen 

Noordlaren 

Haren 

20030915 Vereniging van Eigenaren van de Haren 
Percelen Doorrid 1 tim 16 en IS, Ha-
ren 

71. 2003 familie Van Bergen Haren 

72. 20030916 Woonborg Vries 
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20031003 
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73. 20030916 T. van der Hammen Midlaren 20031003 

74. 20030915 I. Noordhoff Midlaren 20031003 

75. 20030903 bewoners van de Gorterlaan Haren, Haren 20031003 
lij st met 7 hand tekeningen 

76. 20030915 E.G. Luijerink Haren 20031003 

77. 20030916 P. Lugtigheid Haren 20031003 

78. 20030915 H. Tiesinga Noordlaren 20031003 

79. 20030912 Stichting Behoud Landelijke Gebie- Glimmen 20031003 
den Harenermolen (i.o.) 

80. 20030913 G.J. Verkerke Glimmen 20031003 

81. 20030912 E.V.A. Marline Establishment Geneve, Zwit- 20031003 
serland 

82. 20030915 T. Klein Wolda Onnen 20031003 

83. 20030915 Vereniging Vrienden van de Hortus Haren 20031003 
"Henricus Munting" 

84. 20030916 A.H.M. Bodewes Noordlaren 20031003 

85. 2003 H. van Hemmen Haren 20031003 

20030915 H. van Hemmen Haren 20031003 

86. 20030916 B.O. van Zan ten en H.H. van Zanten Noordlaren 20031003 
Tuntelder 

87. 20030916 Noord-Nederlandse Golf- en Country- Glimmen 20031003 
club 

88. 20030915 S.A. Swart + 28 handtekeningen Haren 20031003 

89. 2003 A.S. Bouma-van der Linde Haren 20031003 

90. 20030831 P.J.M. Smulders Haren 20031003 

91. 20030903 A. Aaldijk Groningen 20031003 

92. 20030908 A.G. Wieringa Haren 20031003 

93. 20030909 J. van den Bosch Haren 20031003 

94. 20030909 I.A.M. Vos-Damen Haren 20031003 

95. 20030912 M.A. Brijker Haren 20031003 

96. 20030913 W.H.R. Verment Haren 20031003 

97. 20030915 L. Hardus Noordlaren 20031003 

98. 20030915 H. Hof Onnen 20031003 

99. 20030903 R.J. Smedema Haren 20031003 

100. 20030915 P. Sluis en R. Sluis Glimmen 20031003 
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101. 20030915 L. Bosma 

102. 20030916 F.A. Kalmeijer 

103. 20030916 J.T. Bakker 

104. 20030903 G. Bos en M. Wolters 

105. 20030916 M. Duregger en A. van Kuijk 

106. 20030917 L.E. Abbring 

107. 20030917 M.J.A. ter Veldhuis 

108. 20030917 A.J.Bakker en S. Banusch-Bakker 

109. 20030926 familie Bekker 

110. 20030906 Th.H.M. Banning, lijst met 24 hand
tekeningen 

1] 1. 2003 Rotij Projecten B.V. 

112. 20030825 H.J. van der Wal 

113. 20030917 N. Houtman 

114. 20030914 H. Holtkamp 

115. 20030912 L. Terpstra en E. Terpstra 

116. 20030904 H.Q.R. de Weerd 

plaats 

Noordlaren 

Haren 

Haren 

Midlaren 

Noordlaren 

Noordlaren 

Groningen 

Glimmen 

Rijssen 

Haren 

Groningen 

117. 20030926 Ministerie van Landbouw, Natuur en Groningen 
Voedselkwaliteit, Directie Noord 

20030917 Ministerie van Landbouw, Natuur en Groningen 
Voedselkwaliteit, Directie Noord 

118. 20030910 Dienst Landelijk Gebied 

20030910 Dienst Landelijk Gebied 

Groningen 

Groningen 

119. 20030929 Gedeputeerde Staten van de provin- Groningen 
de Groningen 

120. 20030926 B & W gemeente Groningen 

121. 20030917 Waterschap Hunze en Aa's 

Groningen 

Veendam 

122. 20030912 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 
Bodemonderzoek (ROB) 

123. 20030916 Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Hoogezand 
afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zakcn van de sector 
Ruimte 

124. 20030917 Waterschap Noorderzijlvest Groningen 

125. 2003091] VROM-lnspectie, Regio Noord Groningen 
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