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HOOFDSTUK

Inleiding

Paragraaf 1.1 gaat in op de aanleiding om voorliggende startnotitie op te stellen. Vervolgens

gaat paragraaf 1.2 nader in op het doel van de procedure van de milieu-effectrapportage

(m.e..) en de startnotitie. De betrokken partUen in deze m.e..-procedure zUn in paragraaf
1.3 aangegeven. Tot slot is in paragraaf 1.4 een leeswUzer voor deze startnotitie opgenomen.

1.1 AANLEIDING VAN DEZE STARTNOTITIE

In het gebied Noordwest-Groningen bestaan diverse verkeersproblemen, waarbU

onveiligheid, barrièrewerking (met name in dorpen) en bereikbaarheid de grootste
probiemen zUn. De provincie Groningen. de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum' zUn

van plan om de wegverbinding met Noordwest-Groningen, de N361, te verbeteren of zelfs

een geheel nieuwe weg aan te leggen. De aard en omvang van dit project is zodanig dat de
m.e..-procedure moet worden doorlopen. Het uitbrengen van een startnotitie is daarbU de

eerste stap.

De m.e..-procedure is het vervolg op de in december 2002 afgeronde 'Studie

Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen' (11. In deze studie zUn een viertal

ontsluitingsvarianten onderzocht. De voorkeursvariant uit deze studie, variant 3, is een

alternatief in deze m.e.r.-studie. Dit tracë ligt langs Mensingeweer, oostelUk van Winsum,

langs de oostkant van de spoorlUn Groningen - Roodeschool en aansluitend op het half

klaverblad in Groningen. Het inpassingsgebied waarbinnen alternatieven gezocht worden,
het plangebied, is ten opzichte van de Studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen

ingeperkt. Het plangebied ligt globaal tussen de N361 en de IUn BeUum - Bedum-

Onderdendam - Ranum - Mensingeweer (zie afbeelding 1.1).

R~k5waterstaat Noord-Nederland en de gemeente Groningen nemen wel deel aan de studie maar
treden niet op als initiatiefnemer.
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Afbeelding 1.1
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DOEL VAN DE M.E.R.-PROCEDURE EN STARTNOTITIE

Doel van de m.e,r,-procedure

Deze m.e.,-procedure is een hulpmiddel voor de besluitvorming over een nieuw aan te
leggen wegverbinding met Noordwest-Groningen, op dit moment de N361, Voor de aanleg

van een nieuwe wegverbinding is een partiële herziening van het Provinciaal

Omgevingsplan (POP) noodzakelUk, waarbU het tracé op de functiekaart wordt opgenomen.

De m,e,r,-plicht valt vooralsnog niet uit te sluiten, aangezien de aanleg van een hoofdweg,

zoals de N361, valt onder categorie 1.1 van bUlage C van het Besluit m.e,r.. Op voorhand is

echter nog niet duidelUk of er sprake zal zUn van de aanleg van een hoofdweg,
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De m,e,r.-plicht is gekoppeld aan het ruimtelUk plan dat als eerste in de mogelUke aanleg

voorziet. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten om een m.e,r, procedure te doorlopen.

In paragraaf 6.2 wordt nader ingegaan op de koppeling van de m,e.,-procedure met de

herzieningsprocedure van het POP.

De m,e,r.-procedure heeft tot doel om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in
de besluitvorming over het project. Het milieueffectrapport (MER) ondersteunt het bevoegd

gezag in het nemen van een goed besluit. De m,e..-procedure begint met de publicatie van

een startnotitie.

Doel van de startnotitie
Met de startnotitie kondigen de initiatiefnemers aan de verbinding tussen Noordwest-

Groningen en de ring Groningen (stad) te wiilen verbeteren, mogelUk door het realiseren
van een nieuwe wegverbinding nabU Winsum, hierdoor willen zU een m.e.r,-procedure

doorlopen,

In deze startnotitie is bUzondere aandacht besteed aan de onderbouwing van de noodzaak

van de nieuwe wegverbinding of andere maatregelen (hoofdstuk 2), de ontwikkeling van

varianten (hoofdstuk 4), de beschrUving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling

(hoofdstuk 3) en het beleidskader (hoofdstuk 6), In het MER zal de informatie uit de
startnotitie worden overgenomen en zal de focus met name liggen op een beschrUving van

de effecten, het vergel Uken van de effecten en het ontwi kkelen van een meest

mi I ieuvriendelUk alternatief.

1.3 BETROKKEN PARTIJEN EN PROCEDURE

Initiatiefnemer
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Bedum, de Marne en Winsum treden gezamenlUk op als

initiatiefnemers, De provincie Groningen treedt op als centraal aanspreekpunt:
Provincie Groningen

Sint Jansstraat 4

Postbus 610

9700 AP Groningen

contactpersoon: Mariëtte de Visser

Bevoegd gezag
Provinciale Staten van de provincie Groningen

Sint Jansstraat 4

Postbus 610

9700 AP Groningen

contactpersoon: Wilma Degenhart Drenth

Commissie voor de milieueffectrapportage
De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie voor de Milieueffectrapportage
geeft alle belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare weg doorloopt,

waarbU inspraak en advies wezenlUke elementen zUn,

1110621ICESl123100139 ARCAOIS I 7
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IN HET MER MOET

WORDEN ONDERZOCHT!
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De Commissie voor de m.e.. adviseert het bevoegd gezag in een advies RichtlUnen welke

onderwerpen in het mi I ieueffectrapport (MER) aan de orde moeten komen, HierbU

beoordeelt de Commissie alle inspraakreacties en adviezen en neemt deze mee indien deze
aandachtspunten opleveren voor het MER.

Inspraak en richtlijnen
De m,e,r,-procedure begint met de publicatie van deze startnotitie, waarin de provincie

Groningen als initiatiefnemer het voornemen kenbaar heeft gemaakt om de bereikbaarheid

tussen Noordwest-Groningen en de ring Groningen (stad) te verbeteren, Deze startnotitie

wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen inspreken en aangeven
wat in het MER zou moeten worden onderzocht om een goed besluit te kunnen nemen:

moet de bereikbaarheid verbeterd worden, en zoja hoe en waarmee? De inspraakreacties

worden betrokken in de (advies) RichtlUnen,

SchriftelUke inspraakreacties over de startnotitie kunnen worden verzonden aan Provinciale

Staten van de provincie Groningen, ZU zullen als bevoegd gezag de inspraak behandelen,

LEESWIJZER

De reden waarom aanpassing van de wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen
noodzakelUk is, wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2 'Probleemanalyse en doelstelling',

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een doelstelling en een aantal uitgangspunten en

randvoorwaarden vanuit het beleid waar de provincie Groningen rekening mee moet
houden bU realisatie van een nieuwe weg. Hoofdstuk 3 'Huidige situatie en autonome

ontwikkeling' beschrUft het plangebied en de toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 4
'Ontwikkeling alternatieven en varianten' worden de ontwikkelde alternatieven en
varianten toegelicht. Hier is te zien waar en hoe de initiatiefnemers de bereikbaarheid willen

realiseren en welke alternatieve varianten zU hiervoor zien, Hoofdstuk 5 'Gevolgen voor het

milieu' gaat in op de te verwachte effecten van het initiatief op de omgeving, Hoofdstuk 6
'Besluiten, beleidskader en procedures' bevat tenslotte een uitgewerkt beleidskader.

In dit document zUn de volgende bUlagen opgenomen:

BUlage 1 Verklarende woordenlUst.

BUlage 2 Maatgevende kenmerkenkaart.

BUlage 3 LiteratuurlUst.

Als los document is bUgevoegd:

. BUlage 4 Eindrapport Studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen

'Route langs spoorIUn',

Literatuur
LiteratuurverwUzingen worden in de startnotitie met behulp van een nummer

weergegeven: in (2), (3) et cetera, Dit nummer correspondeert met de nummers in de

literatuurlUst die is opgenomen in bUlage 3,
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2.1

GEWENSTE

HOOFDONTSLUITINGS-

STRUCTUUR: EEN NIEUW

TRACE VOOR DE N361

(VOORKEURSVARIANT)

START NOTITIE TRAetSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGEJ

HOOFDSTUK

Probleemanalyse en

doelstelling

In paragraaf 2,1 is de probleemanalyse opgenomen. HierbU wordt nader ingegaan op de

achtergronden, de huidige knelpunten in Noordwest-Groningen en op de bevindingen uit

de in 2002 uitgevoerde studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen, De m,e.r.-
procedure, die start met de voorliggende startnotitie, kan worden gezien als een nadere

uitwerking van de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen, In paragraaf 2,2 is
ten slotte de voorgenomen activiteit gedefinieerd en zUn de doelstellingen opgenomen,

ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELINGEN

Het gebied Noordwest-Groningen kent diverse verkeersproblemen. Dit leidt tot vragen en

klachten over de verkeersstructuur in het gebied, Daarnaast wordt er vanuit Noordwest-

Groningen druk uitgeoefend om de wegverbinding Groningen - Winsum (N361) te

verbeteren of zelfs een geheel nieuwe weg aan te leggen. Om deze redenen heeft de

provincie Groningen in 2002 de studie 'Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen' (1)

uitgevoerd, In deze studie zUn de knelpunten ten aanzien van de huidige verkeersstructuur
geïnventariseerd en is tevens de gewenste hoofdontsluitingsstructuur van Noordwest-

Groningen onderzocht. DaarbU is rekening gehouden met de reeds geplande reconstructie
van de weg Winsum - Onderdendam (N996). Het eindrapport van deze studie is als apart
document als bUlage 4 opgenomen.

Om de gewenste hoofdontsluitingsstructuur van Noordwest-Groningen te bepaien, zUn in

de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen een viertal varianten bestudeerd,
HierbU is steeds een andere verkeersroute richting Groningen in het gebied bekeken, Voor
alle varianten is uitgegaan van een ideale situatie, waarbU als uitgangspunt is genomen dat

de weg geen dorpskernen doorsnUdt. Dit betekent dat is uitgegaan van omleidingen om

kernen dan wel verlegging van de bestaande ontsluitingsweg. Naast deze varianten zUn ook

de huidige situatie en de toekomstige situatie zonder ingrepen (referentiesituatie 2020)

bekeken, De varianten en de referentiesituatie zUn vervolgens op meerdere aspecten

beoordeeld, Zo is met behulp van een verkeersmodel de verkeersafwikkeling berekend,
Daarnaast is gekeken naar de verschillen in gebruikskwaliteit (vormgeving), veiligheid

(ongevallen), leefbaarheid (barriërewerking en geluidshinder), effecten voor natuur,
landschap en landbouw en tot slot kosten. Deze zogenaamde multicriteria-analyse heeft
geleid tot een voorkeursvariant. Deze variant is een nieuw tracë voor de N361, te weten de
route langs Mensingeweer, oostelUk langs Winsum, langs de oostkant van de spoorlUn

Groningen - Roodeschool en aansluitend op het half klaverblad in Groningen,
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2.1.1

BEREIKBAARHEID IS

ONVOLDOENDE

(LANGE RITDUUR)

VERKEERSAFWIKKELING IS

ONVOLDOENDE

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MEN$INGEWEER - WINSUM" GRONINGENI

KNELPUNTEN NOORDWEST-GRONINGEN

De belangrUkste knelpunten die in de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen

naar voren zUn gekomen, zUn:

. De bereikbaarheid is onvoldoende (langer wordende ritduur).

De verkeersafwikkeling is onvoldoende (kans op congestie stUgt).

De kwaliteit van de hoofdontsluiting naar het Noordwesten van Groningen is

onvoldoende.
Het doorsnUden van de kommen en de ontbrekende parallelwegen,

Op de hoofdstructuur is de kwaliteit onvoldoende (denk aan parallelwegen),
. Er zUn problemen met handhaving van snelheden in een aantal komtraversen.

Verkeersveiligheid komtraverses,

De druk op het onderliggende wegennet neemt toe (leefbaarheid in de kernen neemt af).

Uit de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen blUkt dat de kwaliteit van de

hoofdontsluiting naar het Noordwesten van Groningen onvoldoende is. Met name de lange
ritduur tot de stroomwegen (A7, A28 en N46) geeft een bereikbaarheidsprobleem. De

bereikbaarheid is in beeld gebracht door middel van het zogenaamde ritduurcriterium.

Deze methode gaat er vanuit dat een automobilist een beperkte tUd wil doorbrengen op

erf toegangswegen en gebiedsontsluitingswegen en binnen een bepaalde tUd op het
stroomwegennet wil zUn, die qua snelheid en veiligheid optimaal zUn ingericht. Zo wordt

bUvoorbeeld gestreefd naar een maximale ritduur van 15 minuten tot stroomwegen, zoals de

A7 I A28. Uit ritduur-berekeningen blUkt dat in Noordwest-Groningen het gebied ten

noorden van de IUn LauwerzUl - Oldehove - Adorp - zuidkant Bedum niet aan de norm

voor ritduur voidoet. Door het ontbreken van voldoende kwaliteit op de hoofdstructuur

wordt de ritduur verlengd.

Naast bereikbaarheid is ook de verkeersafwikkeling' op de ontsluitingswegen richting

Groningen en het hoofdwegennet (A7 I A28) onvoldoende en op een aantal punten wordt de

capaciteit van de weg overschreden (zie afbeelding 2.1). Voor het jaar 2020 is de

verwachting dat de verkeersafwikkeling op de N3SS Ringweg Groningen - GrUpskerk en de

N361 Groningen - Winsum slecht is. Op dit moment is op deze wegen reeds sprake van een
matige verkeersafwikkeling, De combinatie van zowel langzaam verkeer (met name
landbouwverkeer) als sneller verkeer op de N361 speelt hierbU een rol.

De I/C-verhouding wordt als maat voor de verkeersafwikkeling gehanteerd. Daarb~ geldt de
volgende richtlijnen:

~ 0,8 = goed:

0,8-1,2 = matig;

;: 1,2 = slecht.

11106211CESI1231000139 ARCADIS 1,0



$TARTNOTITI TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM GRONINGENI

Afbeelding 2.1

Knelpuntenkaart (kaart 1 uit de studie
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KWALITEIT

HOOFDSTRUCTUUR IS

ONVOLDOEN DE

VERKEERSONVEILIGHEID

KOMTRAVERSES

(VERKEERSONGEVALLEN)

Doordat wegen niet conform Duurzaam Veilig zUn ingericht, worden de problemen met

betrekking tot verkeersafwikkeling versterkt. Een duurzaam veilige inrichting betekent dat
de verkeersinfrastructuur zodanig is ingericht dat het voor de weggebruiker duidelUk is wat

voor gedrag van hem wordt verwacht. De meeste provinciale wegen buiten de bebouwde

kom voldoen echter nog niet aan de uitgangspunten van een duurzaam veilige inrichting,
BelangrUke knelpunten die zich in Noordwest-Groningen voordoen zUn:

Gebiedsontsluitingswegen A (N3SS, N361 en N388):

doorsnUding van bebouwde kommen (Adorp, Sauwerd, Winsum, Maarhuizen,

Mensingeweer en Zoutkamp);

ontbreken van parallelwegen (langzaam verkeer op rUbaan);

aantal erftoegangen die rechtstreeks aansluiten op de gebiedsontsluitingsweg,
Gebiedsontsluitingswegen B (N363, N388 en N994)

doorsnUding van bebouwing kommen;

aantal erftoegangen die rechtstreeks aansluiten op de gebiedsontsluitingsweg;
ontbrekende delen van fietspaden.

Erf toegangsweg A:

- komtraverse met snelheid 50 km/uur,

. Erf toegangsweg B:

komtraverse met snelheid 50 km/uur;
onveiligheid voor fietsers en fietsers van rechts,

In Noordwest-Groningen worden diverse dorpskernen doorsneden door
gebiedsontsluitingswegen (N361 /N3SS/N388) en erftoegangswegen (N983/N99S/N996):

De N361 doorsnUdt Mensingeweer, Winsum, Sauwerd en Adorp.

De N3S5 doorsnUdt Noordhorn en Zuidhorn

De N388 doorsnUdt Zoutkamp,
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De N983 doorsnUdt Aduard, Den Ham, Saaksum en Warfhuizen,

De N99S doorsnUdt Onderdendam en Bedum.

De N996 doorsnUdt Onderdendam.

In een aantal komtraverses zUn problemen met de handhaving van de snelheid, waardoor
deze door middel van camera's moet worden afgedwongen, De veiligheid staat hier onder

druk, dit blUkt ook uit het aantal ongevallen op de komtraversen. Voor de komtraversen

Noordhorn, Zuidhorn, Adorp en Mensingeweer geidt dat in het jaar 2000 het aantal

ongevallen per kilometer en de naar ernst gewogen ongevallen per kilometer relatief hoog

zUn, Het aantal ongevallen hangt samen met het spanningsveld tussen de verkeersfunctie

van gebiedsontsluitingswegen en de verblUfsfunctie van de bebouwde kom. Een duurzaam

veilige inrichting van de weg kan bUdragen aan het verminderen van aantal siachtoffers,

TOENAME SLUIPVERKEER Doordat op meerdere wegen in het gebied in de kernen congestie optreedt dan wel sprake is

van een verminderde doorstroming, zoekt verkeer naar andere wegen, De verwachting is

dat door de autonome groei van het verkeer de kans op congestie op meer plaatsen

toeneemt en ook de ernst ervan toeneemt waardoor sluipverkeer kan ontstaan,

2.1.2 VARIANTEN NOORDWEST-GRONINGEN

Om de geconstateerde knelpunten ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersafwikkeling en

verkeersveiligheid in Noordwest-Groningen op te lossen, zUn in de studie

Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen vier ontsluitingsvarianten onderzocht.
Voor alle ontsluitingsvarianten is uitgegaan van een ideale situatie. Dit betekent dat de

hoofd route een gebiedsontsluitingsweg A wordt die geen bebouwde kommen doorsnUdt.
Daarnaast is de weg 'Duurzaam Veilig' ingericht en daardoor voorzien van een parallelweg
voor langzaam verkeer,

VARIANT 1

De volgende ontsluitingsvarianten zUn onderzocht (zie ook afbeelding 2.2):

Variant 1: tracé Menneweer - Grijpskerk (N388) - Zuidhorn - Groningen (N3SS).

Tracë vanaf Zoutkamp naar GrUpskerk via de N388 en vervolgens via Noordhorn (N3SS)

naar Groningen. Om Zuidhorn/Noordhorn wordt een nieuwe rondweg gerealiseerd,
Variant 2: tracé Wehe den Hoorn - Aduard (N983).

Tracë vanaf de N361 via Warfhuizen en Aduard naar de N3SS, Het bestaande profiel

voldoet in het merendeel van het tracë niet en moet worden vervangen, Omleggingen om
Warfhuizen, Saaksum, Den Ham en Aduard.

Variant 3: tracé Groningen - Ranum (N361),

Nieuwe route om Mensingeweer, ten oosten van Winsum, aansluitend bU de spoorlUn en

ten zuiden van Adorp afbuigend naar het half klaverblad Groningen. De route gaat om

Mensingeweer, Winsum, Adorp en Sauwerd heen, Er zUn drie (sub)varianten, Variant 3.1

buigt ten zuiden van Adorp af naar het half klaverblad Groningen, Variant 3.2 volgt de

route langs het spoor tot de kruising met N361 en sluit aan op de bestaande N361.

Variant 3.3 buigt direct onder Adorp af naar de bestaande N361 en sluit hierop aan.

Variant 4: tracè Bedum,

Nieuwe route om Mensingeweer, via een nieuwe aansluiting van de N996 bU Ranum

richting Onderdendam, voor Onderdendam richting Bedum op de Eemshavenweg (N46),

De huidige aansluiting van Bedum op de N46 vervalt.

VARIANT 2

VARIANT 3 (3,1 T /M 3.3)

VARIANT 4
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Afbeelding 2.2

Varianten studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen~.
.
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Kaart 2 Varianten

2.1.3 MUL T1CRITERIA-ANAL YSE

In de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen zUn de ontsluitingsvarianten

beoordeeld voor de volgende zes aspecten:
1. verkeersafwikkeling (mate van bundeling verkeer op hoofdontsluitingswegen en

sluipverkeer).

2, gebruikskwaliteit (reistUd en betrouwbaarheid),
3, veiligheid (slachtofferratio's).

4. leefbaarheid (barrièrewerking en geluid),

S. natuur, landschap en landbouw (effecten).

6, kosten (investeringskosten),

VARIANT 0 Naast de vier ontsluitingsvarianten is ook de toekomstige situatie in 2020 onderzocht

waarbU geen maatregelen worden getroffen, dit is variant 0, In deze variant zUn geen
maatregelen genomen en is alleen rekening gehouden met 'harde' infrastructuurplannen,

bevolkingsgroei en groei van arbeidsplaatsen. De ontsluitingsvarianten zUn vergeleken met
variant O. De beoordeling is in kwalitatieve termen uitgevoerd. Variant 0 (2020) is

vergeleken met de huidige situatie (2000).

Tabel 2.1 Variant
I Verkeers

' Gebruiks. Veiligheid , Leefbaarheid 1 Natuurl
i Kosten

,
, i Geluid i landschap!afwikkeling I kwaliteit ' Barrère-

i werking ,
. landbouw,

0 -- -- 0 0
1 0 + 0 0 0 --

2 0 0 0+ 0+ + --- --

3.1 ++ + ++ +++ +

3,2 0+ + + ++ 0+
3.3 0+ + + ++ 0+
4 + 0 0+ ++ + -- --

Resultaten multicriteria-analyse
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IN 2020 NEMEN DE

VERKEERSKNELPUNTEN TOE

VARIANT 3.1 IS DE

VOORKEURSVARIANT

2.2

STARTNOTITE TRACËSTUDIE MENStNGEWEER. WINSUM. GRONINGEJ

Uit de uitgevoerde beoordeling blUkt dat door de ontwikkeling van de mobiliteit de situatie

in 2020 zonder maatregelen op een aantal plaatsen zichtbaar verslechtert. Het autoverkeer

groeit van 2000 tot 2020 met 10-15% in Noordwest-Groningen. Met name het vrachtverkeer

groeit sterker. Hierdoor ontstaan afwikkelingsproblemen op de N3SS bU de stad en op de
Eemshavenweg (N46), Een toename van de verkeersintensiteiten zorgt onder meer voor een

nog onveiliger situatie, meer barriërewerking in de dorpen en een afnemende kwaliteit van

de verbinding naar Groningen en het rUkshoofdwegennet. De knelpunten uit in de huidige

situatie nemen in de toekomst toe.
Uit de beoordeling blUkt verder dat variant 3 de meeste plussen scoort en tevens de minste

minnen. Deze beoordeling geldt voor variant 3,1. De varianten 3.2 en 3.3 scoren op een

aantal onderdelen slechter, Variant 4 scoort voor verkeersafwikkeling en geluid beter dan

deze twee subvarianten,

Variant 3,1, de route langs Mensingeweer, oostelUk langs Winsum, langs de oostkant van de

spoorlUn en aansluitend op het half klaverblad in Groningen is daar benoemd als

voorkeursvariant. Deze variant lost de verkeersknelpunten het beste op.

M.e.r.~procedure voor voorkeursvariant

Om de voorkeursvariant uit de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen (variant

3,1) nader te onderzoeken, wordt nu de m,e.,-procedure doorlopen, Het studiegebied uit de
studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen is daarbU verder ingeperkt tot het
gebied tussen de N361 en de IUn BeUum - Bedum - Onderdendam - Ranum _
Mensingeweer. Binnen dit gebied, het zogenaamde plangebied, wordt gezocht naar

mogelUke alternatieven en varianten voor de N361, In paragraaf 3,1 wordt nader ingegaan

op de afbakening van het plangebied. De ontwikkeling van de alternatieven en varianten is

uitgewerkt in hoofdstuk 4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DOELSTELLNGEN

De voorgenomen activiteit luidt:

Het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Noordwest-Groningen en de stroomwegen
A7 / A28 en ringweg Groningen ën het verbeteren van de verkeersveiligheid en de

leefbaarheid op en nabU de N361 (gedeelte Mensingeweer - Groningen) door de aanleg van

nieuwe infrastructuur en/of door het verbeteren van de bestaande hoofdwegen op het
traject Mensingeweer - Groningen.

Met de voorgenomen activiteit worden de volgende doelstellingen bereikt:

Het garanderen van een goede bereikbaarheid tussen Noordwest-Groningen en de

stroomwegen (A7 / A28 en ringweg Groningen) door het verbeteren van de

hoofdwegenstructuur.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op en de leefbaarheid nabU de N361 (gedeelte

Mensingeweer - Groningen) en Onderdendam.

De vormgeving en inrichting van de weg wordt getoetst aan de uitgangspunten van

Duurzaam Veilig.
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De realisatie van het project zal plaatsvinden met in achtneming van de effecten op verkeer

en (openbaar)vervoer, cultuurhistorie, grond- en oppervlaktewater, bodem, archeologie,

geluid, landbouw, natuur en externe veiligheid,
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STARTNDTITE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER WINSUM. GRONINGEJ

HOOFDSTUK

Huidige situatie en
autonome ontwikkeling

Dit hoofdstuk beschrUft de gebiedskenmerken die mogelUk van belang zUn bU de realisatie

van een nieuwe wegverbinding, Allereerst wordt in paragraaf 3.1 de projectomgeving

(studiegebied) beschreven waarna vervolgens in paragraaf 3,2 per (milieu)aspect wordt
ingegaan wordt op de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen in het studiegebied.

Onder autonome ontwikkeling worden de voorziene ontwikkelingen verstaan die in het

gebied plaatsvinden op basis van vigerend beleid, zonder de realisatie van een nieuwe
wegverbinding.

De belangrUkste milieukenmerken in het gebied zUn weergegeven op de maatgevende

kenmerkenkaart in bUlage 2,

3.1 STUDIEGEBIED EN PLANGEBIED

Er is voor deze studie een studiegebied en een plangebied gedefinieerd, Het plangebied is

het gebied waarbinnen het initiatief wordt uitgevoerd, Het studiegebied is een ruimer

gebied. Hierin zouden effecten zoals geluidhinder kunnen optreden, Het plangebied ligt
globaal tussen de N361 en de IUn BeUum - Bedum - Onderdendam - Ranum -

Mensingeweer (zie afbeelding 1,1).

In het MER vormt de beschrUving van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen

in het studiegebied het referentiekader waaraan de effectbeschrUvingen worden gerelateerd.

Het detailniveau van de beschrUving is daarbU afgestemd op het detailniveau dat is

benodigd voor de effectbeschrUving in het MER. In de effectbeschrUving in het MER wordt

ingegaan op de effecten die optreden door de aanieg van de weg en op de effecten die

optreden als gevolg van de aanwezigheid van een nieuwe weg, Ook wordt ingegaan op de
effecten op het onderliggend wegennet. In de effectbeschrUving in het MER zal van de

effecten worden aangegeven of zU van tUdelUke of permanente aard zUn.

Aan de westrand van het studiegebied ligt het ReitdiepdaL, een oud cultuurlandschap. Het

gebied ten oosten van de N361 is een zogenaamd wierdenlandschap, Dorpen en

buurtschappen liggen hierin als verhoogde eilanden,

Het studiegebied is economisch sterk gericht op de landbouw. HierbU wordt veel waarde

gehecht aan de openheid van het gebied. In het open weidegebied liggen boerderUen en een
aantal molens. Daarnaast in toerisme een bron van inkomsten in de regio.
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Industrie komt nauwelUks voor.

3.2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Voor de beschrUving van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen worden de

volgende aspecten behandeld:
Verkeer en vervoer (paragraaf 3.2,1),

Natuur (paragraaf 3,2.2),

Landschap, archeologie en cultuurhistorie (paragraaf 3,2.3),
Bodem en water (paragraaf 3.2.4).

Woon- en leefomgeving: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, sociale aspecten,

wonen en werken en recreatie (paragraaf 3,2.5),

Landbouw (paragraaf 3.2,6).

3.2.1 VERKEER EN VERVOER

BU het aspect verkeer en vervoer is ingegaan op de volgende deelaspecten:

Verkeersafwikkel ing.

Verkeerssoorten.

Verkeersveil igheid,

In paragraaf 3,2.5 wordt bU het Sociale aspecten ingegaan op de leefbaarheid in de

komtraverses (barriërewerking),

Verkeersafwikkel ing

Verkeersstructuur
De verkeersstructuur in het studiegebied bestaat met name uit wegen gericht op de stad

Groningen. De N996 ter hoogte van Winsum, is één van de weinige wegen die een oost-west
verbinding maakt door het gebied, De N361 (en ook de N996) is een weg die van oudsher

een verbinding vormt tussen kernen, Hierdoor gaat de N361 veelal door kernen. Door de

toenemende verkeersdruk levert dit knelpunten op in de kernen qua veiligheid,

leefbaarheid en afwikkeling,
Voor de N361 geldt dit in de huidige situatie met name voor de kernen Adorp en Sauwerd

en voor de N996 voor Winsum en Onderdendam. De N361 heeft voornamelUk verkeer met

herkomst/bestemming Noord(west)-Groningen. De N361 heeft niet of nauwelUks een

doorgaande functie richting Friesland. De verkeersintensiteiten nemen hierdoor richting

Lauwersoog steeds verder af.

111 0621/CE51123lOi 39 ARCADIS 118
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In het studiegebied ligt de volgende hoofdinfrastructuur' (zie afbeelding 3.1):

N361 Groningen - Winsum (gebiedsontsluitingsweg A).

N361 Winsum - Mensingeweer (gebiedsontsluitingsweg A). Dit traject maakt tevens deel

uit van het regionaal verbindend net openbaar vervoer (Ulrum - Winsum).

N994 Groningen - Bedum (gebiedsontsluitingsweg B). Voor deze weg is tevens sprake

van een regionaal verbindend net openbaar vervoer.
N46 Eemshavenweg (stroomweg B).

N996 Winsum - Onderdendam (erftoegangsweg).
N99S Onderdendam - Bedum (erftoegangsweg).

N28 Ringweg Groningen (stroomweg B).

Daarnaast liggen in het studiegebied de spoorlUnen Groningen - Roodeschool en

Groningen - DelfzUl en het vaarwater Van Starkenborghkanaal (klasse iV), Dit vaarwater
maakt deel uit de vaarweg Lemmer-DelfzUI.

Kaart infrastructuur

Noordwest-Groningen (37)

stroomweg B

gebiedsontsluitingsweg A

gebiedsontsluitingsweg A
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Autonome ontwikkeling

Momenteel wordt de N996 tussen Winsum en Onderdendam gereconstrueerd, DaarbU

wordt de rU baan naar het noorden verschoven, De huidige weg wordt fietspad.
Een eventuele toekomstige verbreding van de rUbaan tot gebiedsontsluitingsweg en

aanpassing van het fietspad tot parallelweg (voor langzaam verkeer) is mogelUk,

1 Functie toekenning conform POP Groningen (zie bUlage 1 Verklarende woordenlUst).
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SLUIPVERKEER
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De vaarweg Lemmer-DelfzUI moet over de gehele lengte in 2009 een diepgang van

maximaal 3,5 meter hebben en geschikt zUn voor drielaagscontainervaart (klasse iV).

In 2015 moet de vaarweg geschikt zUn voor vierlaagscontainervaart (klasse Va).

Routes

De N361 wordt gebruikt als route naar Noordwest-Groningen, Door middel van een

kentekenonderzoek (2) is zicht verkregen op de verschillende routes die worden gereden en

de opbouw van het verkeer dat op de N361 rUdt. Uit dit onderzoek biUkt dat circa 53% van

het verkeer met een herkomst Groningen een bestemming heeft verder dan Winsum (en vice

versa). Circa 47% van het verkeer op het weggedeelte tussen Winsum en Groningen heeft

een bestemming in dit gebied, Dit betekent dat een groot deel van het verkeer dat door de
kernen Winsum, Adorp en Sauwerd rUdt doorgaand verkeer is. Gezien de functie van de
N361 is dit vele doorgaande verkeer geen probleem, echter in relatie tot de vormgeving van

de weg en de komdoorsnUdingen kunnen wel problemen optreden.

Naast het verkeer dat nu van de N361 gebruik maakt, is er ook sprake van sluipverkeer op

het onderl iggend wegennet.

Autonome ontwikkeling

Het sluipverkeer zal de komendejaren naar verwachting toenemen naar mate de
congestieproblemen op de N361 verder toenemen. Concrete cUfers over het sluipverkeer zUn

niet beschikbaar, echter de route via Onderdendam en Bedum is een alternatief. Uit het

verkeersmodel blUkt dat deze route in 2020 qua verkeersaanbod sterk toeneemt. Daarnaast
is natuurlUk de route via de N983 (Wehe-den Hoorn -Aduard) beschikbaar.

Vanuit de visie op de ontsluitingsstructuur in Noordwest Groningen zou het doorgaande

verkeer dat op beide wegen rUdt in de toekomst over de N361 moeten gaan rUden,

IfC-verhoudingen
Een graadmeter voor de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de intensiteit van het

verkeer (de hoeveelheid auto's en vrachtwagens) en de capaciteit (de hoeveelheid verkeer

die een weg maximaal kan verwerken). Dit heet de I/C-verhouding. Zolang de capaciteit
aanmerkelUk groter is dan de intensiteit, is er geen probleem. De verkeersafwikkeling wordt

echter stroever naarmate de intensiteit dichter nadert tot de capaciteit. De kritische grens

van de I/C-verhouding ligt bU 0,85, Op dat moment kan het verkeer nog doorrUden, maar er

hoeft maar weinig te gebeuren en de eerste vertragingen zUn een feit. Komt de I/C-

verhouding in de buurt van deze kritische grens (0,85) dan wordt de verkeersafwikkeling

als 'matig' beoordeeld, De provincie Groningen heeft in haar studie naar de
ontsluitingsstructuur met de volgende waardering voor I/C-verhoudingen gewerkt, die ook

in deze studie worden gehanteerd:

Goed: ,0,8

. Matig: 0,8-1,2

Slecht: , 1,2

Er van uitgaande dat de I/C waarden in de spitsuren worden gemeten, wordt enige mate
van congestie geaccepteerd, I/C-waarden rond de 1,0 geven tenslotte al congestie,

Voor de N361 is uit de studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen gebleken dat de

I/C-verhouding voor de huidige situatie tUdens de spits matig is, Op enkele deeltrajecten is

zelfs sprake van een slechte I/C-verhouding in de spits (bU de kernen Sauwerd en Adorp,

zie afbeelding 3,2).
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Afbeelding 3.2

I/C- knelpunten voor de

huidige (2000) en toekomstige

situatie (2020).

In kleur (rood) locaties met een

slechte I/C-verhouding.

(bron: verkeersmodel

Ontslu i ti ngss tructu u r

Noordwest- Groningen!

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER . WINSUM - GRONINGEJ

Autonome ontwikkeling

In 2020 is over het gehele traject een slechte beoordeling in de spits berekend (zie

afbeelding 3,2).

De gesignaleerde knelpunten geven aan dat er sprake is van een afwikkelingsprobleem. Dit

zegt echter alleen iets over de wegvakken, De afwikkeling wordt ook in belangrUke mate

bepaald door de capaciteit van de kruispunten, door bUvoorbeeld afslaand en invoegend

verkeer, Op dit traject is sprake van en groot aantal kruispunten, Ook de

komdoorsnUdingen zorgen voor een capaciteitsbeperking door een ander wegprofieL. Deze

twee elementen zorgen in belangrUke mate ook dat de doorstroming matig is en bU ene

autonome ontwikkeling slecht wordt.

KNELPUNTEN VERKEERSAFWIKKELING:

Door de verkeersstructuur van de N361 door de kernen Sauwerd en Adorp en van de N996

door de kernen Winsum en Onderdendam en door de groei van het verkeer ontstaan

knelpunten in deze kernen op het gebied van veiligheid. leefbaarheid en afwikkeling.

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling zorgt in de huidige situatie in Adorp en Sauwerd voor

problemen. Door de groei van het verkeer in de autonome ontwikkeling zal de kwaliteit van

de verkeersafwikkeling slecht worden.

Het hoge aandeel doorgaand verkeer conflicteert in de huidige situatie met de kompassages

op de N361, met name in de kernen Adorp en Sauwerd. Door de toenemende congestie kans,

neemt de kans op sluipverkeer in het omliggende gebied toe.

Verkeerssoorten

Vormgeving N361

Aandachtspunt voor de N361 is de vormgeving van de weg, Op niet alle plaatsen is

dezelfde vormgeving doorgevoerd, Ook de fjetsvoorzieningen zUn verschiilend.

Op het gedeelte Ranum - Maarhuizen ontbreekt een fietsvoorziening. In de kern

Mensingeweer maakt de fietser gebruik van de rUbaan, Op het zuidelUke gedeelte van de

N361 is een alternatieve route voor langzaam beschikbaar. Op dit deel van de N361 geldt

een volledige geslotenverklaring voor langzaam verkeer,
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Vanuit de Duurzaam Veilig visie en de daarin geformuleerde uitgangspunten voor een

uniforme vormgeving van wegen, moet langs een gebiedsontsluitingsweg een aparte
fiets(parallel)voorziening aanwezig zUn.

Landbouwverkeer
Van de verkeerssoorten wordt hier het landbouwverkeer specifiek nader belicht. De N361

ligt in een agrarisch gebied waar relatief veel landbouw voertuigen rUden, met name in de

oogstperioden, Dit verkeer maakt gebruik van de hoofdrUbaan waardoor problemen
kunnen ontstaan zoais gladheid door klei op de weg in de oogstperiode en verstoring van

de verkeersafwikkeling door inhaalgedrag van autoverkeer, Het aantal verplaatsingen en de
richtingen bepaalt de mate waarin deze problemen optreden. Het routepatroon van dit

verkeer is diffuus en vaak lokaal gericht.

Vanuit de visie van Duurzaam Veilig past bU de functie van een gebiedsontsluitingsweg een

aparte parallelvoorziening voor het langzame verkeer (ook landbouwverkeer), Deze

voorziening ontbreekt op een groot gedeelte van de route.

Openbaar vervoer
In het studiegebied zUn de volgende bus- en spoorverbindingen aanwezig (3):

Winsumerweg en N361:

buslUn 163 (Groningen - Lauwersoog);

buslUn (1)65 (Groningen - Zoutkamp);

buslUn 67 (Winsum - Zoutkamp);

buslUn 68 (Warffum - Eenrum / Leens - Baflo).

. Groningerweg, N994 en N99S:

- buslUn 61 (Groningen - Uithuizen);

- buslUn 161 (Groningen - Middelstum);

SpoorlUn Groningen - DelfzUL.

SpoorlUn Groningen - Roodeschool.

Voor het busverkeer in deze regio geldt dat hiervoor geen specifieke voorzieningen zUn

aangebracht (busbanen et cetera). Dit betekent dan ook dat naar mate de verkeersintensiteit
toeneemt (en de doorstroming op de N361 afneemt) voor ook het busverkeer hier nadeel

aan ondervindt. Dit speelt met name bU het invoegen op de rUbaan na een stop bU een

bushalte, Dit is slecht voor de betrouwbaarheid van het OV-systeem,

Autonome ontwikkeling

Voor het railverkeer geldt dat er plannen zUn voor een intensivering van de dienstregeling
naar Winsum (halfuursdienstregeling). Hierdoor neemt de frequentie van het railverkeer

toe, Daarnaast is sprake van een spoorverdubbeling op het traject Groningen-Noord-
station Groningen.
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KNELPUNTEN VERKEERSSOORTEN:

Het ontbreken van een fietsvoorziening op het weggedeelte tussen Ranum en Maarhuizen en

in de kern Mensingeweer past niet in de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.

Het ontbreken van specifieke voorzieningen voor landbouwvoertuigen langs het traject past

niet in de visie van Duurzaam Veilig.

Het knelpunt van het busverkeer in de toekomst is rechtstreeks gerelateerd aan het

autoverkeer. SU een toename van de verkeersintensiteiten, vergt het invoegen bU bushaltes

meer tUd. Het busverkeer kan hierdoor steeds meer hinder van congestie ondervinden

waardoor de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer afneemt.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid op het traject is op twee verschillende manieren in beeld gebracht:

Het absolute aantal verkeersongevallen en slachtoffers (doden en gewonden),

. Het risicocUfer.

Verkeersongevallen
Voor de verkeersongevalien is gebruik gemaakt van de geregistreerde verkeersongevallen

141 over de periode 2002-2003. Over de periode 2002-2003 zUn 166 verkeersongevallen
geregistreerd waarbU 37 gewonden en 5 doden zUn geregistreerd (N361: van Mensingeweer

tot en met aansluiting op randweg Groningen, zie ook afbeelding 3.3 en 3.4),

De slachtoffers zUn met name onder de bestuurders van personenauto's gevallen. VUf

slachtoffers waren (brom)fietsers. De drie belangrUkste type ongevallen die voorkomen op
het traject zUn:

Ongevallen tegen een vast voorwerp of eenzUdige ongevallen (58 ongevallen,

14 slachtoffers),

Voorrangsongevallen (51 ongevallen, 12 slachtoffers),

Kop-staart ongevallen (47 ongevallen, 9 slachtoffers),

Oorzaak van de kop-staart ongevallen en de ongevallen met een vast voorwerp en
eenzUdige ongevallen is vaak een te hoge snelheid, dan wel hoge snelheidsverschillen

tussen voertuigen, De flankongevallen wUzen op kruispuntsituaties die onveilig zUn

(uitritten, voorrangskruispunten), De locaties waar de ongevallen en slachtoffers zUn
gevallen zUn in afbeelding 3.3 en 3.4 weergegeven.

1110621 iCE5/123/000139 ARCADIS I 23



Afbeelding 3.3

Kaart locaties verkeers-

ongevallen op N361

(2002-2003) 14)

Legenda:

ongevallen (blauw) en

letselongevallen (rood)

STARTNOTITIE TRAC£STUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGENI

~
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Afbeelding 3.4

Kaart locaties verkeers~

slachtoffers op N361

(2002-2003) (41

Legenda:

slachtoffers (rood) en

doden (zwart)

STARTNOTIIE TRACÉSTUDIE MENSINGEWEER . WINSUM - GRONINGENI

Uit bovenstaande afbeeldingen blUkt dat de ongevallen verspreid over het traject

plaatsvinden. Op twee locaties vinden duidelUk meer ongevallen plaats: splitsing

N361/N363 bU Ranum en het kruispunt N361 met de Ringweg van Groningen. Er liggen

geen black-spots' op het traject.

. Black-spot: locatie met meer dan 12 ongevallen in 3jaar of meer dan 6 slachtoffers in 3jaar.
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Tabel 3.1 

Risicocijfer traject N361 (SI

3.2.2

ECOlOGISCHE

HOOfDSTRUCTUUR:

REITDIEPDAL EN

KONINGSLAAGTE

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER WINSUM - GRONINGENI

RisicocUfer

Daarnaast kan de verkeersveiligheid ook worden uitgedrukt in een risicocUfer. Dit geeft een

relatieve maat aan van de verkeersonveiligheid, waarbU het aantal verkeersslachtoffers

wordt uitgezet tegen de intensiteit van de weg en de lengte van het traject. De provincie

Groningen heeft in de studie naar de ontsluitingsstructuur deze beoordeling al gegeven

voor het wegennet. De N361 scoort hierbU slecht. BU een ongewUzigde situatie in de

autonome ontwikkeling neemt het risicocUfers verder toe.

Groningen - Ranum
Ranum - Menneweer 0,391) 0,16

1) Het werkelUke risicocUfer ligt lager als gevolg van inmiddels uitgevoerde maatregelen op het
weggedeelte. Doordat de periode na uitvoering te kort is kan nog geen goed betrouwbaar
nieuw risicocUfers worden berekend.

KNELPUNT VERKEERSVEILIGHEID

Zowel vanuit het aantal als de ernst van de ongevallen als ook de relatieve onveiligheid op het

traject vormt de verkeersonveiligheid een knelpunt. Dit wordt met name veroorzaakt door

snelheidsverschillen van het gemotoriseerde verkeer.

Samengevat
De verkeersproblemen op de ontsluitingsweg N361 tussen Groningen en Mensingeweer
kunnen voor de huidige situatie als volgt worden samengevat. De vormgeving van de weg
voldoet niet overal aan de uitgangspunten van een duurzaam veilige inrichting. Er

ontbreken voorzieningen voor fiets- als landbouwverkeer. De verkeersveiligheid is in het

geding door te hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer, Op enkele locaties, met

name in de kommen, neemt de kans op congestie toe door de uitwisseling van verschillende

verkeersstromen. De situatie waarbU veel doorgaand verkeer door de kernen rUdt, is niet

gewenst voor de leefbaarheid in de kernen,

In de autonome situatie neemt de intensiteit toe, aangezien de N361 als dë ontsluitingsweg

van de regio Noordwest-Groningen moet gaan fungeren, De verkeersdruk neemt toe
waardoor de reeds aanwezige problemen ten aanzien van veiligheid, afwikkeling en

barriërewerking zullen toenemen. Ook sluipverkeer en de daarbU behorende negatieve
gevolgen nemen in de toekomst toe,

NATUUR

Het studiegebied Mensingeweer - Winsum - Groningen behoort tot de oudste

cultuurlandschappen van Nederland. Verder is het studiegebied een grotendeels open

landschap dat sterk is gevormd door de aanwezigheid van water en mensen, Een groot deel

van dit gebied is door de lage bevolkings- en economische druk intact gebleven. Hoewel

grote natuurgebieden ontbreken, is de ecologische betekenis van dit gebied aanzienlUk,

vooral wat betreft dieren en planten die gebonden zUn aan het agrarisch cultuurlandschap,

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend stelsel van bestaande
natuurwaarden, nieuwe te ontwikkelen natuurwaarden en verbindingszones. Ten noorden

van de stad Groningen liggen het Reitdiepdal en Koningslaagte.
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GEEN ECOLOGISCHE

VERBINDINGSZONES

GEEN VOGEL- EN

HABITATRICHTLUN-

GEBIEDEN

GEEN

NATUURMONUMENTEN

3.2.3
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De EHS-gebieden zUn aangegeven als kerngebied van de EHS en opgenomen op de

maatgevende kenmerkenkaart in bUlage 2.

Het Reitdiepdal betreft een nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Het is een open

weidegebied langs de voormalige getUrivier, het Reitdiep. Enkele oude meanders van de

voormalige Hunzeloop en waardevolle drassige hooi- en weilanden komen nog voor in het

gebied. Deze natte graslanden vervullen een belangrUke functie voor broedende,

doortrekkende, pleisterende en overwinterende vogels, Delen van de EHS gebieden staan

onder beheer van het Groninger Landschap, een natuurterreinbeherende organisatie. Samen
met boeren wordt in het te ontwikkelen natuurgebied weidevogelbeheer toegepast.

Ecologische verbindingszones zUn IUnvormige elementen, zoals dUken, waterlopen, wegen

spoor- en vaarwegen, waarlangs natuurgebieden met elkaar kunnen worden verbonden, In

het plangebied liggen geen ecologische verbindingszones,

De Vogel- en HabitatrichtlUn zUn voor dit project niet relevant. Speciale Beschermingszones

die in het kader van deze richtlUnen zUn of worden aangewezen, komen niet voor binnen de

invloedssfeer van het project. Wel ligt langs de Oude Ae een gebied 'met belangrUke

natuurwaarde', door onder meer de aanwezigheid van weidevogels, zie de maatgevende

kenmerken kaart in bUlage 2.

Gebieden die zUn aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet ontbreken in de

omgeving van de plangebieden.

LANDSCHAP, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE

Landschapskarakt8ristiek
Geologisch ligt het studiegebied op de overgang van het Drents Plateau naar het Jonge
Zeeklei landschap. Het landschap tussen Groningen, Winsum en Mensingeweer maakt

onderdeel uit van het Groningse 'Wierdenlandschap' 161, Met name in het westelUke deel

van het studiegebied is dan ook een groot aantal wierden aanwezig, zie ook de

maatgevende kenmerkenkaart in bUlage 2. Deze wierden liggen als een kralensnoer op de

kwelderwallen en kreekruggen in het open landschap, Het oostelUk deel van het

studiegebied, ten zuiden en zuidoosten van Bedum, wordt gerekend tot het 'Streekdorpen-'

of 'Wegdorpenlandschap', Het gehele gebied bestaat vrUwel geheel uit kleigronden.

Geomorfologisch wordt het gebied gerekend tot de getUde-afzettingsvlakten, naar het
noorden overgaand in een gebied met kwelderwallen en laagten.

LandschappelUke hoofdzonering

In het studiegebied is een landschappelUke hoofdzonering herkenbaar, van min of meer
noordzuid gelegen gebiedsdelen,

Reitdiepdal en Koningslaagte
Ten westen van de N361 ligt het Reitdiepdal, dit dal loopt door in de Koningslaagte tussen
Adorp en Noorderhoogebrug, Hoewel delen van de rivier zUn rechtgetrokken en een
nieuwe loop hebben gekregen, is de voormalige rivierloop nog zeer goed in het landschap

herkenbaar zowel in de verkaveling als door de afwUkende hoogteligging,
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Het open gebied heeft een onregelmatige blokverkaveling. Verspreid in het hele gebied

komt vrUstaande bebouwing voor.

Kwelderrug Adorp - Sauwerd - Winsum
Een tweede landschappelUke zone wordt gevormd door de spoorlUn, de N361 en de aan de

N361 gelegen kernen en vrUliggende bebouwing. De weg en bebouwing zUn gelegen op een

kwelderrug. Adorp, Sauwerd en Winsum zUn karakteristieke dorpen op deze rug. Veel

bebouwing langs de weg ligt bovendien op relatief hoog gelegen wierden.
Kenmerkend voor de landschappelUke overgang naar het lager gelegen gebied zUn verder

de vele doodlopende weggeljes, die aan de oostzUde van de N361 het grootschalige

kleigebied inlopen.

Open kleigebied
Ten oosten van de hiervoor genoemde landschappelUke zone, tussen de spoorlUn en de IUn

Onderdendam - Bedum - Groningen, ligt een grootschalig open kleigebied. Het gebied
wordt gerekend tot de Woldstreek. Kenmerkend is de opstrekkende verkaveling, met de

loodrecht op de helling gegraven ontwateringssloten (tevens secundaire

territoriumgrenzen). De meeste bebouwing is geconcentreerd aan de westzUde van het

gebied (aan de weggeljes vanaf de kwelderrug), in het gehucht Onderwierum en langs de
ontginningslinten de WoiddUk en de Noordwolderweg.

Zone Onderdendam - Bedum - Groningen
Een vierde, wat minder sterk afgebakende, zone wordt gevormd door de IUn Onderdendam

- Bedum - Groningen. De noord-zuidlopende stuctuurlUnen, de voormalige trekvaart, het
Boterdiep, en de kaarsrechte Stadsweg/Lageweg vormen belangrUke structuurelementen,

die kenmerkend zUn voor de Woldstreek.

Akkerbouwgebied Maarhuizen - Mensingeweer
De laatste 'zone' die onderscheiden kan worden, is het gebied tussen Winsum en

Mensingeweer. De landschappelUke overgang naar een grootschaliger open landschap is

markant, Akkerbouw is in dit landschapsbeeld zeer bepalend. De woonkernen in deze zone
liggen veelal op kwelderwallen, Structuurbepalende elementen in het landschap zUn de weg

van Winsum naar Mensingeweer (en verder) en het Mensingeweerster Loopdiep. Langs

deze weg en waterloop is vrU veel beplanting aanwezig. Hierdoor wordt uitzicht over de

uitgestrekte landerUen afgewisseld met relatief besloten delen,

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden
Voor de beschrUving van aanwezige waarden wordt onderscheid gemaakt in de volgende

deelaspecten:

. Geomorfologie.

Archeologie.

Cultuurhistorie.

Visueel landschap.

Per deelaspect wordt een korte beschrUving gegeven van het studiegebied, al dan niet

gevolgd door een opsomming van specifieke waarden, zie ook de maatgevende

kenmerken kaart in bUlage 2,
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Geomorfologie
Zoals eerder genoemd ligt het grootste deel van het studiegebied, in het overgangsgebied
van het Drents Plateau naar het zeekleilandschap. Ten noorden van het Winsumerdiep

verandert het landschap, door verschillen in de ondergrond, van karakter. Ook de hiervoor

beschreven zonering van het studiegebied, is het gevolg van deze verschillen in de

ondergrond. De hoogste geomorfologische waarden van het gebied hangen samen met de
reliëfpatronen die zUn ontstaan door de aanwezigheid van het voormalige Reitdiep en het

ten oosten hiervan gelegen kwelderwallencomplex (Koningslaagte).

In het oostelUke deel van het studiegebied zUn bU Onderwierum en bU het buurtschapje De

Poel (aan de WolddUk) ook nog kwelderwallen, in de vorm van meer geïsoleerde

maaiveldverhogingen, aanwezig, Het natuurlUke reliëf van het gebied wordt gezien als

waardevol tot zeer waardevoL.

Archeologie
Het plangebied rond de N361 ligt vrUwel geheel in zones die op de Indicatieve Kaart

Archeologische Waarden (IKAW) aangegeven worden met een middelhoge tot hoge

archeologische trefkans, Alleen ten oosten van Winsum I igt een zone met een lage

archeologische trefkans,

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSWAARDE

Voor gebied met een middel hoge en hoge archeologische trefkans geldt dat wanneer er in het

kader van een besternmingsplanwijziging bodemverstorende activiteiten plaats zullen vinden,

archeologisch onderzoek verplicht is. In de praktijk betekent dit meestal dat er een

archeologisch booronderzoek dient plaats te vinden. Dit booronderzoek heeft tot doel vast te

stellen of er zich archeologisctie indicatoren in het gebied bevinden. Tevens wordt de gaafheid

van het bodemprofiel onderzocht.

Er liggen in het plangebied een groot aantal archeologische monumenten. De monumenten,

weergegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), zUn voorname I Uk wierden.

Deze wierden liggen in lange linten op voormalige kwelder- en oeverwallen. De meeste

wierden liggen in de directe nabUheid van de N361 en in Onderwierum. De (oude) kernen

van Adorp, Sauwerd en Winsum, maar ook kleinere bewoningsplaatsen, zoals Klein

Wetsinge en Groot Wetsinge, TUum, Maarhuizen en Ranum liggen op wierden, Een deel

van de wierden tussen Groningen en Winsum is momenteel niet meer bewoond, maar nog
wel als een verhoging in het landschap herkenbaar. De wierden kennen een

bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot in de Midden IJzertUd, Deze archeologische

monumenten hebben voor een deel een beschermde status, Meer naar het oosten liggen

twee reeksen wierden, namelUk langs de Noordwolderweg en het Boterdiep, Het gaat hier
met name om huiswierden, maar ook enkele dorpswierden die veelal als monument zonder

beschermde status zUn geregistreerd. De oudste van deze wierden dateren uit de IJzertUd,

maar met name de huiswierden stammen uit de Middeleeuwen.

Ook ten noordwesten van Winsum liggen enkele wierden nabU de N361. De N361

doorsnUdt de wierde van Maarhuizen, De weg grenst aan beide zUden direct aan een

monument: het beschermde 1191 en het niet beschermde 15283. Langs het Winsumerdiep
liggen een aantal archeologische monumenten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe

TUd; het gaat om zogenaamde Borgen en heerden. Niet alle wierden en archeologisch

waardevolle terreinen zUn als monument geregistreerd, of zelfs als dusdanig bekend.
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Met name in de zones waar reeds vele wierden bekend zUn, moet ook rekening worden

gehouden met de aanwezigheid van nog niet geregistreerde archeologische waarden. Wanneer

hier activiteiten plaatsvinden die mogelUk leiden tot verstoring van het bodemarchief, zal

archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden. Voor alle monumenten geldt dat het

doorsnUden ervan een opgraving met zich mee brengt. Ook in de directe omgeving van de

monumenten moet men rekening houden met uitgebreid archeologisch onderzoek.

Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarde van grote delen van het studiegebied is hoog, Deze waarde
hangt samen met de aanwezigheid van veel wierden en huiswierden, met hierop ontstane

oude bewoningsplaatsen, historische landschappelUke IUnen, zoals het voormalige loop van

het Reitdiep, met de bUbehorende dUken, het Winsumerdiep en Boterdiep en diverse

historische wegen, Het cultuurhistorisch ontginningspatroon is nog zeer gaaf, waarbU de

oorspronkelUke verkavelingstructuur, ontginningsassen en historische

bebouwingselementen, zoals molens, veelal bewaard zUn gebleven,

De N361 is een historische weg, Op het traject Adorp - Winsum bestaat een sterke

historische en ruimtelUke relatie tussen het bochtige wegtracè van de N361 en de reliëfrUke

ondergrond. Dit gegeven wordt gezien als cultuurhistorisch waardevoL. Door het aanwezige
reliëf en door de laan bomen en bosjes langs de weg, wordt het bochtige tracë van de weg
geaccentueerd, Ook het patroon van de vele boerderUontsluitingswegge~es, die vanaf de

N361 het kleigebied ten oosten ervan in lopen, wordt gezien als een zeer karakteristiek en

waardevol landschappelUk patroon.

Het historische centrum van Winsum is 'Beschermd Dorpsgezicht', Van oudsher is Winsum

een tweelingdorp bestaande uit de kernen Winsum en Obergum, gelegen op twee wierden,

aan weerszUden van het Winsumerdiep, De N361 ligt over een kort traject tegen de oude
kern aan. Op beperkte afstand van het tracë van de N361 zUn in de kern van Winsum

diverse waardevolle bebouwingselementen aanwezig, Het betreft onder andere een tweetal

restanten van voormalige Borgen (Borg Ripperda en Tammingaborg) en een ommuurde

begraafplaats op de wierde Bellingeweer,

Het buurtschap Onderwierum, in het noordoosten van het studiegebied, is een

cultuurhistorisch en archeologisch waardevol gebiedsdeel, met enkele wierden, diverse
archeologische monumenten, archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle percelen, een

historische begraafplaats en enkele karakteristieke boerderUen.

Aan de oostzUde van het centrale open kleigebied liggen twee oude ontginningslinten, de

WolddUk en de Noordwolderweg, Met name de WolddUk met eraan gelegen karakteristieke

bebouwing, veelal op verhoogde woonplaatsen (wierden), is waardevoL.

Beschermde cultuurhistorische monumenten

Gemeente Bedum

Beschermde dorpsgezichten:

. De kern Onderdendam.
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Rijksmonumenten:

Kerkhof Onderwierum (1),

BoerderU 'Alma', omgeven door boomsingel en gracht, WolddUk 44 (2),

Woning Warffumerweg 16 (3),

BoerderU 'Menkeweer', Noordwolderweg 124 (4),

BoerderU van het Oldamstertype, Noordwolderweg 3 (5).
o Kerktoren en verhoogd kerkhof WesterdUkshorn met zerken uit de in 1802 afgebroken

kerk (6).

Watermolen de 'Zilvermeeuw', ten noorden van Onderdendam, 1870 (7).

De 'Krimstermolen', herbouwd bU gemaal Casper Hommes aan Boterdiep, 1904 (8),

Watermolen de 'Koningslaagte' aan de Nieuwe Ae, 1878 (9),

Gemeentelijke monumenten:
o Geen gemeentel Uke monumenten,

Gemeente Wi nsum

Beschermde dorpsgezichten:

. Het centrum van Winsum.

Rijksmonumenten:
o Korenmolen, Molenweg 7, Adorp,

Cafë Restaurant 't Witte Hoes', Provincialeweg 37, Adorp,

Hervormde kerk, Torenweg 4, Adorp,

Woonhuizen, Torenweg 15, 17/10, Adorp.
o Woonhuis Hekkumerweg 1 nabU Provinciale weg,

BoerderU, Wierummerschouwsterweg 23, Adorp.

Pastorie, Karspelweg 2, Groot Wetsinge.

Woning, Karspelweg 3, 5, Groot Wetsinge.

Schutsluis en draaibrug, bU Karspelweg 6, Groot Wetsinge.

Molen 'Ëureka', Molenstreek 3, Klein Wetsinge,

Hervormde kerk, Valgeweg 12, Klein Wetsinge,

Begraafplaats Maarhuizen, Winsum.

Kop-hals-romp boerderU, Maarhuizen 3, Winsum.

Voormalig armenhuis, Onderdendamsterweg 12, Winsum,
o Woonhuis, Schillinghamsterweg la, Winsum.

Woonhuizen, Westerstraat 9,11,13,21,23,25, Winsum.
Gemeentelijke monumenten:
o Geen gemeentelUke monumenten.

Gemeente De Marne

Rijksmonumenten:

Hoofdstraat 1 (Nederlands hervormde kerk).

Molenweg 9 (molen),

Molenweg 10 (woonhuis).

Klein Maarslag 1 (boerderU Rollingeweer).

Wildveldseweg 1 (boerderU),
o Wildveldseweg 2 (boerderU),

Gemeentelijke monumenten:
o Geen gemeentelUke monumenten,

L
i

I

i
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Gemeente Groningen
Rijksmonumenten (451:

Molen 't Wit Meulentje, Zuidwolde, monumentnummer 18763 (achtkantige bovenkruier

van het waterschap het Witte Lam, gebouwd in 1880).

Groningerweg 46 (boerderU),

Korenmolen, Molenstreek 1, Noorderhoogebrug (achtkantige bovenkruier met stelling

gebouwd in 1907),

Paddepoelsterweg 11, Groningen (boerderU genaamd Hunzeroord).

Gemeentelijke monumenten:

. Geen gemeentelUke monumenten.

Overige Cultuurhistorische waarden

Gemeente Bedum

Resten middeleeuwse kapel op een wierde bU Menkeweer (A = aanduiding op kaart).

Resten middeleeuwse kapel op een wierde bU Onderwierum (B),

Twee wierden Onderwierum (G, D),

Nederzetting uit de romeinse tUd, Westpolder (E).

Middeleeuwse verhoogde woonplaats Westpolder (F),

WolddUk, gelegen tussen het knooppunt N46 - N28 en WesterdUkshorn

Noordwolderweg,
Voormalige trekvaart het Boterdiep,

Gemeente Winsum
De rechter ReitdiepdUk (ten westen N361, Provinciaal beschermd element),

Kronkelig tracé van de N361.

Het Winsumerdiep (Reitdiep - Winsum - Onderdendam) met de erlangs gelegen weg.
Waterlopen Westingermaer en Oude Ae, midden in open gebied ten oosten van de N361.

Munnikeweg ten noorden van Adorp, historische verbindingsroute.

Wierde en bebouwing Ranum.
Complex Maarhuizen (wierde, begraafplaats en bebouwing).

Gemeente De Marne

Kern van Mensingeweer.

Mensingeweerster Loopdiep,

Huis Nieuwe Meren.
Aagtsvlakte (de vroegere loop van de Hunze),

Wierden,

Gemeente Groningen

. Van Starkenborghkanaal (gegraven rond WOli),

. WolddUk (ëën van de oudste dUken van de Provincie), Geuzenweg (uitkomend op de

WolddUk).

Zeer waardevol patroon, microreliëf en dUken langs de oude loop van Hunze (Reitdiep)

ten westen en oosten Winsumerweg (N361) en spoor (Koningslaagte,

Zoepenhuistertocht. Selwerderdiepje).

Aanwezig blokverkavelingspatroon (beschermd via aanlegvergunningstelsel).

Wierden (onder andere bU 't HemelrUk),

Historische weg 'Oude Adorperweg',
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Visueel landschap
Het grootste deel van het studiegebied heeft een open tot zeer open landschappelUke

structuur. De schaal van de open ruimtes varieert van grootschalig tot zeer grootschalig.

Ook de mate van verdichting varieert. De meest open gebieden zUn het oostelUke deel van

het centrale kleigebied, het gebied ten noorden van de Onderdendamsterweg en het

Winsumerdiep. Vanuit de wegen en dorpen bestaat vaak zicht op het open landschap,

Vanaf de kwelderrug in het westen van het studiegebied is sprake van een geleidelUke

landschappelUke overgang, waarbU het landschap gaandeweg steeds opener wordt.

Aan de oost- en noordzUde van het studiegebied isjuist sprake van een abrupte overgang

van de relatieve beslotenheid van de ontginningslinten naar het open landschap, De

openheid van het landschap wordt gezien als waardevoL.

Het landschap wordt sterk gestructureerd door de aanwezige IUnen, zoals de vrU rechte

kanalen, wegen en de spoorlUn. Sommige wegen zUn bochtiger en weerspiegelen hiermee

de verschillen in hoogteligging en ondergrond,
Verdichting van het landschap is met name aanwezig langs infrastructuurlUnen en rondom

bebouwing (erfbeplantingen) en bebouwingskernen. Langs verschillende wegen is
wegbeplanting aanwezig in de vorm van laanbomen, Onder andere langs het grootste deel
van de huidige N361. Door de wegbeplanting wordt de ligging van de weg in het open

landschap geaccentueerd. Het beeld van de laanbeplanting langs de N361 is echter niet

continu, De dichtheid, soorten en continuïteit van de wegbeplanting op het traject

Groningen - Winsum variëren. Op verschillende plaatsen zUn langs de weg bosjes

aanwezig. De landschappelUke kwaliteit van de huidige wegbeplanting wordt gezien als
matig waardevol tot waardevoL. Ook langs de Onderdendamsterweg tussen Onderdendam

en Winsum is wegbeplanting aanwezig, Deze is zeer versnipperd. Toch is de

iepenbeplanting visueel zeer karakteristiek, doordat de kleine groepjes bomen aan
weerszUden van de weg een soort 'poortwerking' hebben. Ook een groot deel van de

WolddUk is beplant, waardoor deze weg als een verdicht dicht lint door het overigens open

landschap loopt. Verdichting door lokale beplanting is verder aanwezig rondom de kernen,

bU sportvoorzieningen, dorpsbossen en als inpassing van bUzondere voorzieningen

(bUvoorbeeld zuiveringsinstallaties).

De verkaveling van het landschap varieert van een onregelmatige blokverkaveling in het
westen van het studiegebied (aan beide zUden van de N361), een grootschaligere en meer

regelmatige blokverkaveling in het noorden (omgeving Mensingeweer), tot een

strokenverkaveling in het hele oostelUke deel van het studiegebied. Karakteristieke
verkavelingsstructuren worden beschouwd als waardevoL.

Autonome ontwikkeling
In het POP Groningen is een klein gebied ten westen van Bedum, tegen de spoorlUn aan, een

gebied aangewezen als 'Zoekruimte voor stedelUk gebruik', Dit kan van invloed zUn op het

huidige landschap, Voor de beschrUving van de functiekaart 2010 uit het POP en hiermee

samenhangende autonome ontwikkelingen, wordt verwezen naar de paragraaf beleid.
Verder zUn in dit plan geen relevante ontwikkelingen opgenomen,
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3.2.4 BODEM EN WATER

BU het aspect bodem en water wordt ingegaan op de volgende deelaspecten:

Grondwater,

. Oppervlaktewater.

Bodem.

Grondwater
Het plangebied ligt boven de zogenaamde brakwater grens. Dat wil zeggen dat er geen

grondwater voor drinkwaterproductie gewonnen wordt.

Geohydrologie
De geohydrologische opbouw bestaat uit een afwisseling van goed en slecht doorlatende

lagen. Vanaf maaiveld komen we de volgende bodem lagen tegen:

Holocene deklaag van klei en veen variërend in dikte van 5 tot 10 meter,

l' watervoerende pakket behorende tot de Formatie van Twente. Variërend in dikte van 0

tot 20 meter. Ter hoogte van Bedum is deze laag afwezig, rond Zuidwolde is de dikte
maximaaL. De Formatie van Twente bestaat uit matig fUn leemarm zand.

. l' scheidende laag behorende tot de Formatie van Peelo, Dit is een in dikte variërende
kleilaag die plaatselUk ontbreekt. In het gebied begrensd tussen het Van

Starkenborghkanaal en de IUn Adorp - Zuidwolde komt de formatie van Peelo niet voor,
Ten noorden van Adorp is de dikte vele tientallen meters. In het gebied waar de Formatie

van Peelo ontbreekt, komt de Eemformatie voor. Deze dunnere kleilaag van marine
herkomst is daar de l' scheidende laag.

Het 2' en 3' watervoerende pakket is een dik zandpakket tot een diepte van meer dan 100

meter onder NAP, Dit zUn grofzandige afzettingen die onder meer tot de Formatie van

HarderwUk behoren,

Het aantal grondwatermeetpunten in het studiegebied is beperkt. In de DiNO databank van

NITG TNO zijn twee meetlocaties beschikbaar, Eén bU Selwerd en één in de polder Alma,

Op deze meetlocaties kan de stUghoogte in het eerste watervoerende pakket vergeleken
worden met het oppervlaktewaterpeil om te beoordelen of er sprake is van kwel of
wegzUging,

Ter hoogte van Selwerd beweegt de stUg hoogte in het eerste watervoerende pakket zich
tussen -0,68 m NAP en -1,40 m NAP, met een gemiddeide van -1,05 m NAP. Het streefpeil

van het oppervlaktewater in de omgeving ligt tussen zomerpeil/winterpeil -0,88/ -1, 18 m

NAP en -0,93/-1,23 m NAP. I n periodes met een zomerpei I datrelatief hoog is, is er sprake

van wegzUging. In de winterperiode als het winterpeil relatief laag gehouden is, is er sprake
van kweL. In de polder Alma beweegt de stUghoogte in het eerste watervoerende pakket zich

tussen -1,69 m NAP en -0,46 m NAP, met een gemiddelde van -1,08 m NAP, Het streefpeil

van het oppervlaktewater in de omgeving iigt tussen zomerpeil/winterpeil -1,03/ -1,38 m

NAP en -1,60/-2,00 m NAP, De polderpeilen liggen overwegend lager dan de stUghoogte

van het eerste watervoerende pakket zodat er over het algemeen sprake is van een

kwelsituatie,

De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is noordelUk
gericht.
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Aan de noordkant van Bedum is een industriële grondwateronttrekking aanwezig van meer

dan 100.000 m' per jaar (37J.

De grondwaterkwaliteit is slechts op enkele punten bekend binnen het plangebied. Het

grondwater ten noorden van de stad Groningen is brak tot zout en het zoutgehalte neemt

toe naar het noorden, Ook naar de diepte neemt het zoutgehalte toe, Voor oppervlaktewater
is de norm voor chloride 200 mg/1. In het grondwater komen zoutgehaltes voor van

89 mg/I tot 10.000 mg/1. Daar waar sprake is van kwelsituaties komt brak of zout
grondwater i n het oppervlaktewatersysteem.

Oppervlaktewater
Het studiegebied valt binnen het watersysteem Reitdiep en het afwateringsgebied De

Marne. Het boezemgebied waar alle polders op afwateren is de Electraboezem. Vanwege

bodemdaling in de omgeving van Bedum is het bemalingsgebied inmiddels in drie

zogenaamde schillen opgedeeld, De eerste schil vormt het laagste deel van het

beheerssysteem met een boezempeil van -1,6 m NAP, Via een gemaal bU Onderdendam

watert deze eerste schil af op de toekomstige tweede schil'. Deze schil is gesloten zodra het

gemaal SchaphalsterzUI bU SchouwerzUl en de Hoornse Vaart bU Mensingeweer gerealiseerd

is. Als de nieuwe boezemindeling een feit is, wordt het boezempeil aangepast aan de
werkelUke bodemdaling, Het laatste deel van het afwateringsgebied dat afwatert op het

Lauwersmeer heet de derde schil en heeft een boezempeil van -0,93. De hogere gronden in

dit gebied wateren vrU af naar het Lauwersmeer onder normale omstandigheden (41).

Voor het algemene beheer van de oppervlaktewaterkwaliteil wordt gerefereerd aan

landelUk geldende normen voor Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en Verwaarloosbaar

Risico (VR). Daarnaast speelt de aandacht voor verzilting een bUzondere rol in het

waterbeheer, Binnen het watersysteem Reitdiep wordt in de kustzone actief beheer gevoerd

om zoute kwel te beheersen. I n het plangebied gelden geen bUzondere maatregelen maar is

wel zout grondwater aanwezig. De algemeen geldende norm voor chloride is uiteraard ook
daar van toepassing. De zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater is in het hele

watersysteem een aandachtspunt (41J.

Waterhuishoudkundig valt Bedum onder vier verschillende eenheden, begrensd door de

spoorl Un en Boterd iep, waarbU ieder van deze eenheden een onderdeel vormt van het

aangrenzende agrarische gebied, De vier eenheden worden bediend door de gemalen

Oude ZUl, Krimstermolen, Alma en HaandUk (7J.

Bodem
Het studiegebied heeft deel uitgemaakt van een zeeboezem, omringd door hoger gelegen

gronden. Deze situatie bepaalde de vroegere bewoningsmogelijkheden en maakte in een
later stadium bedUking en ontwatering van de lage gronden noodzakelUk,

Het grondgebied van de gemeente Bedum ligt ten noordoosten van Groningen in de

overgangszone tussen de zand- en hoogveengronden in het zuiden en kleigronden in het

noorden (8J, De bodemopbouw bestaat uit klei en zavel op een zandondergrond. De totale

kleilaag tot op de zandondergrond is doorgaans ruim 10 meter dik.

i

I. Tussen 2004 en 2005 zullen de peilbesluiten voor de tweede schil genomen worden en tussen 2006 en
2007 de peilbesluiten voor de derde schiL.
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De mate van rU ping van de klei neemt met de diepte af en verschilt ruimtelUk. Net ten

zuiden van Harssens is klei afgegraven voor baksteenindustrie. Daardoor is de gerUpte

bovengrond in dikte afgenomen en komt de ongerUpte ondergrond binnen bereik van de
classificatie van de bodemkaart, die tot 1,20 m min maaiveld reikt. Verder naar het oosten

komt dit verschUnsel ook verschillende malen voor. Onder de goed gerUpte bovengrond is

een (dik) pakket met ongerUpte klei aanwezig, De dikte van het pakket met ongerUpte klei

neemt in oostelUke richting toe naarmate de afstand tot de kwelderwal Adorp-Winsum

groter wordt. De draagkracht van ongerUpte klei is zeer slecht. Verschillen in de

zettingsgevoeligheid kunnen door de Holocene structuren van geulen met meer en minder

zavelige afzettingen sterk verschillen op korte afstand,

In heel het beheersgebied van het Waterschap NoorderzUIvest speelt bodemdaling door

gaswinning een rol. De bodemdaling door gaswinning is naar het oosten toe sterker, Het
waterbeheer is daar inmiddels op aangepast, zodat de maaivelddaling en het waterpeil

elkaar nauwgezet volgen. Voor zetting is dat gunstig,

Gegevens over bodemverontreinigingen zUn beschikbaar uit het Historisch Bodembestand

van de provincie Groningen (zie afbeelding 3,5).
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Afbeelding 3,5
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In het studiegebied zUn 606 locaties in kaart gebracht waar verontreiniging van bodem en of

grondwater is geconstateerd of waar in potentie verontreinigingen kunnen voorkomen. Van

deze locaties is van 73 locaties vastgesteld dat het gaat om potentieel ernstig verontreinigde
locaties met een classificatie 'urgent', Daarnaast zUn gegevens uit de bodemonderzoeken

voor de verbreding van de spoorbaan tussen Groningen en Sauwerd bekend,

Vallen ernstige verontreinigingen binnen het directe ruimtebeslag van het tracë dan moeten

deze bU de aanleg van de weg volledig verwUderd worden, BU ondiepe verontreinigen van

ondergrondse olieopslag of opslag van bestrUdingsmiddelen op maaiveld is, gezien de aard
van de bodemopbouw, te verwachten dat beide typen verontreinigingen zich slechts zeer

langzaam zullen verplaatsen, Bernvloeding door werkzaamheden op afstanden groter dan

enige tientallen meters is dan niet waarschUnlUk.
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3,2.5

Tabel 3.2

Gerealiseerd vervoer, 2002, in

ketelwagens per jaar

HOOG5PANNING5L1JNEN
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WOON- EN LEEFOMGEVING

BU het aspect woon- en leefomgeving wordt ingegaan op de volgende deelaspecten:

Geluid.

Luchtkwal iteit.

Externe veiligheid,

. Sociale aspecten.

Wonen en werken.

Recreatie.

Geluid
Voor wat betreft de huidige situatie zUn met betrekking tot het aspect geluid de bestaande
wegen en spoorlUnen voor dit onderzoek het meest van belang, In de MER-fase wordt een

geluidsonderzoek uitgevoerd waarin het geluidsbelast oppervlak en het aantal

geluidsbelaste woningen wordt bepaald met een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) als

gevolg van verkeerslawaai.

Luchtkwal iteit
In de MER-fase wordt een luchtonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt de totale

luchtemissie door wegverkeer in beeld gebracht voor stikstofoxiden (NO) en fUn stof

(PM10). Wegverkeer draagt substantieel bU aan de concentratie van deze stoffen in de
atmosfeer. De contouren van de jaargemiddelde grenswaarden van NO, en fUn stof worden

berekend aan de hand van de verkeersintensiteiten. Met name deze stoffen zUn voor deze

studie van belang, omdat voor deze stoffen wettelUke normen en emissiedoelstellingen zUn

geformuleerd,

Externe veiligheid
Voor wat betreft de huidige situatie zUn de vervoersgegevens over de weg en het spoor voor

dit onderzoek het meest van belang. De huidige N361 gaat van Mensingeweer, door
Winsum, Sauwerd en Adorp richting Groningen. In de risico-atlas weg (9) zUn geen

vervoersgegevens over de N361 opgenomen, Dit houdt in dat in het kader van de risico-

atlas geen tellingen zUn uitgevoerd.

In de huidige situatie vindt er over het spoortaject Groningen - Sauwerd vervoer van

risicostoffen plaats, In tabel 3,2 zUn deze weergegeven.

Traject Brandbare Giftige gassen
I

Zeer giftige
I

Brandbare
gassen (A) (B2) gassen (B3) i vloeistoffen (C3)

Groninqen - Sauwerd 3S0 500 650 3000
Sauwerd- Roodeschool 0 0 0 2000
Sauwerd- DelfzUl 350 500 650 1000

In het gebied ligt de 220 kV hoogspanningslUn Vierlaten - Robbenplaat (ten westen van

Winsum en ten noorden van het spoortraject Sauwerd - Bedum). Voor deze IUn zUn de

veiligheidsvoorschriften van toepassing. De zakelUk rechtstrook breedte bedraagt 30,0 meter

ter weerszUden van het hart van de hoogspanningslUn (totale breedte 60,0 meter) (101.
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KABELS EN LEIDINGEN NAM In het studiegebied liggen de volgende kabels en leidingen van de Nederlandse Aardolie

MaatschappU BV, (NAM) (11 i:

. 8" wacoleiding Grüpskerk - Eemskanaal (leidingnummer 500590), ten zuiden van

Sauwerd en spoorlUn Groningen - DelfzUL.

6" brandvlamleiding Bedum (leidingnummer 350351), westzUde NAM-locatie Bedum,

Hskabel Bedum (kabelnummer 208138), westzUde NAM-locatie Bedum.

AARDGASTRANSPORT.

LEIDINGEN GASUNIE

NAM-LOCATIES

STRAALPADEN

In het studiegebied liggen de volgende aardgastransportleidingen van N.V, Nederlandse

Gasunie:

42" aardgastransportleiding (ten zuiden van Bedum en Sauwerd),

. 48" aardgastransportleiding (ten zuiden van Bedum en Sauwerd),

In het studiegebied liggen daarnaast de volgende NAM-locaties (11):

Rodewolt (westzUde Vennenweg/ten noorden van de N996),

Winsum-observatie (noordzUde Onderdendamsterweg N996),

Bedum (zuidzUde spoorlUn Groningen - DelfzUI/ten westen van Bedum).

Verlaten put Sauwerd 1 (ten zuiden van Sauwerd/oostzUde N361),

Verlaten put Winsum-1 (WSM1), ten noorden van Winsum/oostzUde spoorlUn

Groningen - Roodeschool.

In het studiegebied ligt een straal pad van KPN. Deze ligt op de IUn Groningen - Sauwerd-
Warffum. Hiervoor geldt een beperkte bebouwingshoogte. (12),

Sociale aspecten

In deze studie zUn de sociale aspecten onderverdeeld in twee deelaspecten, te weten

barriërewerking en visuele hinder. Hieronder wordt een toelichting gegeven,

Barriërewerking
Barriërewerking is de mate waarin een weg de relaties tussen beide zUden verstoort. Het

aantaloversteekrelaties (te voet), de omvang van de kern en hoe bebouwing is verdeeld aan

weerszUden van de weg, is van invloed op de mate van barrièrewerking, De N361 vormt

van oudsher een verbinding tussen kernen, Van barriërewerking is met name sprake in de

kernen, HierbU kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende type relaties waarvoor

de weg een barriëre vormt.

Daarnaast vormt de verkeersintensiteit in de kern de belangrUkste maat voor de

barrièrewerking. Dit kan worden gekwantificeerd op basis van de intensiteit, breedte van de

rUbaan en het aantaloversteekbewegingen,
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Barrièrewerking huidige

situatie (13)
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Kern i Belangruke relatre die de N361 I Verkeersintensiteit op basis
, respectieveluk N996 kruisen I van teic!Jfers

(etmaalintensiteit 2002-2004)

Mensingeweer woon-winkel I woon-werk I school 6750
Mensingerweer -Ranum 73S0
Ranum (N363) 4960
Winsum - rotonde woon-sport J school 9680
Winsum - traverse 11100
Sauwerd woon-winkel I woon-werk! school 9440

(+station)
Tussen Adorp en 10440
Sauwerd

0'orP woon-winkel! woon-werk I school 8990
Onderdendam (N996) woon-werk 2090 -2730
Ten noorden van 3880
Bedum

De barriërewerking van deze weg in de kernen is onderzocht in de studie

Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen. Uit deze studie blUkt voor de huidige situatie
het volgende (1):

In Sauwerd is sprake is van vrU ernstige barriërewerking, Dit komt met name doordat er

zowel woningen als voorzieningen aan weerszUden van de N361 aanwezig zUn waardoor

er veeloversteekrelaties ontstaan.
In Adorp is eveneens sprake van een vrU ernstige barrièrewerking, In vergelUking met

Sauwerd is hier het aantaloversteekrelaties kleiner.

In Winsum is het probleem van barriërewerking minder ernstig dan in Sauwerd en
Adorp omdat er aan de westzUde van de N361 vrUwel alleen recreatieve functies en

bedrUven gevestigd zUn, Het gaat daarbU wel om veeloversteekbewegingen, met name in

de zomer naar het zwembad en de sportvelden. Het gaat echter om incidentele bezoeken

(niet om dagelUkse bezoeken zoals naar school) en, door het bovenlokale karakter, om
relatief weinig verplaatsingen te voet.

In Mensingeweer is de kern vrU klein, waardoor het aantaloversteekbewegingen minder

is en daarnaast is de verkeersintensiteit niet heel hoog. In Mensingeweer ontbreken

oversteekvoorzieningen, De bebouwing staat in Mensingeweer dicht op de weg en het
kruispunt is complex.

Naast bovenstaande barriëres kunnen ook de fietsoversteken als zodanig worden

aangemerkt. Dit geldt met name in de bebouwde kom van Winsum en Mensingeweer en

buiten de bebouwde kom tussen Adorp en Groningen bU HemelrUk, Van de oversteek bU

HemelrUk maken veel scholieren gebruik,

Visuele hinder

Onder visuele hinder wordt verstaan het uitzicht van omwonenden op infrastructuur,
bUbehorende geluidsvoorzieningen en kunstwerken zoals viaducten.

i

I

I

I

In de huidige situatie is de N361 ruimtelUk ingebed en is visuele hinder geen knelpunt.

Visuele hinder speelt met name een rol bU toenemende verkeersdrukte, de realisatie van
nieuwe infrastructuur en bUbehorende voorzieningen.
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Wonen en werken

Huidige situatie
Bedum

In Bedum zUn aan westzUde van het Boterdiep op twee plaatsen bedrUventerreinen

aanwezig, Deze liggen aan de noordkant (met onder ander zuivelfabriek Frico Domo) en

aan de zuidwestkant van Bedum (14),

Winsum

In Winsum wordt momenteel woningbouw gerealiseerd aan zuidkant van het

Winsumerdiep (wUk De Brake 11).

In Winsum zUn de grootschaliger bedrUven geconcentreerd op twee bedrUventerreinen,

Lombok en Het Aanleg. Lombok is een bedrUvenlocatie in de omgeving van de voormalige

steenfabriek aan het Winsumerdiep. Om dit terrein staan meerdere bedrUfsgebouwen leeg

en wordt nagedacht over een eventuele nieuwe bestemming van dit terrein, Het Aanleg is

een nieuwe locatie in ontwikkeling aan de noordwestzUde van het dorp, BedrUfsactiviteiten

in Winsum vinden primair op dit terrein piaats,

Autonome ontwikkelingen
Bedum

In de Regiovisie is voor Bedum een woningopgave van circa 700 woningen aangegeven (15).

Het bestaande bedrUventerrein aan de zuidwestkant van Bedum (BedrUvenpark Boterdiep)

langs het Boterdiep wordt in zuidelUke richting uitgebreid (tUdshorizon 2010) (7). Dit wordt

nader uitgewerkt in een structuurplan.

Winsum
In de Regiovisie Groningen-Assen 2030 (15) is voor de totale gemeente Winsum een

woningbouwopgave van circa 1,200 woningen in 2020 aangegeven, In Winsum zUn voor

woningbouwuitbreiding locaties aangewezen aan de noord- en oostzUde van Winsum, In de

uitbreidingsgebieden wordt uitgegaan van wUken van circa 7 hectare. Aan de noordzUde

van het Winsumerdiep ligt het gebied van het voormalige terrein De Brake waar
woonbebouwing kan worden gerealiseerd. Aan de zuidkant van het Winsumerdiep is een

gebied aangewezen waarbU tevens rekening is gehouden met een nieuwe provinciale weg,

De afstand tussen het uitbreidingsgebied en de nieuwe provinciale weg volgt uit de Wet

geluidhinder (normale aanleg en geen geluidwerende maatregelen).
Tot 2010 worden volgens het gemeentelUk woonplan 2002-2010 837 woningen gebouwd, De

woningvoorraad neemt feitelUke toe met 656 woningen. Het verschil is een gevolg van

onttrekkingen aan de woningvoorraad (44),

Recreatie
Kenmerkend voor de Koningsiaagte, het EHS-gebied nabU Noorderhoogebrug, is het

samenhangend patroon van wierden, waterlopen, dUken en wegen en de bUbehorende

elementen als wegbeplantingen, kerkterreinen, boerderUen, (voormalige)borgterreinen,

dUkcoupures enzovoort. Het gebied vormt een stedelUk uitloopgebied waarin diverse

recreatieve fiets- en wandelpaden liggen dan wel in ontwikkeling zUn, ter ontsluiting van de
landschappelUk en cultuurhistorische waardevolle objecten en terreinen in het gebied l16).
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In het hele studiegebied zUn diverse fietspaden aanwezig. Deze zUn op de maatgevende

kenmerkenkaart in bUlage 2 weergegeven,

In het studiegebied liggen meerdere watergangen die al dan niet bevaarbaar zUn (171. Het

betreft onder andere de volgende (hoofd)watergangen (tussen haakjes is de diepgang

aangegeven):

Mensingeweerster Loopdiep,

Rasquerdermaar (12 dm),

Warffummermaar (12 dm).
Winsumerdiep (14 dm), Het Winsumerdiep is aangemerkt als een waterloop met

landschapswaarde en heeft tevens een recreatieve functie, een voorbeeld hiervan is de

jaarlUkse Stad- en Ommelandtocht (43),

Reitdiep (24 dm),

OudeAe,
. Nieuwe Ae.

Boterdiep (15 dm). Deze watergang werd in het verleden gebruikt voor commerciële

doeleinden, tegenwoordig is deze in gebruik voor de waterrecreatie.

Wetsingermaar.
Harm Westerkanaal

Van Starkenborghkanaal (beroepsvaarweg).

In de gemeente Winsum zUn diverse kanoroutes aanwezig, Het betreft:

Winsumerdiep,

Oude Ae/Nieuwe Ae,

Wetsingermaar.

Sauwerdermaar.

Reitdiep,

Aduarderdiep,

Oldehoofskanaal.
Mensingeweerster Loopdiep.

In het studiegebied zUn de volgende kampeer- of caravanterreinen aanwezig:

Aan de westkant van Winsum ligt langs het Winsumerdiep de camping "Marenland"

(circa 50 staanplaatsen).

Aan de noordkant van Onderdendam aan de oostkant van de Warffumermaar,

LANDBOUW

Een groot deel van het studiegebied is in gebruik als landbouwgrond (akkerbouw en

weide). Aan de westkant van de N361 (het Reitdiepdal) is sprake van een onregelmatige

blokverkaveling, Dit gebied heeft tevens hoge natuur- en landschappelUke waarden,
Het gebied ten oosten van de N361 is een grootschalig open gebied met overwegend oost-

west gerichte opstrekkende verkaveling, Aan de oostzUde van de IUn Groningen - Bedum-

Onderdendam is de verkaveling noord-zuid gericht. In de gemeente Bedum komt
akkerbouw met name voor op woudgronden, het gebied ten oosten van de WolddUk. De

overige gronden in de gemeente Bedum worden vooral als grasland gebruikt.
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Voor het studiegebied is een ruilverkavelingplan opgesteld (ruilverkavelingsplan Sauwerd).

Hoofddoelstelling van ruilverkaveling is een beter ontsloten en bewerkbaar land voor

boeren. In het MER wordt rekening gehouden met dit plan,
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HOOFDSTUK

Ontwikkeling
alternatieven en varianten

Paragraaf 4,1 geeft een toelichting op de wUze waarop mogelUke alternatieven en varianten

zUn ontwikkeld, Vervolgens behandelt paragraaf 4,2 het resultaat hiervan, te weten de
mogelUke alternatieven voor de N361, Tevens zUn de wette I Uk vereiste alternatieven, het

nulalternatief en een meest milieuvriendelUk alternatief (MMA) beschreven.

4.1 ONTWIKKELING VAN DE ALTERNATIEVEN

In hoofdstuk 2 'Probleemanalyse en doelstelling' is toegelicht waarom de
verkeersknelpunten moeten worden aangepakt. Uit de studie Ontsluitingsstructuur
Noordwest-Groningen blUkt dat de variant met een nieuw wegtracë nabU de N361 (variant

3,1) het meest effectief is om de problemen in Noordwest-Groningen op te lossen, Daarmee
is het echter nog niet duidelUk waar het nieuwe tracë precies moet komen te liggen, Op basis

van de doelstellingen in paragraaf 2,2 zUn meerdere oplossingen mogelUk. Voor een heldere

afweging middels de m.e,r,-procedure dienen deze oplossingen (alternatieven) in de eerste
plaats realistisch te zUn. Het alternatief moet uitvoerbaar en betaalbaar zUn, In de tweede

plaats moet het alternatief zoveel mogelUk tegemoet komen aan de doelen en wensen van de
initiatiefnemers, Tenslotte moeten negatieve effecten op het milieu zoveel mogelUk worden

beperkt. DaarbU kan worden gedacht aan het ontzien van natuurgebied (Reitdiepdal en

Koningslaagte),

Werkwijze ontwikkeling alternatieven
Om uit alle mogelUke alternatieven een beperkt aantal realistische alternatieven in het MER

te selecteren is de volgende werkwUze gehanteerd:

1. Het in kaart brengen van de maatgevende kenmerken van het studiegebied zoals

beschermde (natuur)gebieden, archeologisch waardevolle gebieden, locatie van

toekomstige woongebieden en dergelUke. Deze kenmerken zUn weergegeven op kaart

(zie bUlage 2).

2, Het opdelen van het studiegebied in deelgebieden aan de hand van de geografische

ligging van de huidige knelpunten en de oplossingsmogelUkheden hiervoor.

3. Per deelgebied onderzoeken welke wenselUke en realistische mogelUkheden er zUn,

Samen vormen deze mogelUkheden het keuzespectrum om een volledig tracëalternatief

samen te stellen.

4, Het samenstellen van tracëalternatieven en de bestuurlUke selectie van alternatieven om

te komen tot een set van alternatieven en varianten, die in het MER worden onderzocht

op hun milieueffecten,
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Uitgangspunten tracéalternatieven
De initiatiefnemers hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan de

tracéalternatieven moeten voldoen, Het gaat om de volgende uitgangspunten:

. Aansluiten op de doelstellingen (zie paragraaf 2,2).
Rekening houden met wettelUke beschermde gebieden, onder andere het voorkomen van

doorsnUding van EHS-gebied (Reitdiepgebied en Koningslaagte),

Zoveel mogelUk aansluiten bU Duurzaam Veilig, dit betekent dat langzaam verkeer geen

gebruik maakt van de ontsluitingsweg en dat waar nodig sprake is van een
parallelstructuur, een ontwerpsnelheid van SOkm/uur, situering zoveel mogelUk buiten

de bebouwde kom en geen directe erfontsluitingen,

Het alternatief moet realistisch en uitvoerbaar zUn,

SELECTIE TRACËALTERNATIEVEN

De selectie van tracéalternatieven is goedgekeurd door de betrokken Gemeenteraden en

Provinciale Staten (na het doorvoeren van wUzigingen van de opmerkingen uit de

Statenvergadering van woensdag 27 april 2005 in deze Startriotitie). De tracéalternatieven zUn

weergegeven in paragraaf 4.3.

DEELGEBIEDEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het studiegebied is opgedeeld in vier deelgebieden:

1, Deelgebied Mensingeweer - splitsing N361 /N363 (Ranum): het gebied aan weerszUden
van de N361 tussen Mensingeweer en Ranum,

2. Deelgebied kern Winsum: de kern Winsum,

3. Deelgebied Winsum - Groningen: het gebied tussen de IUnen Winsum - Groningen en

Onderdendam - Bedum - Groningen.

Hieronder wordt per deelgebied ingegaan op de aanwezige knelpunten en op de wenselUke

en realistische mogelUkheden binnen het deelgebied (varianten),

DEELGEBIED MENSINGEWEER SPLITSING N361fN363 (RANU.M

In dit deelgebied doorsnUdt de N361 de kernen Mensingeweer en Maarhuizen, In de kern

Mensingeweer maakt ook de fietser gebruik van de rUbaan, in de huidige situatie en

autonome situatie is verkeersveiligheid op het traject Mensingeweer - Ranum een knelpunt.

Dit hangt samen met het aantal en de ernst van ongevallen (met name op de splitsing
N361 /N363) als ook de relatieve onveiligheid op het traject.

Mogelijke oplossingen

MogelUke oplossingen om de kernen Mensingeweer en Maarhuizen te ontlasten, zUn:

. Een noordelijke omleiding om Mensingeweer.

Met de omleiding wordt voorkomen dat doorgaand verkeer uit Eenrum en Leens/Ulrum

door Mensingeweer gaat. De Mensingeweersterweg sluit aan op de noordelUke

omleiding,

Een zuidelijke omleiding om Mensingeweer.

Met de omleiding wordt voorkomen dat doorgaand verkeer van en naar Leens/Ulrum
door Mensingeweer gaat. Verkeer van en naar Eenrum moet via de kern doorsteken naar

de doorgaande weg,

Een noordelUke omleiding om Maarhuizen,
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Met de omleiding wordt voorkomen dat doorgaand verkeer door Maarhuizen gaat. De

Maarhuizerweg sluit aan op de noordelUke omleiding.

. Een zuidelijke omleiding om Maarhuizen,

Met de omleiding wordt voorkomen dat doorgaand verkeer door Maarhuizen gaat.

Afweging
Alleen een noordelUke omleiding om Mensingeweer en Maarhuizen wordt als reëel

beschouwd, gezien de aansluiting van bestaande wegen op de N361 aan de noordkant en de
ligging van het Reitdiepdal aan de zuidkant van de N361, Hiermee kan tevens verkeer uit

de richting Eenrum zo goed mogelUk uit Mensingeweer worden geweerd.

De splitsing N361/N363 (Ranum) is momenteel een knelpunt vanuit veiligheidsoogpunt.

Deze splitsing kan worden aangepast afhankelUk de tracëkeuze in het deelgebied Winsum,

DEELGEBIED WINSUM

De N361 en de N996 gaan door de kern van Winsum. Door de toenemende verkeersdrukte

levert dit knelpunten op qua veiligheid, leefbaarheid en verkeersafwikkeling, De
verkeersafwikkeling op de N361 is in de huidige situatie matig en zal in de toekomst slecht

worden.

Mogelijke oplossingen

MogelUke oplossingen om de kern Winsum te ontlasten, zUn:

Een noordelijke omleiding om Winsum.

Voor de ligging van deze omleiding zUn twee tracés mogeiUk (varianten), deze worden

hieronder apart toegelicht. BU deze omleiding kan ook de splitsing N361/N363 worden

aangepast ter verbetering van de verkeersveiligheid,

Een oostelijke omleiding om Winsum,

Aan de oostkant van Winsum wordt, in aansluiting op de noordelUke omleiding, een

oostelUke omleiding gezien als oplossing. De tracëligging van deze omleiding is

gebaseerd op variant 3 uit de Studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen uit
2002 en op het tracë zoals aangegeven op de ontwikkelingskaart uit de Dorpsvisie

Winsum van 2004 (zie afbeelding 6.2), Het tracë kruist het Winsumerdiep, De oostelUke

omleiding sluit aan op de noordelUke omleiding.

Een westelijke omleiding om Winsum.

Een westelUke omleiding is moeilUk/niet inpasbaar zonder het aantasten van belangrUke
waarden en functies. Een westelUke omleiding ligt vrUwel volledig in het landschappelUk

en ecologisch waardevolle ReitdiepdaL.

Een zuidelUke omleiding om Winsum,

Het tracë Ranum - Groningen met een aansluiting aan de zuidkant van Winsum kan een

oplossing zUn. De noordelUke en/of oostelUke aansluiting IUken niet voldoende te zUn

om zoveel mogelUk inwoners van Winsum gebruik te kunnen laten maken van het

nieuwe tracë. In feite betreft dit dus het doorzetten van de noordelUke en/of oostelUke

aansluiting.

Voor de noordelUke omleiding om Winsum zUn, zoals hierboven aangegeven, twee

varianten mogelUk. De ligging van deze omleiding hangt samen met de mate waarmee

rekening wordt gehouden met toekomstige woonuitbreidingen, Het betreft:

Noordelijke omleiding Winsum met grote boog.

Een nieuw tracë ten noorden van toekomstige woon locaties tussen de huidige N361

onder Ranum en de noordoostzUde van Winsum. Het tracë kruist het spoor Winsum-
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Groningen en sluit aan op de Onderdendamsterweg (N996). De N996 wordt verbreed en

het fietspad wordt een parallelweg voor langzaam verkeer, TUdens de reconstructie van

de N99S wordt hiermee rekening gehouden. De ligging van het tracë van de "noordelUke

omleiding Winsum met grote boog" is overgenomen uit de Dorpsvisie Winsum uit 2004

(zie paragraaf 6,1.4).
Noordelijke omleiding Winsum met kleine bog,

Een nieuw tracë ten noorden van bestaande woonlocaties tussen de huidige N361 onder

Ranum en de Onderdendamsterweg (N99S), Deze route sluit zoveel mogelUk aan op de

bestaande infrastructuur. De N996 wordt verbreed en het fietspad wordt een parallelweg
voor iangzaam verkeer, Het tracé kruist het spoor Winsum - Groningen.

Afweging
Een westelUke omleiding om Winsum wordt als niet reëel beschouwd gezien de ligging van

het ReitdiepdaL, de landschappelUke waarden aan de westkant van de N361 en de ligging

van de woongebieden (en geplande woningbouw) aan de oostkant van Winsum. Gezien de
ligging van de woongebieden is een oostelUke omleiding (in combinatie met een noordelUke

omleiding) logischer als ontsluitingsroute. De zuidelUke omleiding wordt alleen
meegenomen bU het verder volgen van de route langs het spoor, H ier kan dan een

aansluiting voor de ontsluiting van de zuidzUde van Winsum worden voorzien.

De beide varianten van de noordelUke omleiding worden meegenomen.

DEELGEBIED WINSUM - GRONINGEN

In dit deelgebied bestaan in de huidige situatie met name in de kernen Sauwerd en Adorp

knelpunten op het gebied van afwikkeling, veiligheid, leefbaarheid, De N361 gaat door deze

kernen, De verkeersafwikkeling in deze kernen is in de huidige situatie als slecht
beoordeeld.

Voor de situatie in 2020 wordt over het gehele traject van de N361 uitgegaan van een slechte
verkeersafwikkeling. De verkeersveiligheid op de N361 is in het geding door te hoge

snelheden van het gemotoriseerd verkeer. Een groot deel van het verkeer dat door de

kernen rUdt is doorgaand verkeer, Dit is niet wenselUk voor de leefbaarheid.

Mogelijke oplossingen

In het deelgebied Winsum - Groningen zUn meerdere oplossingen mogelUk, Alle

oplossingen zUn voorzien ten oosten van de bestaande N361, Gezien de ligging van het
Reitdiepdal (EHS) aan de westzUde en de aanwezige wierden is een tracé ten westen van de

N361 geen reële oplossing. In het deelgebied worden oplossingen gezocht die uitgaan van

de aanleg van een nieuwe weg, en worden opiossingen gezocht die zoveel mogelUk uitgaan

van de bestaande wegen in het gebied.

De volgende oplossingen kunnen worden voorzien in het deelgebied Winsum - Groningen,

die zoveel mogelljk uitgaan van de bestaande wegen:
Een oostelijke omleiding om Adorp en Sauwerd,

De kernen Adorp en Sauwerd worden ontlast door een oostelUke omleiding, Het nieuwe

tracë van de omleiding kruist driemaal het spoor en ligt aan de oostkant van de spoorlUn
Groningen - Roodeschool. SU dit tracë is tevens een parallelstructuur voor langzaam

(landbouw) verkeer noodzakel Uk,

Een parallel structuur door Adorp en Sauwerd.

In de kernen Adorp en Sauwerd is, op delen, een parallelweg aanwezig, Door deze

parallelvoorziening door te trekken en het aantal aansluitingen op de hoofdrUbaan te

beperken kan een goede afwikkeling van het doorgaande verkeer plaatsvinden,
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Passeerhavens voor het landbouwverkeer.

Het is mogelUk om (elke 1 à 2 kilometer) passeerhavens aan te aanleggen bU de N361

waar het landbouwverkeer van de hoofdrUbaan moet en 50 meter verder weer invoegt.

Dit voorkomt een deel van de hinder voor het overige verkeer.

Driestrooksweg,

SU een driestooksweg worden de weggedeeltes, waar mogelUk, verbreed tot drie

stroken, AfhankelUk van de spitsperiode kunnen die worden gemarkeerd tot twee

rUstroken richting Groningen of twee rUstroken vanuit Groningen,

. Verdiepte ligging doorgaande route,

De bestaande weg kan ter hoogte van de kernen deels verdiept worden aangelegd, zodat

kruisingen ongelUkvioers kunnen worden uitgevoerd,

Vergroten van de capaciteit op enkele kruispunten,

Het vergroten van de capaciteit op enkele kruispunten wordt gerealiseerd door het

plaatsen van een VRI die optimaal kan inspelen op ochtend- en avondspits pieken. Door

deze maatregel te combineren met het afsluiten van enkele zUwegen blUven de kernen

goed ontsloten en verbetert de doorstroming doordat afslaand verkeer wordt beperkt.

Een route via Onderdendam en Bedum,

Deze route gebruikt zoveel mogelUk de bestaande wegen in het gebied, zodat zo min
mogelUk aantasting van het landschap plaatsvindt. Om deze wegen te kunnen laten

voldoen aan de eisen als gebiedsontsluitingsweg A zal hiervoor een nieuwe weg moeten

worden aangelegd, zoveel mogelUk parallel aan de bestaande wegen, waarbU de
bestaande wegen als parallelstructuur kunnen fungeren voor landbouw verkeer en

(brom)fietsers, De route gaat via de kleine boog noordelUk langs Winsum, over de
Onderdendamsterweg, met een zuidelUke omleiding om Onderdendam, en de Stadsweg
richting Bedum, met een westelUke' omleiding om Bedum, langs het Boterdiep naar de

aansluiting op de N46 bU Noordwolde,

De volgende oplossingen kunnen worden voorzien in het deelgebied Winsum - Groningen,

die uitgaan van een nieuw tracë:

Een oostelijke omleiding om Adorp en Sauwerd,

De kernen Adorp en Sauwerd worden ontlast door een oostelUke omleiding, Het nieuwe

tracë van de omleiding kruist driemaal het spoor en ligt aan de oostkant van de spoorlUn

Groningen - Roodeschool. BU dit tracë is tevens een parallelstructuur voor langzaam

(landbouw) verkeer noodzakelUk,

6 Wanneer een oostelijke omleiding om Bedum zou worden gekozen ligt het meer voor de hand om

aan te sluiten op de Eemshavenweg ter hoogte van Bedum. Met deze verbinding ontstaat dan echter

een betere oost-west richting in plaats van een betere noord-zuid richting (ongeveer 25 km). Vanuit

eerder kentekenonderzoeken is de noodzaak om de oost-west relatie te versterken niet heel hoog. De

oostelijke omleiding om Bedum heeft dus gezien het doel van de studie te weinig meerwaarde om

als alternatief mee te nemen. De westelijke omleiding kan wel als alternatief worden meegenomen,

maar zal wel altUd voorzien moeten worden van een set aan maatregelen op de bestaande N361 om

te zorgen dat gezien de langere rUafstand toch niet voor deze route wordt gekozen.
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Een nieuw tracé oostelijk van de spoorlijn Groningen - Roodeschool.

De ligging van dit nieuwe tracé is gebaseerd op de tracëligging van variant 3 uit de

Studie Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen uit 2002, Het tracë ligt nabU de

bestaande N361 tussen Winsum en Groningen en is grotendeels gebundeld met de

spoorlUn Groningen - Roodeschool. Het tracë ontlast de kernen Adorp, Sauwerd en
Winsum. BU dit tracë is een parallelstructuur voor langzaam verkeer noodzakelUk,

Een nieuw tracé parallel aan de oostzijde van de Oude Ae.

Het tracë ligt tussen Winsum en Groningen gebundeld met de Oude Ae. Het tracé ontlast

de kernen Adorp, Sauwerd en Winsum. BU de ligging van dit tracë is rekening gehouden

met de in het bestemmingsplan aangegeven oost-west gerichte structuurlUnen, Het

betreft onder andere de structuurlUnen Meedenweg, Oosterlaan, Zuil en Arwerdertocht
en Munniketocht. Langzaam verkeer kan worden afgewikkeld over bestaande wegen in
het gebied (onder andere N361 en N996),

. Een nieuw tracé aan de westkant van Bedum.

De ligging van dit tracë is gebaseerd op de tracëligging van variant 4 uit de Studie

Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen uit 2002, Het tracë maakt een betere

ontsluiting van bedrUventerreinen in Bedum mogelUk. Het tracë ontlast tevens de kernen
Adorp, Sauwerd en Winsum. Langzaam verkeer kan worden afgewikkeld over

bestaande wegen in het gebied (onder andere N361 en N996), HierbU wordt de

Onderdendamsterweg (N996) aangepast zodat er een parallelstructuur ontstaat voor

langzaam verkeer (landbouw/fiets),
Een nieuw tracé tussen Winsum en Bedum.

Dit tracë is een combinatie van het noordelUk deel van het tracë van de route langs de

Oude Ae met het zuidelUk deel van het tracé Bedum-West. Hierdoor ontstaat een

'kortsluiting' tussen Winsum en Bedum. En wordt Bedum (met bedrUventerreinen aan de

westzUde) aangesloten op de nieuwe route. Het tracë ontlast tevens de kernen Adorp,

Sauwerd en Winsum.

Voor de aansluiting op de N46 zUn een aantal opties, afhankelUk van het gekozen

noordelUke tracë, Er kan worden aangesloten via:

Het opwaarderen van de bestaande aansluiting bij Noordwolde.

Deze oostelUk gelegen aansluiting wordt alleen overwogen bU de route om Bedum.

Een nieuwe aansluiting op de N46 ter hoogte van Zuidwolde,

BU een tracé langs de Oude Ae of een tracé aan de westkant van Bedum ligt een

aansluiting op de N46 ter hoogte van Zuidwolde voor de hand. Ook kan deze aansluiting

worden gebruikt bU een tracë langs de spoorlUn. Hierdoor is de afstand tussen de
verschillende aansluitingen op de N46 niet erg groot.

Gebruik maken van de klaverbladconstructie.

Deze aansluiting wordt alleen overwogen bU de route langs het spoor, HierbU buigt het

tracë ten zuiden van Adorp af in oostelUke richting en sluit aan op het half klaverblad

(N46) bU Groningen, Het tracë doorsnUdt nabU de aansluiting met de N46 een meander
van het gebied Koningslaagte, Deze variant komt overeen met variant 3.1 uit de Studie

Ontsl uiti ngsstructuur Noordwest -Gron i ngen,

Het opwaarderen van de bestaande aansluiting bij Noorderhoogebrug.

Het tracë sluit ter hoogte van het Van Starkenborghkanaal aan op de bestaande N361, of
al eerder, ten zuiden van Adorp, en sluit ter hoogte van BeUum via de bestaande

aansluiting van de N361 aan op de ring Groningen.

Er zUn twee mogelUkheden in deze variant namelUk:

. variant 1: Het opwaarderen en aanpassen van de bestaande aansluiting.
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. variant 2: Het realiseren van een nieuwe aansluiting.

Aansluiting brug Van Starkenborghkanaal

Het tracé langs de oostkant van de spoorlUn Groningen - Roodeschool wordt middels

een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal aangesloten op de ring Groningen,

Het tracë kruist daarbU het spoor,

De vormgeving van een eventuele nieuwe aansluiting wordt in het MER nader uitgewerkt.

Afweging
Een oostelijke omleiding om Adorp en Sauwerd

Een voordeel van deze maatregel is dat het doorgaande verkeer niet meer door beide kernen
wordt geleid, Door de ligging van het spoor zo dicht bU de kernen moet de omleiding ten

oosten van het spoor komen te liggen, waardoor drie spoorwegkruisingen ontstaan, Deze
maatregel wordt als reëel beschouwd,

Een parallelstructuur door Adorp en Sauwerd

Het voordeel van deze maatregel is dat er minder aansluitingen op de hoofdrUbaan zitten en

het langzame verkeer en bestemmingsverkeer voor de kernen via een parallelvoorziening

wordt afgewikkeld, De maatregel is lastig in te passen, Deze maatregel wordt wel als reëel

beschouwd. Onderzocht zal worden in hoeverre deze oplossing bUdraagt aan de
doeisteIl ing van het project.

Passeerhavens voor het landbouwverkeer

Door af te zien van een parallelroute wordt ingeboet op de richtlUnen van een duurzaam

veilige gebiedsontsluitingsweg, De N361 wordt met deze maatregelen geen

gebiedsontsluitingsweg A. Het is een relatief goedkope maatregel, maar het effect is

afhankelUk van het gedrag van de weggebruikers, Deze maatregel wordt, gezien de lage

kosten, als reëel beschouwd, wanneer het budget niet meer zou toelaten, Onderzocht zal

worden in hoeverre deze oplossing bUdraagt aan de doelstelling van het project.

Driestrooksweg

Deze extra capaciteit die hiermee voorzien is, is in de kernen Sauwerd en Adorp niet overal

realiseerbaar, waardoor het totale effect van de maatregel afneemt. De N361 wordt met deze

maatregelen geen gebiedsontsluitingsweg A. Daarnaast zUn de kosten van deze maatregel

zeer hoog en is er geen specifieke ervaring wat betreft effectiviteit, beheer en onderhoud,

Deze maatregel wordt als reëel beschouwd, omdat verwacht wordt dat deze maatregel wel

bUdraagt aan de doorstroming op de bestaande route.

Verdiepte ligging doorgaande route

Deze maatregel is aangrUpend aangezien de hele weg bU deze maatregel moet worden
aangepast. Ook zUn de kosten voor deze maatregel zUn zeer hoog, mede door de aanleg van

een tUdelUke weg, De maatregel heeft wel een positief effect op de doorstroming en de

veiligheid, Aangezien bU een verdiepte ligging nog steeds landbouwverkeer op de

hoofdrUbaan mag rUden, voldoet de verdiepte weg niet aan de eisen die gelden voor een

gebiedsontsluitingsweg A. Deze maatregel wordt als reëel beschouwd, maar verdient veel

aandacht bU de uitwerking door de hoge kosten en lastige uitvoerbaarheid, De weg blUft als

barriëre en bron van hinder in de kernen aanwezig.
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Vergroten van de capaciteit op enkele kruispunten

De kosten voor het plaatsen van enkele VRI's zUn minder hoog in verhouding tot de kosten
van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit maakt deze maatregel tot een reëel alternatief,

waarvan onderzocht zal worden in hoeverre deze oplossing bUdraagt aan de doelstelling

van het project. De N361 wordt met deze maatregelen immers geen gebiedsontsluitingsweg
A,

Een route via Onderdendam en Bedum.

Doordat deze route gebruikt zoveel mogelUk de bestaande wegen in het gebied, vindt zo
min mogelUk aantasting van het landschap plaats, Deze oplossing wordt als reëel

beschouwd, Onderzocht zal worden in hoeverre daadwerkelUk gebruik gemaakt kan

worden van de bestaande wegen en waar nieuwe wegen nodig zUn.

Een nieuw tracé oostelijk van de spoorlijn Groningen - Roodeschool

SU een nieuw tracë is de capaciteit van de weg gegarandeerd en toekomstbestendig,

Geluidhinder wordt zoveel mogelUk voorkomen door de bundeling met de spoorlUn, De

leefbaarheid van de kernen neemt sterk toe, doordat hier geen doorgaand verkeer meer

doorheen gaat.

Een nieuw tracé parallel aan de oostzijde van de Oude Ae

Deze variant is om landschappelUke redenen niet gewenst. Weidevogels zullen ernstig
verstoord worden door de aanleg van de nieuwe weg, Pas verkavelde gebieden worden

doorsneden en enkele jaren geleden zUn fietspaden aangelegd om van natuur en landschap

in dit gebied te kunnen genieten. Deze mogelUkheid wordt niet verder onderzocht.

Een nieuw tracé aan de westkant van Bedum.

Net als het nieuwe tracë parallel aan de oostzUde van de Oude Ae is ook deze variant om

dezelfde landschappelUke redenen niet gewenst. Daarom deze mogelUkheid niet nader

onderzocht.

Een nieuw tracé tussen Winsum en Bedum.

Dit tracë tast evenals is een het tracë iangs de Oude Ae en het tracé Bedum-West het

waardevolle open landschap tussen Winsum en Bedum aan. Verkeerskundig is het echter

een aantrekkelUk tracë door de directe route tussen Winsum en Bedum, Hierdoor is een

goede vergelUking met de route langs de spoorlUn mogelUk, Om deze redenen wordt dit

alternatief als reëel beschouwd,

De varianten voor de aansluiting bij Groningen

Deze varianten zUn in principe allemaal reëeL. Onderzocht zal worden in hoeverre deze

oplossingen bUdragen aan de doelstelling van het project. Echter de kosten voor het
realiseren van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal zUn zeer groot, en de

aansluiting op de ringweg moeilUk inpasbaar, De brug wordt voorals nog wel meegenomen

4.2.4 OVERZICHT REËLE OPLOSSINGEN PER DEELGEBIED

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de reële oplossingen per deelgebied, De uitkomst is

gebaseerd op de afwegingen die zUn gemaakt in de eerdere paragrafen.
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Tabel 4,' Deelgebied Reele oplossing
Mensingeweer -Ranum Noordelijke omleiding om Mensinaeweer

f- . I Noordelijke omleiding om Maarhuizen
Winsum Noordelijke omleiding om Winsum

I Oostelijke omleidinq om Winsum
Winsum - Groningen Parallelstructuur door Adorp en Sauwerd

Passeerhavens voor het landbouwverkeer
Driestrooksweg
Verqroten capaciteit kruispunten
Een oostelijke omleidina om Adorp en Sauwerd
Een route via Onderdendam-Bedum
Nieuw tracé gebundeld oostelijk van spoorlijn Groningen-
Roodeschool
Nieuw tracé Winsum-Bedum
Opwaarderen aansluiting N46 Noordwolde
Nieuwe aansluiting N46 Zuidwolde

Nieuw tracé ten noorden van Koningslaagte en gebruik maken
klaverblad N46

Nieuwe of aangepaste aansluitina Noorderhooaebrug

I Aansluitinq bruq Van Starkenborqhkanaal

Overzicht reële oplossingen per

deelgebied

Tracéalternatieven
De hierboven beschreven oplossingen kunnen samen worden gevoegd tot volledige
alternatieven, In de volgende paragraaf worden deze alternatieven toegelicht.

4.3 ALTERNATIEVEN

In voorliggende startnotitie zUn de ontwikkelde alternatieven slechts globaal beschreven. Er

is ingegaan op realistische oplossingsmogelUkheden, In het MER worden deze uitgewerkt tot

schetsontwerpen, De volgende alternatieven zUn in de startnotitie beschreven:

. Nulalternatief (paragraaf 4.3.1).

Nulplusalternatief (paragraaf 4.3,2).

Alternatief omleiding Sauwerd-Adorp (paragraaf 4.3,3).

Alternatief Langs het spoor (paragraaf 4.3,4),

Alternatief Winsum-Bedum (paragraaf 4.3,5).

Alternatief Onderderdam - Bedum (paragraaf 4,3.6)

Meest MilieuvriendelUk Alternatief (paragraaf 4,3,7),

4.3,1 NULALTERNATIEF

Een nulalternatief is een zogenaamd wette I Uk verplicht alternatief waarbU als uitgangspunt
geldt de huidige situatie, aangevuld met autonome ontwikkelingen tot 2020 (ook wel

referentiesituatie genoemd). Er worden geen andere aanpassingen gedaan aan de

verkeersstructuur tussen Mensingeweer - Winsum - Groningen (N361) dan reeds op dit

moment gepland zUn. Met andere woorden: de N361 is voor wat betreft de ligging identiek
aan de huidige situatie. Er wordt wel rekening gehouden met ontwikkelingen in het gebied,

waarvan aangenomen kan worden dat deze uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is

de woningbouw ten noordoosten van Winsum en de reconstructie van de N996 tussen

Winsum en Onderdendam, Dit zUn autonome ontwikkelingen,
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Het nulalternatief is wettelUk verplicht als referentiealternatief. In het MER worden de

onderzochte alternatieven vergeleken met dit alternatief om te bepalen welke effecten de

alternatieven hebben op de omgeving. Hierdoor bestaat een scherp beeld van de

belangrUkste pro's en contra's waar de afweging over gaat.

Voor een beschrUving van de referentiesituatie voor de diverse (milieu)aspecten in het

studiegebied wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

In het nulalternatief blUven de bestaande knelpunten bestaan. Op hoofdlUnen heeft dit de

volgende consequenties:
De bereikbaarheid en verkeersdoorstroming over de N361 verslechtert.

De komtraversen worden onveiliger als gevolg van een toename van
verkeersi ntensiteiten.

. Doorgaand verkeer kiest voor andere routes van en naar Groningen, bUvoorbeeld
Garnwerd - Saaksum - Zuidhorn in Noordwest-Groningen,

Geen milieueffecten als gevolg van de aanleg van een nieuwe wegverbinding.

"Niets doen" aan de N361 betekent dus dat de problemen in Noordwest-Groningen niet
worden opgelost en in de toekomst toenemen,

4.3.2 NULPLUSALTERNATiEF

Het Nulplus extra alternatief is een aanvulling op het nulalternatief waar gebruik wordt

gemaakt van maatregelen op het bestaande tracé,

De volgende maatregelen zUn voor dit alternatief denkbaar. Onderzocht wordt welke

(combinatie van) maatregelen op deeltrajecten het meest optimaal zUn:
. Verdiepte ligging in de doorgaande route;

Ter hoogte van de kernen kan de bestaande weg deels verdiept worden aangelegd. Het

kruisende verkeer blUft dan op maaiveld.

Passeerhavens voor het landbouwverkeer;

H ierbU worden passeerhavens aangebracht waar het landbouwverkeer van de

hoofdrUbaan af moet en 50 meter verder weer moet invoegen. Hierdoor neemt de hinder
voor het overige verkeer af.

Vergroten van de capaciteit op enkele kruispunten;

Het vergroten van de capaciteit op enkele kruispunten kan door middel van het plaatsen
van verkeerslichten die zorgen voor een goede doorstroming op het traject. Nadeel van

deze maatregel is wel dat de verkeersruimte in de kernen toeneemt. Door deze maatregel
te combineren met het afsluiten van enkele zUwegen blUven de kernen wel goed

ontsloten.

Driestrooksweg buiten de kernen
Tussen de kernen zUn er mogelUkheden om de weg met een extra rUstrook uit te breiden,

Para I lel structuur;
Het realiseren van een parallelstructuur bestaat uit het uitbreiden van de huidige

parallelweg in de kernen Sauwerd en Adorp, Daarnaast wordt het aantal aansluitingen

op de hoofdrUbaan beperkt.

. Aansluiting Noorderhoogebrug;

De aansluiting bU de Noorderhoogebrug kan worden aangepast en opgewaardeerd

waardoor er een splitsing wordt aangebracht van de N361 op de Noordzeeweg en de

Beneluxweg. Ook kan er een nieuwe aansluiting worden gerealiseerd. Deze maatregelen
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leiden ertoe dat de verschillende verkeersstromen worden gescheiden waardoor ze beter

zUn af te wikkelen,

Effecten openbaar vervoer

i n het M ER zal nader worden onderzocht wat de effecten zUn van het verbeteren van het

openbaar vervoer door middel van onder meer 'Kolibrl.

Afbeelding 4,1

NulplusaJternatief
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ALTERNATIEF OMLEIDING SAUWERD-ADORP

Bekeken wordt in hoeverre het mogelUk is om de bestaande N361 op te waarderen en op die

wUze de problemen met de bereikbaarheid op te lossen. Dit alternatief wordt de 'omleiding

Sauwerd-Adorp' genoemd.
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Alternatief 'omleiding

Sauwerd-Adorp'

DRIE SPOORKRUISINGEN
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In het alternatief 'omleiding Sauwerd-Adorp' biUft een groot deel van de N361

gehandhaafd, De inspanningen in dit alternatief zUn met name gericht op de knelpunten in

de kernen Winsum, Adorp en Sauwerd. In de kern Winsum wordt gedacht aan maatregelen
op de kruisingen en drie ongelUkvloerse kruisingen (tunnel of brug) voor langzaam verkeer.

In dit alternatief is verder een ongelUkvloerse fietsoversteek (fietstunnel of fietsbrug) bU

HemelrUk voorzien,
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In de kernen Sauwerd en Adorp is het zeer lastig om additionele maatregelen te treffen om

mogelUk de knelpunten op te lossen. Om die reden is gekozen voor een omleiding om

Sauwerd en Adorp aan de oostkant van de spoorlUn Groningen - Roodeschool. Dit tracè

kruist driemaal het spoor.
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4.3.4

SPOORKRUISING

KRUISING WINSUMERDIEP

SPOORKRUISING

AANSLUITING BRUG:

SPOORKRUISING EN

KRUISING KANAAL

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGENl

Voor langzaam verkeer (landbouw/fiets) is in dit alternatief tussen Winsum en

Noorderhoogebrug een parallelstructuur voorzien (mede vanwege categorisering duurzaam

veilig),

ALTERNATIEF LANGS HET SPOOR

Het alternatief 'Langs het spoor' voorziet in een geheel nieuw tracë tussen Ranum en
Groningen, Tussen Mensingeweer en Ranum wordt deels gebruik gemaakt van het

bestaande tracë van de N361.

Het alternatief ziet er tussen Mensingeweer en Groningen als volgt uit:

Een noordelUke omleiding om zowel Mensingeweer als Maarhuizen,

. Een noordelUke omleiding Winsum waarbU in het MER twee varianten worden

onderzocht:

- noordelUke omleiding Winsum met grote boog (met éën spoorkruising);

- noordelUke omleiding Winsum met kleine boog (met ëën spoorkruising),

. Een oostelUke omleiding Winsum (met kruising Winsumerdiep)

Een zuidelUke aansluiting van Winsum.

Langs de oostkant van de spoorlUn Groningen - Roodeschool tot Koningsiaagte, Het

tracé wordt zoveel mogelUk gebundeld met de spoorlUn. Een parallelweg is noodzakelUk

om landbouw en ander langzaam verkeer van de doorgaande weg te weren. Dit tracë

kruist bU Sauwerd de spoorlUn Groningen - DelfzUl middels een tunnel.

. Voor het tracë tussen Adorp en Groningen worden in het MER twee varianten

onderzocht:

- tracë gebundeld met de spoorlUn Groningen - Roodeschool (aansluiting op N361);

- tracë ten noorden van Koningslaagte (aansluiting op N46),

Voor de aansluiting op de ring Groningen worden voor het tracë dat tussen Adorp en

Groningen gebundeld is met de spoorlUn Groningen - Roodeschool in het MER twee

varianten onderzocht:

Aasluiting Zuidwolde (nieuwe aansluiting);

aansluiting Noorderhoogebrug (bestaande aansluiting N46);

aansluiting brug Van Starkenborghkanaal (met kruising Van Starkenborghkanaal en
spoorlUn Groningen - DelfzUl)

BU de variant met een nieuwe aansluiting op de N46 bU Zuidwolde zal de N46 tussen

Bedum en de Beneluxweg (klaverblad) moeten worden verdubbeld,

Voor langzaam verkeer (landbouw/fiets) is in dit alternatief tussen Mensingeweer en

Maarhuizen, tussen Maarhuizen en splitsing Ranum en tussen Winsum en

Noorderhoogebrug een parallelstructuur voorzien (mede vanwege categorisering duurzaam

veilig),
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Afbeelding 4.3

Alternatief Langs de spoorl~n

4.3.5

5POORKRUI51NG

KRUISING WIN5UMERDIEP

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGEJ
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ALTERNATIEF WINSUM-BEDUM

In het alternatief 'Winsum-Bedum' is sprake van een nieuw tracë tussen Ranum en

Groningen, Tussen Mensingeweer en Ranum wordt deels gebruik gemaakt van het
bestaande tracë van de N361.

Het alternatief Winsum-Bedum ziet er tussen Mensingeweer en Groningen als volgt uit:
. Een noordelUke omleiding om zowel Mensingeweer als Maarhuizen.

Vanaf Ranum tot de aansluiting op de N46 ter hoogte van Zuidwolde is sprake van een

nieuw tracé:

een noordelUke omleiding Winsum met kleine boog (met ëën spoorkruising);

een oostelUke omleiding Winsum (met kruising Winsumerdiep);
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KRUISING WOLDDIJK

Afbeelding 4.4

Alternatief Winsum-Bedum

STARTNOTITIE TRACÉSTUDIE MENSINGEWEER . WINSUM - GRONINGENI

een tracé vanaf de oostelUk omleiding Winsum tot de zuidkant van WesterdUkshorn

(met kruising WolddUk);
een tracë ten westen van Bedum met nieuwe aansluiting ter hoogte van Zuidwolde op

de N46,

Voor langzaam verkeer (landbouw/fiets) is in dit alternatief tussen Mensingeweer en

Maarhuizen en tussen Maarhuizen en splitsing Ranum een parallelstructuur voorzien (mede

vanwege categorisering duurzaam veilig).

Langzaam verkeer (landbouw) en lokaal verkeer kan elders in het studiegebied gebruik

maken van de bestaande N361 en van de bestaande Onderdendamsterweg,
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4.3.6

Afbeelding 4,5

Alternatief Onderdendam -

Bedum

STARTNOTITIE TRACËSTUDlE MENSINGEWEER . WINSUM - GRONINGEJ

ALTERNATIEF ONDERDENDAM-BEDUM

In het alternatief Onderdendam-Bedum wordt getracht zoveel mogelUk gebruik te maken

van bestaande wegen in het gebied, zodat zo min mogelUk aantasting van het landschap

plaatsvindt. Tussen Mensingeweer en Ranum worden geen aanpassingen voorzien.

Vanaf Ranum wordt een nieuwe weg in een grote noordelUke boog om Winsum gelegd.

Deze weg buigt zo snel mogelUk naar de Onderdendamsterweg (N996), De

Onderdendamsterweg vormt vervolgens een parallelweg langs de nieuwe weg. Deze
nieuwe weg gaat via een zuidelUke omleiding om Onderdendam. Vervolgens langs het

Boterdiep (vermoedelUk via de Stadsweg) richting Bedum, met een westelUke omleiding om

Bedum, langs het Boterdiep naar de bestaande aansluiting op de N46 bU Noordwolde,
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Door de route via Onderdendam en Bedum te leiden ontstaat een langere route dan de

huidige route via Sauwerd en Adorp. De nieuwe route is circa 20 km lang versus de

bestaande route van 15 km.

In het kader van de oorspronkelUke opgave om de NoordwestzUde van Groningen beter te

ontstluiten komen de routes via Bedum vrU ver oostelUk te liggen,

De N46 tussen de aansluiting Bedum en Beneluxweg zal moeten worden verbreed,

4.3,7 MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF

Op basis van de effectbeschrUving en -vergelUking die in het MER wordt uitgewerkt, zal een

meest miiieuvriendelUk alternatief (MMA) worden samengesteld uit de onderzochte
varianten, Het MMA is het alternatief dat bestaat uit het voorgenomen tracé, met die

varianten die uit milieuoogpunt het beste scoren. BU het MMA zal bovendien gekeken
worden welke aanvullende mitigerende en compenserende maatregelen zinvol zouden

kunnen zUn om eventuele nog resterende negatieve milieugevolgen te compenseren,

Voorwaarde is dat het MMA enerzUds de meest milieuvriendelUke oplossing is, maar

anderzUds wel een technisch en financieel realistische oplossing vormt.

Het MMA wordt dus in de eindfase van het opstellen van het MER vastgesteld,

Een meer actieve ontwikkeling van het MMA is hier niet nodig aangezien bU de

ontwikkeling van de alternatieven reeds rekening is gehouden met de belangrUkste

uitgangspunten voor de milieuwaarden; te weten (het ontzien van) de wierden en oude
dorpskernen (het ontzien van) de karakteristieke oost-west gerichte structuurlUnen en het

bundelen van infrastructuur om milieuhinder te voorkomen,
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5.1

BEOORDElNGSKADER

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGENI

HOOFDSTUK

Gevolgen voor het
milieu

De alternatieven kunnen uiteenlopende effecten op de omgeving hebben,

Aan de hand van zogenaamde beoordelingscriteria worden in het MER de verwachte

(milieu)effecten van de alternatieven beschreven, Voor het beschrUven van de effecten
wordt de huidige situatie en autonome ontwikkeling gehanteerd als referentiekader, Nadat
de effecten zUn beschreven, kan de effectvergeiUking plaatsvinden.

DE TE VERWACHTEN EFFECTEN

Effectbeschrijving
De alternatieven die zUn uitgewerkt voor de N361 kunnen verschillende effecten teweeg

brengen: toename van geluidhinder op locatie X, aantasting natuurwaarden door
ruimtebeslag in gebied Y, enzovoort, Op basis van de kenmerken van het studiegebied en

de te verwachten effecten is een beoordelingskader opgesteld, waarin voor alle relevante
effecten beoordelingscriteria zUn geformuleerd. In tabel 5.1 is dit beoordelingskader

opgenomen. In deze tabel is daarnaast ook aangegeven aan de hand van welke

meeteenheden (m', ha, aantallen, kwalitatief) de effecten in beeld worden gebracht. Per
aspect is in de tabel steeds gepresenteerd welke beoordelingscriteria en meeteenheden zUn

gehanteerd om de effecten voor dat aspect te beschrUven, Doelstelling is het MER toe te

spitsen op de effecten die de besluitvorming kunnen ondersteunen,

I.

De positieve en negatieve effecten van de alternatieven en varianten worden in het MER

beschreven voor de verschi Ilende aspecten zoals opgenomen in tabel 5.1, Het betreft een

globale beoordeling ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling

(referentiesituatie) waarvan in hoofdstuk 3 een beschrUving is gegeven, In de
effectbeschrUving worden de effecten zoveel als mogelUk uitgedrukt in kwantitatieve

grootheden (oppervlakten, aantallen gehinderden, et cetera), Daar waar dit niet mogelUk is,

worden de effecten uitgedrukt in een kwalitatieve beoordeling (+/-) aan de hand van een

vUfpuntsschaal met de volgende betekenis:

++ zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie
+ positief ten opzichte van de referentiesituatie
o neutraal

negatief ten opzichte van de referentiesituatie

zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie
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BU de kwalitatieve beoordeling wordt de referentiesituatie neutraal gesteld (score nul),

Indien een alternatief ten opzichte van de referentiesituatie positief of zeer positief scoort,

dan worden deze effecten aangeduid met respectievelUk + en ++. Indien alternatieven tot

negatieve effecten leiden, dan worden deze effecten in de overzichtstabel aangeduid met-

en - - afhankel Uk van de ernst en omvang van het betreffende effect.

In het MER wordt per criterium een toelichting gegeven,

Tabel 5,'

Beoordelingskader

Aspect Deelaspect i Beoordelingscriterium Maatlat effectbepaling
Verkeer VerkeersafwikkeJing Beïnvloeding bereikbaarheid tIC-verhoudingen (verkeersmodel)

en verkeerssoorten ReistUd (modelmatig) vanuit gebied naar

stroomweg en vanuit gebied naar
gebiedsontsluitingsweH

Beïnvloeding gebruik openbaar vervoer Indicatief, kwalitatief
Doorgaand verkeer door kernen Percentage doorgaand verkeer dat door

kernen langs N361 rug.!Jverkee~~~~cLeJ)_

Verkeersveiligheid Verkeerson.g.evallen en slachtoffers Aantalong.evallen/sl5lchtoffers
RisicocUfers verkeersveiligheid Aantal slachtoffers per miUoen

motorvoertu igk ilometers
Verkeerst eefbaa rhe i d Oversteekbaarheid op maximaal WachttUden

10 belangrUke LV-verbindingen (focus
op doorgaande weg door kernen)

Natuur Natuur Aantasting EHS Weergave ruimtebeslag op kaart,
kwaliteit en globale gevolgen
Kwalitatieve veranderingen

(waterhuishouding, verstorin.g)
Aantasting leefgebieden van Weergave ruimtebeslag op kaart,
belangrUke soorten (onder andere kwaliteit en globale gevolgen
HabitatrichtlUn IV-soorten, Kwalitatieve veranderingen
weidevociels) (waterhuishoudinn, verstoring)

landschap, Landschap Aantasting waardevolle landschaps- Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
archeologie en structuren, .2atronen en elementen en globale gevolg~n
cultuurhistorie Geomorfologie Aantasting statusgebieden Weergave aantasting op kaart, kwaliteit

(Gea-objecten) en globale gevolgen
Cultuurhistorie Aantasting statusgebieden (Belvedère Weergave aantasting op kaart, kwaliteit

gebied, Gronings wierdengebied op en globale gevolgen
structuurniveau)
Aantasting overige gebieden en Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
elementen met hoge cult.his. waarde en globale gevolgen
(rijks- en gemeentelUke monumenten

Archeologie Aantasting gebieden met middelhoge Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
en hoge arch. Verwachtingswaarde en globale gevolgen

(IKAW, 2. qeneratie, Amersfoort 2000)
Fysieke of indirecte aantasting van Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
aanwezig archeologisch bodemarchief en globale gevolgen
(monumenten)

Bodem en Grondwater Verandering in grondwaterstand Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
water en glob~~gevoJgen

Verandering in kwel en infiltratie Weergave aantasting op kaart, kwaliteit
en .globale .gevolgen

Beïnvloeding Gebied met potentiele aantasting op
grondwate!:~~herming?gebieden kaart

Oppervlaktewater Verandering in gebiedsafvoer en Kwalitatieve toetsing aan beleid

waterberging waterschap
Verandering in kwaliteit Kwalitatief
oppervlaktewater
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Aspect Deelaspect Beoordelingscriterium I Maatlat effectbepaling
Bodem Zetting Analytische berekeningen om orde

grootte te bepalen, verder kwalitatief

beschrUven aan de hand van

bodemopbouw in combinatie met
geplande constructie ter plaatse.
Gebieden die zettngsgevoelig zUn en

waar zettingsgevoelige activiteiten
qebeuren op kaart aanqeven

Verspreiding bodemverontreiniging Weergave bodemverontreinigingslocaties
naar grondwater op kaart, kwalitatief beschrijven

qevolqen
Beïnvloeding Weergave bodembeschermingsgebieden

bodembescherminqsqebieden op kaart, kwaliteit en qlobale gevolqen
Woon- en Geluid Verandering geluidsbelast gebied Weergave geluidsbelast gebied op kaart
leefomgeving Geluidsbelast oppervlak (hectare) als

gevolg van wegverkeerslawaai binnen de
50, 55, 60, 65 en 70 dB(A).contour

Verandering geluidsgehinderden Globaal aantal geluidsbelaste woningen
als gevolg van wegverkeerslawaai binnen
de 50, 55, 60, 65 en 70 d8(A)-contour

lucht Verandering luchtkwaliteit Weergave contour jaargemiddelde
I arenswaarde NO

Verandering gezondheidsrisico's Globaal aantal woningen binnen contour
bewoners jaargemiddelde grenswaarde N02en

kwalitatief gezondheidsrisico op basis van
verandering in liggingjaargemiddelde

, arenswaarde fiin stof
Externe veiligheid Verandering plaatsaebonden risico liaaina van de PR 106contour, kwalitatief

Verandering groepsrisico Kwalitatief aan de hand van de
orienterende waarde

Sociale aspecten Barrièrewerkina Kwalitatief
Visuele hinder Kwalitatief

Wonen en werken Ruimtebeslag woon- en werkgebieden Weergave ruimtebeslag op kaart,
kwaliteit en globale gevolç¡en

Recreatie Verlies recreatieve voorzieningen Weergave ruimtebeslag op kaart,
kwaliteit en qlobale ç¡evolqen

landbouw landbouw Gevolqen voor bedrUfsvoering Doorsniidinq percelen en huiskavels

Areaalverlies Weergave ruimtebeslag op kaart,
kwaliteit en qlobale qevolqen

Oe bereikbaarheid van agrarische Kwalitatief
bedrUven
Oe barrière voor bedrijfsvoerinq Kwalitatief

Effectbeoordeling
In de effectbeoordeling in het MER worden vervolgens de effecten voor alle aspecten

vertaald naar een kwalitatieve score. Deze vertaling vindt plaats door middel van expert

judgement, op basis van de ernst van het effect, wette I Uke normen, de status van gebieden

en elementen, de aard van de aantasting (tUdeIUk. permanent, omkeerbaar, onomkeerbaar),

et cetera.
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HOOFDSTUK

Beleidskader,
procedures en besluiten

Voor de aanpassing van de wegverbinding N361 wordt de m,e,r,-procedure doorlopen,

Deze procedure dient ter onderbouwing van de benodigde partiële herziening van het

ProvinciaalOmgevingsplan (POP). De procedure voor de herziening loopt gelUk op met de
m.e.,-procedure, zodat een duidelUke basis bestaat voor het opstellen van een voorontwerp

voor een voorkeurstracë. i n paragraaf 6.1 wordt het relevante beleidskader beschreven. In

paragraaf 6.2 worden de te doorlopen procedures nader beschreven en komen de te nemen

besluiten aan bod die moeten worden genomen als er wordt besloten om een nieuwe weg te
realiseren.

6.1 BELEIDSKADER

Deze paragraaf beschrUft het beleid en de regelgeving die direct of indirect van invloed zUn

op de voorgenomen activiteit: de aanpassing van de N361, Het gaat daarbU vooral om
bestaande en vastgestelde plannen en regelgeving die kaderstellend kunnen zUn voor het

verder ontwikkelen van alternatieven en varianten, In tabel 6,1 is een overzicht gegeven van

de relevante beleidsplannen en -regels. Na de tabel wordt achtereenvolgens ingegaan op

internationaal, nationaaL, provinciaal en regionaal beleid.

Tabel 6 1

Beleidskader Europees

Beleid

Nationaal

I i i062iiCEsii 23100i 39

Verdrag van Malta (1998)

EU-KaderrichtlUn Water (2000)
KaderrichtlUn beoordelina en beheer tuchtkwalitejt (1996)

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001)

Vierde Nota over de RuimtelUke Ordening Extra (1993)

Structuurschema Groene Ruimte (1992)

Nota Ruimte (2004, niet vigerend)
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1990)

Nota Mobiliteit (2004, niet vigerend)
Duurzaam Veilig (1997)

Nota natuur, bos en landschap in de 21& eeuw (2000)

Nota Belvedère (1999) en WerelderfgoedlUst UNESCO

Flora - en faunawet (2002)

Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw (2001)

Vierde Nota Waterhuishouding (1998)

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet op de waterhuishouding
Grondwaterwet
Nota Risiconormering Vervoer GevaarlUke Stoffen (1996)
Wet geluidhinder
Besluit luchtkwaliteit (2001)
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Beleid

Provinciaal ProvinciaalOmgevingsplan Groningen (2000)

Gebiedsuitwerking Noord-Groningen (2004)
Uitwerkingsnotitie compensatie bos en natuur in de provincie Groningen (2002)

Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen Groningen (1997)

Waterbeheersplan NoorderzUIvest 2003-2007 (2003)

Dorpsvisie Winsum (2004)

Schatkamer van het noorden (2003)
Vigerende bestemming~plannen

6.1.1 EUROPEES EELEIQ

Verdrag van Malta (1992)

In 1992 hebben de Europese ministers van cultuur in Valletta het Verdrag van Malta

ondertekend (18), Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen als

bron van het Europees gemeenschappelUk geheugen en als middel voor geschiedkundige en
wetenschappelUke studie. Grondgedachte is dat er wordt gestreefd naar het behoud van

archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in het bodemarchief. Uitvoering van

archeologische opgravingen dient bU voorkeur alleen plaats te vinden als behoud of

bescherming niet langer mogelUk is. Als behoud niet meer mogelUk is, moet er in ieder geval

voor worden gezorgd dat de informatie die in de bodem zit, behouden kan blUven door die

eruit te halen door middel van opgraving, Om behoud in situ als prioriteit te stellen, wordt

gestreefd naar een volledige erkenning van het archeologisch belang in planologische

besluitvormingsprocessen door archeologie al vanaf het begin bU planvorming te betrekken,

EU-Kaderrichtlijn Water (2000)
Het Europese Parlement heeft in 2000 de EU-KaderrichtlUn Water vastgesteld (19). Doel van

deze richtlUn is:

Het beschermen van water-ecosystemen/wetlands, waterafhankelUke land-ecosystemen

en waterbronnen.
BUdragen aan afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte.

De lidstaten moeten in 2003 alle nodige wettelUke maatregelen genomen hebben om aan de

richtlUn te kunnen voldoen, Het streven voor 2015 is dat in alle wateren in de Europese Unie

zowel de chemische als de ecologische toestand goed is.

Voor deze studie betekent het dat eventuele plannen voor de N361 de kwaliteit van het

oppervlaktewater niet extra mogen belasten. De plannen mogen geen verdrogende invloed

hebben op de omgeving en ook niet voor een verhoogde kans op overstromingen zorgen,

Kaderrichtlijn beoordeling en beheer luchtkwaliteit (1996)
In de kaderrichtlUn inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (richtlUn

96/62/EG) heeft de Europese Unie de uitgangspunten voor het luchtkwaliteitsbeleid

vastgelegd. Daarin zUn grondbeginselen opgenomen van een gemeenschappelUke strategie

voor het vaststellen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en

milieu, alsmede een programma waarin de Europese Unie zich ten doel stelt om voor

13 luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren voor grenswaarden voor de

buitenluchtkwaliteit. De Europese emissie-eisen liggen voor personenauto's vast tot 2005 en
voor zware voertuigen tot 2008 (20).

I
i

I
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6.1.2 RIJKSBELEID

Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001)

In het Nationaal Milieubeleidplan 4 (NMP4) (211 wordt de visie op het milieubeleid tot 2030

geformuleerd, Er worden zeven grote milieuproblemen geconstateerd zoals de

klimaatverandering, bedreiging van de volksgezondheid, de externe veiligheid en de

aantasting van de leefomgeving, Om deze problemen aan te pakken worden verschillende
ambities en kwaliteitsbeelden geschetst. Deze zUn: een gezond en veilig leven, een

aantrekkelUke leefomgeving en temidden van een vitale natuur zonder de mondiale

biodiversiteit aan te tasten en hulpbronnen uit te putten. De oplossingsrichtingen om deze

ambities te bereiken zUn:

Systeem innovatie naar duurzaamheid,
. Emissies, energie en mobiliteit transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Biodiversiteit en natuurlUke hulpbronnen: transitie naar een duurzaam gebruik,

Milieu, Natuur en Landbouw: transitie naar een duurzame landbouw.

Beleidsvernieuwing stoffen.

Beleidsvernieuwing externe veiligheid.

Beleidsvernieuwing milieu en gezondheid.

Vernieuwing van het milieubeleid voor de leefomgeving.

Geluid

Het NMP4 geeft aan dat het geluidsbeleid zich richt op het vergroten van de akoestische
kwaliteit. passend bU de functie van een specifiek gebied, In het NMP4 is onder andere de
volgende doelstelling vastgesteld: voor 2010 is de ambitie dat de akoestische situatie niet is

verslechterd ten opzichte van 2000 (stand still), De rUksoverheid zal de

geluidsdoelstellingen uiterlUk in 2006 evalueren. Het streven voor 2030 is dat in alle

gebieden een voor het betreffende gebiedstype wenselUke akoestische kwaliteit heerst.

"Akoestische kwaliteit" betekent hierbU dat de gebiedseigen geluiden te horen zUn en niet

overstemd worden door niet-gebiedseigen geluid. Dit betekent niet dat het overal stil moet

zUn, maar dat het geluidsniveau moet passen bU het gebied, De akoestische kwaliteit in de

EHS (40 dB(A)) zou in 2030 gerealiseerd moeten zUn, In 2010 mag hier in ieder gevai de

akoestische kwaliteit niet slechter zUn geworden vergeleken met het jaar 2000,

Luchtkwaliteit
In het NMP4 wordt gestreefd naar verminderde uitstoot van CO, en NO, door het

wegverkeer, Dit moet bereikt worden door zuinigere en schonere (vracht)auto's, met name

door het toepassen van nieuwe technieken, Daarnaast wordt transportpreventie als een

belangrUk middel gezien,

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, Extra (1993)
De Vierde Nota Extra (VINEX) (221 streeft naar een zodanige ruimtelUke ontwikkeling dat

de (dagelUkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging zich op

de schaal van het stadsgewest kunnen afspelen, Door middel van bundeling wordt beoogd:
Het stedel Uk draagvlak te ondersteunen.

. De groei van de mobil iteit te beperken,

Woningen, werkgelegenheid en voorzieningen op zodanige afstand van elkaar te

situeren dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer optimaal is.

Verdere verstedel Uking van het landel Uk gebied te beperken.
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Structuurschema Groene Ruimte (1992)

Het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) 123) uit 2002 moest het eerste SGR gaan

vervangen. De procedure voor het SGR2 is echter stopgezet. Het SGR2 is inmiddels

opgenomen in de Nota Ruimte en de Agenda voor een Vitaal Platteland, die in april 2004

aan de Tweede Kamer zUn aangeboden. De Agenda voor een Vitaal Platteland gaat uit van

een integraal perspectief en richt zich op de economische, ecologische en sociaal-culturele
aspecten van het platteland, De Nota Ruimte beschrUft de visie op de ruimtelUke

ontwikkeling in Nederland tussen nu en 2020, met een doorkUk naar 2030, In deze nota

worden de hoofdlUnen van het ruimtelUk beleid aangegeven, Totdat de Nota Ruimte is

vastgesteld, biUft het in het SGR neergelegde rUksbeleid rechtsgeldig in planologische

besluiten van decentrale overheden,

Natuur
De hoofddoelstelling voor natuur is bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de

aanwezige bUzondere waarden en kenmerken van de volgende gebieden: de Vogel- en

HabitatrichtlUngebieden, de Natuurbeschermingswetgebieden en de Ecologische

Hoofdstructuur (inclusief de robuuste verbindingen), Er moet sprake zUn van het duurzaam
instandhouden en ontwikkelen van het fysieke (abiotische) milieu als natuurlUke hulpbron

en recht worden gedaan aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen,

Het ruimtelUke beleid voor de EHS is in het SGR opgenomen, De EHS is door provincies

overgenomen in een streekplan of Provinciaalomgevingsplan (POP). Hierin wordt de

bescherming van de EHS geregeld.

Nota Ruimte (2004, niet vigerend)
De VUfde Nota over de RuimtelUke ordening heeft deel 1 en 2 van de PKB-procedure
doorlopen. Deel 3 van de PKB-procedure (het kabinetsstandpunt) is uitgebracht onder de

naam Nota Ruimte 124), Deel 4 (regeringsbeslissing) wordt begin 2005 verwacht. De Nota

Ruimte vervangt de Vierde Nota RuimtelUke Ordening en het Structuurschema Groene

Ruimte.

Mobiliteit en infrastructuur
Voor mobiliteit en infrastructuur gaat het rUk uit van een bundelingsstrategie, Het

rUksbeleid is gericht op een goede inpassing van infrastructuur in stad en land en op

opheffing en voorkoming van barriërewerking, Het rUk neemt bU de aanleg van nieuwe of

verbreding van bestaande infrastructuur gebiedsgericht ontwerpen in samenhang met de
omgeving als uitgangspunt en vraagt provincies en gemeenten hetzelfde te doen, Waar de
infrastructuur stedelUke gebieden doorsnUdt, ontstaan op een aantal plekken knelpunten op

het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid, Uitgangspunt bU nieuwe projecten is dat

de initiatiefnemer zorgt voor opheffing van veroorzaakte knelpunten.

Landschap
De kernkwaliteiten van het landschap hebben betrekking op:

NatuurlUke kwaliteit: bodem, water, reliëf, aardkunde, flora en fauna.

Culturele kwaliteit: cultuurhistorie, culturele vernieuwing en architectonische

vormgeving.

. Gebruikskwaliteit: (recreatieve) toegankelUkheid, bereikbaarheid en meervoudig
ruimtegebruik,

Aanwezigheid toeristisch-recreatieve voorzieningen.

. Belevingskwaliteit: ruimtelUke afwisseling, informatiewaarde, contrast met de stedelUke

omgeving, groen karakter, rust, ruimte, stiite en donkerte.

1110621 ICE5)123100Ql 39 ARCADIS I 70



STARTNOTITE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM. GRONINGENI

Het gebied Middag-Humsterland is in de Nota Ruimte opgenomen als 'te begrenzen als

Nationaal Landschap'.

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1990)

Het formeel vigerende RUksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer is beschreven in het

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1990 (SVV-I I) !2S). De geldigheidsduur
van dit beleidsdocument is verlengd tot begin 2005, Als opvolger van het SVV-I I was het
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) opgesteld. Dit plan is in mei 2002 door de

Tweede Kamer verworpen en heeft dus geen officiële status,

Het beleid is gericht op behoud en verbetering van de bereikbaarheid, Het terugdringen van

het aantal verkeersslachtoffers is een andere belangrUke doelstelling, De taakstelling in het

SVV-I I is 40% minder verkeersslachtoffers en 50% minder verkeersdoden in 2010 te

realiseren, Om de streefbeelden te bereiken moet gewerkt worden aan:
Verbetering van het gedrag van verkeersdeelnemers,

Terugdringen van het sluipverkeer op het onderliggend wegennet.

(Duurzaam) veilige vormgeving van de infrastructuur.

Het accent ligt op realisatie van een heldere en eenduidige indeling van wegen, uitgaande
van de functies die de weg vervult.

Nota Mobiliteit (2004, niet vigerend)
De Nota Mobiliteit (26) is de opvolger van het door de tweede kamer in 2002 verworpen
NVVP, De Nota Mobiliteit is op 24 september 2004 door de ministerraad vastgesteld en is

beschikbaar in conceptvorm. Het hoofddoel van de Nota Mobiliteit is het versterken van de

concurrentiekracht van Nederland door:

. Een adequate aansluiting op internationale netwerken.

Een verbetering van de bereikbaarheid van deur-tot-deur.
Het vergroten van de betrouwbaarheid van de reist Uden,

Andere belangrUke doelen zUn het verbeteren van de verkeersveiligheid (15% minder

verkeersdoden en 7,5% minder ziekenhuisgewonden in 2010 ten opzichte van 2000) en het

voldoen aan internationale verplichtingen ten aanzien van de leefomgeving,

Kenmerkende elementen voor de bUbehorende aanpak zUn volgens de Nota Mobiliteit:

De vraag en de beleving van de automobilist staan centraal.

De burgers en de bedrUven kiezen zelf en nemen hun verantwoordelUkheid (mobiliteit is

nodig en gewenst, maar alleen mogelUk met de inspanningen (initiatief, betrokkenheid,

bUdragen van alle betrokken partUen).

De overheid is terughoudend en selectief met ingrUpen (passend bU eigen rol. aanpak op
het juiste schaalniveau en samen met partUen die kunnen bUdragen aan de oplossing,

pragmatisch en uitvoeringsgericht).

. Waar de overheid ingrUpt, gebeurt dit met een uitgebalanceerde beleidsmix (eerst beheer

en onderhoud, daarna oplossen problemen met, naar gelang van effectiviteit: benutten,

selectief bouwen, beprUzen (lange termUn), beter organiseren, innovatie en wet- en

regelgeving,

Integrale netwerkbenadering: overheden werken op regionaal niveau gebiedsgericht

samen, ook met burgers en bedrUven,

I

I.
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Duurzaam Veilig

Met het uitvoeren van het 'Startprogramma Duurzaam Veilig' (27) is in 1997 een begin

gemaakt met de implementatie van duurzaam veilig, Het opstellen van

categoriseringsplannen door wegbeheerders is ëën van de concrete maatregelen in de eerste

fase van dit startprogramma, Hierdoor wordt een functioneel gebruik van de weg mogelUk.

De tweede fase van het startprogramma loopt vanaf het jaar 2004 en omvat de integrale
uitvoering van duurzaam veilig, herinrichting van wegen conform de

categoriseringsplannen en het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek. In

deze fase wordt nadrukkelUker dan voorheen gestreefd naar het wegnemen van de

oorzaken van de verkeersonveiligheid. Er wordt een integrale benadering voorgestaan

waarbU functie, vorm en gebruik van de weg op elkaar zUn afgestemd en daarnaast
voldoende aandacht is voor zowel infrastructurele maatregelen als maatregelen op het

gebied van gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Nota natuur, bos en landschap in de 21 eeuw
Het natuur, bos en landschapsbeleid voor de periode 2000-2010 is injuli 2000 vastgelegd in

de nota Natuur, bos en landschap in de 21' eeuw (kortweg Nota NBL) (28). Deze nota

vervangt het eerdere Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan en het

Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit.

Natuur
Het meest relevante aspect uit de Nota NBL is dat het kabinet de realisatie van de

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met kracht wil voortzetten, In 2018 moet de gehele EHS

ingericht zUn en adequaat beheerd worden, Barriëres die zUn ontstaan door verkeerswegen,

rails of waterwegen en die leiden tot versnippering van leefgebieden worden zoveel

mogelUk weggenomen,

Belvedère en Werelderfgoedlijst UNESCO

Een groot deel van het studiegebied maakt deel uit van het Gronings wierden gebied, dat in
de Nota Belvedëre is aangewezen als Belvedëregebied, Het gebied Middag-Humsterland,

globaal ten westen van de Oude Ae gelegen, en doorlopend buiten het studiegebied, staat
bovend ien op de I Ust van gebieden die door Nederland zUn voorgedragen voor opname op

de WerelderfgoedlUst van Unesco. De waarden hangen samen met de zeer lange

bewoningsgeschiedenis, de aanwezigheid van veel wierden en grillige wegen en
waterlopen. Van het gebied Middag-Humsterland zUn zowel het landschapsbeeld als de

structuur van het wierdenlandschap als geheel gaaf en goed bewaard gebleven, Het

Reitdiep is een oud getUderivierle. Het patroon van kwelders en geulen is goed terug te
vinden in het patroon van dUken, laagten en waterlopen,

Flora- en faunawet (2002)

De soortsbeschermende werking van de Vogel- en HabitatrichtlUn (29 en 30) is volledig

opgenomen in de Flora- en faunawet (31), De Flora- en faunawet regelt de bescherming van

in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat

beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet

geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende

zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren,
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Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen,

te beschadigen, te vernielen ofte verstoren, De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrUke

consequenties voor ruimtelUke plannen. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor
ruimtelUke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient

vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelUke nadelige consequenties voor beschermde
inheemse soorten zUn, In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer verantwoordelUk, Onder

bepaalde voorwaarden is het mogelUk van de Minister van LNV vrUstelling of ontheffing te

krUgen, Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan bepaalde voorwaarden van

zorgvuldigheid is voldaan. Er is een regeling in voorbereiding waarin ten aanzien van deze
voorwaarden onderscheid wordt gemaakt in verschillende groepen soorten, Deze regeling

zal naar alle waarschUnlUkheid begin 2005 van kracht zUn,

Het zwaarste beschermingsregime geldt voor soorten genoemd in BUlage iV van de

HabitatrichtlUn en voor de per algemene maatregel van bestuur aangewezen zeldzame en

bedreigde soorten. Hiervoor kan alleen ontheffing worden verleend wanneer:

er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en;

er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten en;

. er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Voor vogels is het niet mogelUk om ontheffing te verlenen om dwingende reden van groot

openbaar belang, De Europese VogelrichtlUn staat dit niet toe. Dit betekent dat verstorende

werkzaamheden of werkzaamheden waarbU nesten vernield zouden kunnen worden, in elk

geval buiten het broedseizoen, dat wil zeggen buiten de periode half maart tot half juli.
moeten plaatsvinden, Ook voor vaste verblUfplaatsen van vogels (kolonies en dergelUke)

kan geen ontheff ng verleend worden,

Voor een aantal soorten geldt een vrUstelling mits volgens een door het Ministerie

goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer een dergel Uke gedragscode (nog) niet

beschikbaar is, dient ontheffing te worden aangevraagd, Deze kan worden verleend indien
de beoogde ruimtelUke ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding

van de soort(en), Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen

genomen worden, Voor overige (algemeen voorkomende) soorten geldt een vrUstelling van

de verboden 8 tot en met 12.

SU het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het

primair om soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat:

ZU fysiek aangetast worden (dood/verwonding van dieren, verwUderen van planten),

ZU verstoord worden (toename van geluid en/of licht),

Hun vaste verblUfplaatsen c,q, groeiplaatsen aangetast of verstoord worden,

Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw (2001)

Voor de waterkwantiteit is de startovereenkomst Waterbeleid 21' eeuw van belang. Op

verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de voorzitter van de Unie

van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21' eeuw een advies (CWB21, 2000)

uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen voor het

waterbeleid,
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Eën van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water noodzakelUk is, en dat er

geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet worden onttrokken. Water
moet een sturend principe worden in de ruimtelUke ordening. RuimtelUke besluiten moeten

beter worden getoetst op de gevolgen voor het watersysteem, en in beleidsplannen moeten

concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden opgenomen,

WATERTOETS Per 1 november 2003 is de watertoets als wette I Uk instrument verankert. Het besluit hierover
verplicht de initiatiefnemer van een ruimtelUk plan tot het opnemen van 'een beschrUving
van de wUze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de

waterhuishouding', Wette I Uk verplichte onderdelen van het besluit vormen de
waterparagraaf en het vooroverleg. Naast deze elementen omvat de watertoets ook een

procesbeschrUving met tussenproducten en de definitie van taken en

verantwoordel ~kheden voor de betrokken partUen. Doel van de watertoets is het expl iciet

aangeven van het belang van water in de ruimtelUke ontwikkeling,

Vierde Nota Waterhuishouding (1998)

Het nationale waterbeleid is vastgelegd in de vierde Nota Waterhuishouding. De
hoofddoelstelling van de vierde Nota Waterhuishouding (32) luidt "het hebben en houden

van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en

veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik biUft gegarandeerd."

De kern van de Nota is dat de waterbeheerder de inspanningsverplichting heeft na te

streven dat de waterkwaliteit in het verzorgingsgebied de waarde voor het Maximaal

Toelaatbaar Risico (MTR7) niet overschrUdt. Het bereiken van de streefwaarde biUft als

lange termUn doel richtinggevend, Opvulling tot de MTR is niet toegestaan,

Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet op de waterhuishouding
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren ziet toe op de kwaliteit van het

oppervlaktewater in Nederland, waar de Wet op de waterhuishouding de kwantiteiten van
de waterstromen beoogt te beschermen. In het kader van beide wetgevingen zUn

vergunningen nodig. De Wvo-vergunning regelt primair de kwaliteit van effluent, de Wwh-

vergunning de hoeveelheden te lozen en in te nemen water en de wUze waarop deze

innames en lozingen plaatsvinden.

Grondwaterwet
Sinds 1984 is middels de Grondwaterwet ëën landelUk kader voor het doelmatig gebruik

van grondwater van kracht. Deze wet draagt het grondwaterbeheer op aan het provinciaal
bestuur,

Nota Risiconormering Vervoer GevaarlUke Stoffen (1996)
De huidige richtlUnen voor het vervoer over de weg en per spoor vastgelegd in de Risico

Normering Vervoer GevaarlUke Stoffen (RNVGS) (33). In de richtlUnen wordt onderscheid

gemaakt tussen Plaatsgebonden Risico en Groepsrisico,

1 MTR; de waarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concentratie in een bepaald

compartiment (bijvoorbeeld oppervlaktewater), Het risico voor mens. plant of dier maximaal toelaatbaar

wordt geacht; voor een ecosysteem is het MTR gelijk aan de concentratie per stof waarbij theoretisch 5 %

van de aanwezige soorten schade kan ondervinden.
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Begin augustus is er een circulaire Normering Vervoer van GevaarlUke Stoffen gepubliceerd

(34), waarbU door het ministerie van VROM het verzoek wordt meegegeven medewerking
aan dit beieid te verlenen door vanaf heden bU de besluitvorming de veiligheidsbelangen

overeenkomstig deze circulaire af te wegen, Het gaat hierbU om zowel vervoersbesluiten als

omgevingsvraagstukken. Deze circulaire is grotendeels gelUk aan het Besluit Externe

Veiligheid Inrichtingen (BEVI) l3Sj,

PLAATSGEBONDEN RISICO Het Plaatsgebonden Risico (PR) geeft inzicht in de theoretische kans op overlUden van een

individu op een bepaalde horizontale afstand van een risicovolle activiteit, in dit geval het

transport van gevaarlUke stoffen, Het PR wordt bepaald door te stellen dat een (fictieve)

persoon zich 24 uur per dag gedurende een heel jaar, onbeschermd op een bepaalde plaats
bevindt. Het PR is geheel afhankelUk van de hoeveelheid vervoer van gevaarlUke stoffen en

de kans op uitstroming. Het PR kan worden weergegeven op een topografische kaart door

middel van IUnen die getrokken zUn door punten met een gelUk risico, De grenswaarde van

het PR voor het vervoer van gevaarlUke stoffen is 10' per jaar voor nieuwe situaties, Als het

Plaatsgebonden Risico 10' per jaar is, wordt het als verwaarloosbaar beschouwd,

GROEPSRISICO Het Groepsrisico (GR) wordt, naast de mogelUke ongevallen en bUbehorende
ongevalsfrequentie, bepaald door de aanwezige mensen in de nabUheid van een eventueel

ongeval. Met het GR wordt aangegeven hoe hoog het totaal aantal slachtoffers bU een

ongeval kan zUn op basis van de aanwezige mensen. Naarmate de groep slachtoffers groter

wordt, moet de kans op een dergelUk ongeval (kwadratisch) kleiner zUn, BU het bepalen van

het GR wordt er getoetst aan een oriënterende waarde uit de RNVGS. Het GR wordt

weergeven met behulp van een zogenaamde fN-curve, Het GR wordt grafisch weergegeven

door een IUn waarmee de kans (f) wordt afgezet tegen het mogelUke aantal dodelUke

slachtoffers (N). BU het gebruik van het Groepsrisico wordt aan gemeenten en provincies de

mogelUkheid geboden om gemotiveerd, op basis van een integrale belangenafweging, van

de oriënterende waarde af te wUken.

Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder behandelt de geluidsnormstelling, Voor de aanwezige woningen langs

nieuwe wegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A),

BU reconstructie van een bestaande weg gelden andere regels, Dan is er al sprake van

geluidsbelasting voor woningen in de regio, Voor reconstructie geldt dat aan een fysieke
wUziging van een weg die de geluidsbelasting op gevoelige bestemmingen met 1,5 dB(A) of

meer laat toenemen wettelUke consequenties zUn verbonden, Er dienen dan maatregelen te

worden getroffen die de toename wegnemen of er dienen zogenaamde 'hogere waarden' te
worden vastgesteld. De verhoging van de geluidsbelasting mag, gerekend vanaf de

heersende waarde of vanaf een eerder vastgestelde hogere waarde, nooit meer bedragen

dan 5 dB(A). In geval van reconstructie is de hoogte van de grenswaarde afhankelUk van

een aantal factoren namelUk:

Wat is de geluidsbelasting momenteel?

Is voor de betreffende woning al eerder een hogere waarde of saneringswaarde

vastgesteld?

Er is dus geen vaste normstelling die voor alle woningen in het studiegebied hetzelfde is,

maar de grenswaarde kan per locatie en per situatie verschillen,
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Besluit luchtkwaliteit (2001)

In het Besluit luchtkwaliteit en Meetregeling luchtkwaliteit van 19juli 2001 is het
beleidskader voor lokale luchtkwaliteit en wegverkeer opgenomen (36J. Het besluit bevat de

regels ter implementatie van de Europese richtlUn 96/62/EG van 22 april 1999. De

voorschriften in het Besluit luchtkwaliteit hebben betrekking op het in kaart brengen van de

actuele luchtverontreinigingsituatie en het waar nodig vorm geven en uitvoeren van
plannen ter verbetering van de situatie. In het Besluit luchtkwaliteit zUn grenswaarden voor

de buitenluchtkwaliteit opgenomen voor de volgende luchtverontreinigende stoffen:
zwaveldioxide (SO,), stikstofdioxide (NO,) en stikstofoxiden (NO,), fUne deelljes (PMw)' lood

(Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen (CôH;). JaarlUks dient de minister van VROM aan de
Europese Unie verslag te doen in welke zones grenswaarden worden overschreden. De

gemeenten rapporterenjaarlUks aan Gedeputeerde Staten over alle wegen binnen de
gemeente. Gedeputeerde Staten verzamelen en rapporteren vervolgens aan de Minister van

VROM.

6.1.3 PROVINCIAAL BELEID

ProvinciaalOmgevingsplan Groningen
Het ProvinciaalOmgevingsplan (POP) (371 is vastgesteld in 2000. Het Streekplan,

waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en mobiliteitsplan zUn in het POP geïntegreerd.

In het POP legt de provincie Groningen per regio (Noord, Centraal, Oost en West) de keuzes
op het gebied van ruimtelUke ordening voor de periode 2001 tot en met 2010 vast op

hoofdlUnen. Het beleid is ontwikkeld tegen de achtergrond van een perspectief voor de

langere termUn (2030). Hoofddoelstelling is een duurzame ontwikkeling: voldoende

werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en

versterking van kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbU toekomstige generaties

voldoende mogelUkheden houden om zich te ontplooien,

Verkeer
De provincie streeft er naar om de bestaande kneipunten in de (inter)nationale verbindingen

op te lossen, Voor verkeersveiligheid is de toenmalige landelUke doelstelling van 30%

minder dodelUke verkeersslachtoffers en 25% minder ziekenhuisgewonden in 2010 ten

opzichte van 1998 overgenomen'. De provincie streeft naar een goed wegennet, waarvan

functie en gebruik op elkaar zUn afgestemd, Voor de ontsluitingsstructuur in Noordwest-

Groningen wordt in samenwerking met de regio een studie verricht'. De resultaten van dit
onderzoek kunnen van invloed zUn op de uiteindelUke functie van de N361 (gedeelte

Lauwersoog - Ranum) en de N388 (gedeelte Mensingeweer - GrUpskerk). Nieuwe en

grondig te reconstrueren infrastructuur zal duurzaam veilig worden aangelegd.

Landschap
Het gehele studiegebied is in het POP Groningen aangemerkt als 'Landschap met

oorspronkelUke kenmerken', Het voorkomen van de vele wierden draagt hier in grote mate

aan bU, BU alle ontwikkelingen en ingrepen geldt het streekeigen karakter van het gebied als

vertrekpunt.

Deze taakstelling is overgenomen uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Dit plan is in

mei 2002 door de Tweede Kamer verworpen en heeft geen offciële status. De Nota Mobiliteit (2004,

nog niet vigerend) is de opvolger van het NVVP. Hierin is als taakstelling opgenomen 15% minder
verkeersdoden en 7,5% minder ziekenhuisgewonden in 2010 ten opzichte van 2000.

9 De m.e.r..procedure die nu wordt doorlopen maakt onderdeel uit van deze studie.
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Functiekaart POP, uitsnede

gebruiksfuncties in

studiegebied
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Uitgangspunten hierbU zUn:

De historisch gegroeide ruimtelUke inrichting is de basis voor nieuwe ruimtelUke

ontwikkelingen.

. De diversiteit in landschapstypen wordt zoveel mogelUk in stand gehouden en versterkt.

Op de Functiekaart 2010 van het POP (kaart 1) zUn de integrale gebruiksfuncties van de

fysieke omgeving aangegeven, Voor het gebied ten westen van de N361 geldt deels de

functie 'Landbouw in gaaf landschap'. De delen van dit gebied waar nog oude

meanderrestanten van het Reitdiep aanwezig zUn, zUn aangewezen als 'Natuur' en

'Landbouw in gebied met belangrUke natuurwaarden', Ten zuiden van Adorp liggen deze

functies aan beide zUden van de weg en (deels) bU de spoorlUn (Koningslaagte), Naast

natuurwaarden zUn in deze gebieden ook behoud, herstel en ontwikkeling van

landschapswaarden belangrUke doelstellingen,

Tussen Winsum en Adorp is ten oosten van de N361 de functie 'Landbouw in grootschalig

open gebied'. Voor landschap en cultuurhistorie staat hier behoud van openheid en de
herkenbaarheid van de verkaveling centraal. Ook het gebied ten westen van de IUn

Onderdendam - Bedum - Zuidwolde is deels aangewezen als 'Landbouw in grootschalig

open gebied' (ten zuidwesten van Onderdendam en nabU Zuidwolde),

Ten westen van Bedum is de functie 'landbouw', Behoud, herstel en ontwikkeling van
landschapskenmerken wordt bevorderd, voor zover dit geen belangrUke beperkingen oplegt

aan de agrarische bedrUfsvoering. Voor het gebied tussen Winsum en Mensingeweer geldt

eveneens de functie' Landbouw',
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Een groot deel van het studiegebied is aangeduid als 'Diverse beschermings- en milieu-

aspecten (land/water)' (kaart 2). In dit gebied zUn meerdere wierden aanwezig.

Aan de noordzUde van de IUn Winsum - Middelstum zUn een aantal waterlopen aangeduid

als 'waterloop met landschapswaarde'. Het betreft:
Winsumerdiep (tussen Winsum en Onderdendam).

. Boterdiep (tussen Onderdendam en Fraamklap).
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Mensingeweersterloopdiep (tussen Mensingeweer en Winsum),

. Warfummermaar (ten noorden van Onderdendam).

Reitdiep (tussen Zoutkamp en AduarderzUI).

Natuur
In het provinciale natuurbeleid ligt de nadruk op het realiseren van de ecologische

hoofdstructuur (EHS) en de daarin gewenste natuurkwaliteit. Versnippering van

natuurgebieden door doorsnUding met nieuwe infrastructuur moet zoveel mogelUk worden

voorkomen of gecompenseerd, Voor ingrepen in de EHS geldt een afwegingskader.
Ingrepen die schade toebrengen aan de wezenlUke waarden van het betreffende gebied zUn

niet toegestaan, tenzU er sprake is van een zwaar maatschappelUk belang,

Indien schadelUke ingrepen, vanwege zwaar maatschappelUke belangen worden toegestaan,

moet de schade worden gecompenseerd, De provincie wil dat compensatie wordt geboden
voor schade aan natuur en bos in gebieden met de functie Landbouw in gaaf landschap,

Landbouw in gebied met belangrUke natuurwaarden, Natuur, Bos en in natuur- en

landbouwgebieden binnen de functie Landbouw en Landbouw in grootschalig open gebied

(zoals aangegeven op kaart 1 van het POP),

Het watersysteem van het Reitdiep is volledig aangewezen als milieubeschermingsgebied.
Hiervoor het Reitdiepgebied geldt dat de milieu- en waterkwaliteit binnen het watersysteem

verbeterd moeten worden.

Waterhuishouding
In het studiegebied liggen geen grondwaterbeschermingsgebieden, Aan de westkant van de

N361 bevinden zich watersysteemgrenzen van het Reitdiep.

Wonen en werken
Aan de noordoostkant van Bedum is in het POP een gebied aangewezen als toekomstig

stedelUk gebied. Binnen de begrenzing van het studiegebied zUn geen toekomstige

bedrUventerreinen gesitueerd.

Gebiedsuitwerking Noord-Groningen
Het landschap met de wierden, maren, karakteristieke dorpen, kwelderwallen en dUken, de
openheid en de landschappelUk waardevolle wegen vormen samen de landschappelUke

dragers van Noord-Groningen (38J. Ze worden gezien als kernkwaliteiten. Deze

landschappelUke structuur vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen,

Uitwerkingsnotitie compensatie bos en natuur in de provincie Groningen (2002)

In deze notitie wordt aangegeven op welke wUze en volgens welke richtlUnen het

compensatiebeginsel moet worden toegepast ¡39J, Het compensatiebeginsel geldt wanneer

ruimtelUke ingrepen in het landelUk gebied schade toebrengen aan bos of natuur.

Voor het studiegebied geldt dat voor ingrepen in de gebieden die zUn aangewezen als
'Natuur', 'Landbouw in gaaf landschap', 'Landbouw met bUzondere natuurwaarden' en in

natuur- en bosgebieden binnen de functie 'Landbouw' en 'Landbouw in grootschalig open

gebied' het compensatiebeginsel geldt.
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6.1.4 REGIONAAL EN GEMEENTELIJK BELEID

Convenant Duurzaam Bouwen Groningen (1997)

Met het convenant Duurzaam Bouwen Groningen (40) wordt door diverse partUen,

waaronder de provincie Groningen en gemeenten, beoogd om afspraken te maken tussen de

deelnemende partUen over het invoeren van duurzaam bouwen in het stedenbouwkundig
ontwerp, bU nieuwbouw van woningen en, zodra daarvoor basispakketten beschikbaar zUn,

bU beheer van woningen en gebouwen, Tevens verplicht het de deelnemende partUen om

maatregelen te nemen, die de uitvoering van het in het convenant gestelde bevorderen, om

gezamenlUk de milieubelasting als gevolg van met de gebouwde omgeving samenhangende

activiteiten zoveel mogelUk te beperken,

Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2003-2007
Het waterbeheersplan (41) van Waterschap NoorderzUIvest geeft in hoofdlUnen het

waterschapsbeleid voor een periode van vUfjaar weer. In de Wet op de Waterhuishouding
is vastgelegd dat waterschappen en provincies een waterhuishoudingsplan opstellen.

Het waterhuishoudingsplan van het waterschap beschrUft de zorgtaken waterkeringen,

water kwantiteitsbeheer en water kwaliteitsbeheer. In het plan worden de provinciale

functietoekenningen uit de Provinciale Omgevingsplannen naar functies van het

waterbeheer vertaald. Het waterbeheersplan is een inspanningsverplichting, Het beheer is

uitgeschreven naar de thema's waterkeringen, waterssystemen, vaarwegen en
waterzuivering. Met name het thema watersystemen is voor de afweging van effecten van
belang. De inrichting van de waterhuishouding wordt hierin uitgewerkt. De indeling van

het afwateringsgebied waarbinnen het studiegebied valt wordt komende jaren
geoptimaliseerd om beter de effecten van bodemdaling op te kunnen vangen, Daarnaast
wordt gewerkt aan het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit door het terugdringen
van ongezuiverde lozingen.

Regiovisie Groningen-Assen 2030
De Regiovisie Groningen-Assen 2030 is een toekomstvisie op hoofdlUnen met een globaal

programma en met een groot aantal opgaven die moeten worden uitgewerkt en
gerealiseerd, De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Bedum,
Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer,

Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn (de bestuurders in de Regio Groningen-Assen) legden in

1996 afspraken vast over woningbouw, de aanleg van nieuwe industrieterreinen en beter

openbaar vervoer. In 1999 werden de plannen verder uitgewerkt en opgenomen in een
uitvoeringsconvenant (15), Sindsdien werken alle partUen in de regio samen om deze

afspraken te realiseren,

In de Regiovisie Groningen-Assen 2030 is onder andere opgenomen dat Zuidhorn, Winsum

en Bedum 'schakelkernen' zUn, als brug tussen stad en platteland met voldoende

voorzieningen voor de bevolking in het omliggende landelUke gebied, Daarnaast wordt

ingestoken op een groen netwerk dat als natuur- en belevingswaardevolle onderlegger de

contramal vormt voor het stedelUk gebied. De Regiovisie richt zich tevens op een netwerk

van openbaar vervoer dat zorgt voor een goede onderlinge bereikbaarheid. In dit kader is

onder andere een integraal gemeenschappelUk plan gemaakt (Bereikbaarheid Assen-

Groningen) en is de Verkenningsstudie Kolibri OV-netwerk uitgevoerd,
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Voor Winsum is in de Regiovisie ais ontwerpopgave opgenomen: beter benutten van de

spoorverbinding in het kader van het Kolibri-project via de ontwikkeling van het

transferium in combinatie met voorzieningen, woningbouw en kleinschalige kantoren.
Ten aanzien van de huidige provinciale weg N361 van Winsum naar Groningen is in de

Regiovisie aangegeven dat deze onvoldoende kwaliteit heeft en de dorpen Winsum,

Sauwerd en Adorp doorsnUdt. Een verkennende studie heeft een aantal tracëvarianten voor

een nieuwe weg opgeleverd. Als algemene ontwerp- en beheeropgave is in de Regiovisie de

'MER-tracëstudie N361 Groningen-Winsum' opgenomen, als vervolg op de afgeronde

studie naar de ontsluitingsstructuur van Noordwest-Groningen,

Regioproject Kolibri OV Netwerk
Het Kolibri Openbaar Vervoer (OV) Netwerk is een project van de Regiovisie met een

totaalpakket OV-maatregelen voor de gehele regio Groningen-Assen 142), Kolibri staat voor

licht. dynamisch en sneL. Light trains, trams, snelle busverbindingen en transferia moeten

zorgen voor snelle verbindingen tussen wonen, werken en voorzieningen, allemaal

herkenbaar aan het blauwe logo met de kolibri, De uitvoering van het Kolibri OV Netwerk

start in 2005,

Dorpsvisie Winsum (2004)
De Dorpsvisie Winsum (43) geeft op ruimtelUk hoofdstructuurniveau kaders aan en stelt

randvoorwaarden waarbinnen toekomstige projecten en ontwikkelingen kunnen

plaatsvinden (zie afbeelding 6.2). In de ontwikkelingsvisie voor Winsum is een nieuwe
verbinding tussen de huidige N361 onder Ranum en de noordoostzUde van Winsum, over

het spoor, met de Onderdendamsterweg opgenomen. Daarnaast is ook het voorkeurstracé

van de nieuwe provinciale weg N361 opgenomen aan de zuidzUde van Winsum, oostelUk

van het spoor, met een verbinding aan de oostzUde van Winsum over het Winsumerdiep

met de Onderdendamsterweg. Nieuwe invalswegen vanaf de nieuwe provinciale weg zUn

geprojecteerd in noordelUke en zuidelUke richting langs het spoor en parallel aan de Oude

Munsterweg aan de oostzUde van Winsum, Ook de uitbreiding van bedrUventerrein Het

Aanleg aan de noordwestzUde van Winsum krUgt in de Dorpsvisie een eigen invalsweg,

Uitbreiding van woonbuurten vindt hoofdzakelUk plaats aan de noord- en oostzUde van
Winsum, De gemeente Winsum gaat in de uitbreidingsgebieden uit van woonwUken van

circa 7 ha. De locaties voor uitbreidingsmogelUkheden voor woningbouw zUn in oostelUke

en noordoostelUke richting omdat de westzUde van Winsum West geen of te weinig

mogelUkheden voor uitbreiding biedt vanwege het Reitdiepdal (EHS). Daarnaast is een

uitbreiding in zuidelUke/zuidoostelUke richting niet wenselUk gezien de afstand tot
voorzieningen (winkels, scholen, sportvoorzieningen, station),
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Afbeelding 6.2

Ontwjkkelingskaart 143)
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Toekomstvisie Winsum 2020, Schatkamer van het Noorden (2003)

De Toekomstvisie 'Schatkamer van het Noorden' voor de gemeente Winsum is vastgesteld

door de gemeenteraad injuni 2003 (44). Deze visie is het fundament waarop het

gemeentelUke beleid voor de komende jaren wordt gebouwd. De gemeente Winsum zet in
op vier inhoudelUke speerpunten: schakelfunctie (Winsum als voorzieningencentrum voor
de regio Noord-Groningen), woningbouw, kwaliteitsversterking landschap (de

'schatkamer') en de kwaliteit van het voorzieningenniveau, Daarnaast wordt ingezet op een

vUfde speerpunt, gericht op de van de gemeentelUke organisatie: het versterken van de

slagkracht.

Wonen
Tot 2010 worden in de gemeente Winsum 837 woningen gebouwd. De woningvoorraad

neemt feitelUk met 656 woningen toe. Het verschil is een gevolg van onttrekkingen aan de

woningvoorraad (onder andere door sloop), De locaties voor uitbreiding van de

woningvoorraad zullen nog nader bepaald moeten worden, De aanwas van woningbouw
wordt geconcentreerd in de kern Winsum (80/20 regel), zoekgebieden aan de noord- en

zuidkant van het dorp Winsum. In Sauwerd, Ezinge en Baflo is een beperktere groei
mogelUk, De kleine kernen groeien in principe niet.

i

r

Infrastructuur
De bereikbaarheid over de weg wordt in algemene zin als matig ervaren. In de

toekomstvisie zUn daarom twee voorstellen opgenomen: een nieuwe provinciale weg N361

(vanaf Mensingeweer via het splitsing Ranum, oostelUk van Winsum langs de spoorlUn
Groningen - Roodeschool, aansluitend op het half klaverblad in Groningen) en de
reconstructie van de N996, De keuze van een nieuw tracë van de N361 ligt nog niet vast.
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Tabel 6.2

Overzicht bestemmingsplan

Buitengebied

ST ARTNOT!TIE TRACËSTUDIE MEN$INGEWEER - WINSUM - GRON1NGENI

De tracës rondom Winsum moeten zover als mogelUk van het dorp af worden gekozen,

opdat tussen de huidige dorpsrand en de nieuwe weg ruimte wordt gecreëerd voor

woningbouw.

Bedrijventerrein Lombok
Het bedrUventerrein Lombok aan het Winsumerdiep krUgt mogelUk een nieuwe

bestemming. De keuze in het uiteindelUke tracé van de N361 is mee bepalend voor de

toekomst van het bedrUventerrein Lombok, BU realisatie van een aftakking ter hoogte van

dit terrein zal bereikbaarheid geen belemmering voor een toekomst als bedrUventerrein
vormen. Zal dat niet mogelUk zUn dan is het bedrUventerrein ongunstig gelegen en ligt een

ontwikkeling als woningbouwlocatie meer in de rede,

Vigerende bestemmingsplannen
Lokaal of gemeentelUk ruimtelUk beleid is neergelegd in bestemmingspiannen,

Voor het studiegebied gelden diverse bestemmingsplannen, In onderstaande tabel is een

overzicht opgenomen van de vigerende of in ontwikkeling zUnde bestemmingsplannen in

het buitengebied (exclusief de kernen), Na de tabel wordt per bestemmingsplan een

toelichting gegeven,

Gemeente i Bestemmingsplan

I Datum vastgesteld
I Datum goedgekeurd

door gemeenteraad door Gedeputeerde

I Staten van Groningen

Groningen Herziening Buitengebied 24 maart 1999 23 oktober 2001

Gemeente Groningen 1998

Bedum Bestemmingsplan 16 maart 1989 20 oktober 1989

Buitenaebied
Winsum Bestemmingsplan 29 februari 1988 18 oktober 1988

Buitengebied Winsum')
Winsum (voormalig Bestemmingsplan 14 oktober 1987 7juni '988

gemeente Adorp) Buitengebied
De Marne Bestemmingsplan 25 april 1 995 28 november 1995

Buitenaebied Leens

De Marne Bestemmingsplan 25 september 1990 7 mei 199'
Buitenqebied Eenrum

1) Er wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opgesteld, deze
wordt in 2005/2006 vastgesteld.

Herziening Buitengebied gemeente Groningen 1998
Het bestemmingsplangebied wordt aan de zuidzUde begrensd door het Van

Starkenborghkanaal en de N994, De noordgrens ligt op de IUn Paddepoel- Harssens -

Zuidwolde. Het gebied is hoofdzakelUk aangeduid als agrarisch gebied, Uit dit

bestemmingsplan blUkt het volgende (451:

Aan weerszUde van de N361 en het spoor tussen Groningen en Sauwerd betreft het de

aanduiding als 'agrarisch gebied met natuurlUke landschappelUke en/of

cu Ituurhistorische waarde',

Aan de noordoostzUde van de aansluiting N28/N46 is de bestemming 'stedelUke

voorzieningen (nader uit te werken)',

Tussen het Van Starkenborghkanaal en de aansluiting N28/N46 zUn diverse gronden

tevens bestemd als 'natuurgebied'. Het betreft onder andere het gebied Koningslaagte.
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Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Bedum

Het oosteiUk deel van het studiegebied valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan

Buitengebied van de gemeente Bedum (SJ, Uit dit bestemmingsplan blUkt het volgende:

Het gebied ten noorden van de Winsumerweg en Middelstumerweg is aangeduid als

"agrarisch gebied met cultuurhistorische waarden". In dit gebied liggen tevens langs het

Boterdiep twee archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevolle locaties met enkele

beschermde monumenten,

Het merendeel van het gebied tussen de Oude Ae en de WolddUk en tussen de Oude Ae

en de Stadsweg en Lageweg is bestemd als "open weidevogelgebied", DergelUk gebied is

bestemd voor het behoud en herstel van de openheid en rust.

. Het overige buitengebied is hoofdzakelUk bestemd als "agrarisch gebied I". Deze

gronden zUn bestemd voor cultuurgrond en agrarische bedrUven met daarbU behorende

bebouwing.

Onderwierum ligt in een langgerekt gebied dat is aangeduid als "agrarisch gebied met
cultuurhistorisch waarde". Het gebied wordt globaal begrensd door het

Winsumertrekpad aan de noordzUde en de Noorder HaandUkstertocht aan de zuidzUde,

In dit gebied liggen meerdere archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevolle locaties

en beschermde (gebouwde en onbebouwde) monumenten.
Aan weerszUden van de WolddUk en de Noordwolderweg liggen archeologisch en/of

cultuurhistorisch waardevolle locaties, Het behoud en herstel van deze waarden staat
hier centraal.

Rondom de kernen Zuidwolde, Noordwolde, Bedum liggen contouren van een

"hinderzone art 4 lid 2 sub b".

Tegen de westgrens van het bestemmingsplan ligt tussen de Winsumerweg en het
Winsumerdiep een gebied dat is aangeduid als "WUzigingsgebied Winsumerdiep", Dit

gebied kan door B&W worden gewUzigd in de bestemmingen "recreatieve doeleinden"
en "bedrUfsdoeleinden".

In de zuidoosthoek van het plangebied ligt (ten oosten van BeUum) een gebied aangeduid

als "WUzigingsgebied stadsgewest NoorddUk", Dit gebied kan door B&W worden

gewUzigd in de bestemmingen "bos" en "recreatieve doeleinden".

Ten noorden van Bedum zUn langs de WesterdUkshorn en Ter Laan gebieden aangeduid

als "Bouwzóne". Ten oosten van Bedum zUn aan weerszUde van de St. Annerweg en de

Tesingerweg gebieden aangeduid als "Bouwzóne". Ook langs de WolddUk zUn

"Bouwzônes" aangewezen.

In het bestemmingsplan zUn meerdere beschermde (gebouwde en onbebouwde)

monumenten ingevolge de Monumentenwet opgenomen,

Voor het aanleggen van verharde en onverharde wegen, paden of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met een grotere plaatselUke

oppervlakte dan 50 m' is een aanlegvergunning noodzakelUk in gebieden die zUn bestemd

als "agrarisch gebied met cultuurhistorische waarde", "cultuurhistorisch waardevol ",

agrarisch gebied met natuurlUke waarde" en "archeologisch waardevol" (artikel 3),

Bestemmingsplan Buitengebied Winsum

Het noordwestelUk deel van het studiegebied valt binnen de grenzen van het

bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Winsum (46).
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Uit het bestemmingsplan Buitengebied Winsum blUkt het volgende:

Het gebied ten westen van de provinciale weg N361 en ten zuiden van het
Winsumerdiep is in dit plan bestemd als "agrarisch gebied met landschappelUke,

cultuurhistorische en natuurlUke waarden" (stroomdallandschap), Binnen dit gebied zUn

langs het Oude Diepje gronden tevens aangeduid als grond met "hoge natuurlUke

waarden". Behoud en herstel van de aanwezige waarden staat hier centraal. Tevens zUn

meerdere gronden met woningen aangeduid als "cultuurhistorisch waardevol" (onder

andere Ranum, Maarhuizen, Schilligeham, Alinghuizen).

Ten noorden van het Winsumerdiep en ten oosten van de N361 zUn de gronden bestemd

als agrarisch gebied, Een groot deel van dit gebied is tevens bestemd als "waardevol

open",

De kernen Maarhulzen en Ranum zUn voorzien van een contour waarbinnen deze

aanduiding geldt en zUn de gronden langs de oostzUde van Winsum eveneens bestemd

als "waardevol open", Hierbinnen zUn meerdere "structuurIUnen" aangegeven, waarvoor
geldt "te handhaven/bU voorkeur te handhaven",

Voor het aanleggen van verharde of onverharde wegen met een oppervlakte van meer dan

100 m' is een aanlegvergunning vereist in de volgende gebieden: gebieden met de

dubbelbestemming "agrarisch gebied" en "cultuurhistorisch waardevol", gebieden bestemd

als "agrarisch gebied met landschappelUke, cultuurhistorische en natuurlUke waarden".

Bestemmingsplan Buitengebied Adorp
Het zuidwestelUk deel van het studiegebied valt binnen de grenzen van het

bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Adorp (inmiddels gemeente
Winsum) (47), Uit dit bestemmingsplan blUkt het volgende:

. Het gebied ten westen van de provinciale weg N361 is bestemd als "agrarisch gebied met

landschappelUke, cultuurhistorische en natuurlUke waarden" (stroomdallandschap).
Binnen dit gebied zUn langs het Reitdiep en het Oude Diepje tevens gronden aangeduid

als grond met "hoge natuurlUke waarden", Behoud en herstel van de aanwezige waarden

staat hier centraal. Daarnaast zUn diverse locaties aangeduid als "cultuurhistorisch
waardevol" waarin monumenten zUn aangewezen ingevolge de Monumentenwet.

Het gebied ten oosten van de N361 (de Meeden) is bestemd als agrarisch gebied,

Langs de oostgrens van het plangebied zUn de gronden tevens bestemd als "waardevol
open". Behoud van de kenmerkende openheid van het gebied staat hier voorop.

. Aan de oostzUde van de spoorlUn Groningen - Roodeschoolligt een strook met de

aanduiding "straalpad" met hoogtematen tussen de 32 en 40 meter t.o.v, NAP.
In het plangebied zUn meerdere "structuurIUnen" aangegeven, waarvoor geldt "te

handhaven/bU voorkeur te handhaven". Het betreft met name oost-west gerichte IUnen

(onder andere Meedenweg, Oosterlaan, Zuil en Arwerdertocht. Munniketocht),

Voor het aanleggen van verharde of onverharde wegen met een oppervlakte van meer dan
100 m' is een aanlegvergunning vereist in de volgende gebieden: gebieden met de

dubbelbestemming "agrarisch gebied" en "cultuurhistorisch waardevol", gebieden bestemd

als "agrarisch gebied met landschappelUke, cultuurhistorische en natuurlUke waarden".

Bestemmingsplan Buitengebied Leens
Het gebied rondom Mensingeweer tussen het kanaal Baflo - Mensingeweer en watergang

Snaphaans, valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied Leens van de

gemeente De Marne (48).

I
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De volgende bestemmingen komen voor in het Bestemmingsplan Buitengebied Leens:

Bestemming "agrarische doeleinden". Het buitengebied rondom Mensingeweer heeft de

bestemming agrarische doeleinden. Hierbinnen komen de aanduidingen "open gebied"
ter hoogte van Groot Maarslag (ten zuiden van N361, wierde), "gasleiding" (nabU kanaal

Baflo - Mensingeweer), "landschappelUk waardevolle erven", "geen veredeling" direct

rondom Mensingeweer, "veredeling bU vrUstelling c.q. wUziging" ruimtere contour rond

Mensingeweer voor, De aanduiding veredeling heeft betrekking op de toegestane

veebedrUven,

Bestemming "wegverkeer",

Bestemming "water" voor sloten, vaarten, kanalen en oeverstroken.

I

Burgemeester en wethouders dienen bU wUziging van de bestemming vrUstelling te

verlenen, Voor gronden met de aanduiding "landschappelUk waardevoile erven" is een

aanlegvergunning vereist voor het dempen van grachten.

Bestemmingsplan Buitengebied Eenrum
Het gebied ten westen van het kanaal Baflo - Mensingeweer maakt deel van het

Bestemmingsplan Buitengebied Eenrum van de gemeente De Marne, De volgende

bestemmingen komen voor (49):

Bestemming "agrarische gebied 1 Kwelderrug". Direct rondom Eenrum hebben de
gronden deze bestemming,

Bestemming "agrarische gebied 2 Marenlandschap", De gronden die op een ruimere

afstand van Eenrum liggen hebben de bestemming agrarische gebied 2 Marenlandschap.
Hierbinnen komen de aanduidingen "waardevol open" (ten noorden van Hoornsediep),
"leidingenstrook" (nabU kanaal Baflo - Mensingeweer) voor,

Bestemming "water", De ruimtelUk kenmerkende waterlopen (maren) zUn aangeduid als
water.

De gronden met een agrarische bestemming zUn bedoeld voor agrarisch gebruik en behoud
van landschappelUke, natuurlUke en cultuurhistorische kenmerken, Burgemeester en

wethouders dienen bU wUziging van de bestemming vrUstelling te verlenen,

6.2 PROCEDURES EN BESLUITEN

6.2.1 TE DOORLOPEN M.ER.-PROCEDURE

Voor de aanpassing van de wegverbinding N361 wordt de m,e..-procedure doorlopen,

De startnotitie en het MER dienen ter onderbouwing van de partiële herziening van het

ProvinciaalOmgevingsplan (POP), De procedure voor de herziening loopt gelUk op met de
m.e.r.-procedure, zodat een duidelUke basis bestaat voor het opstellen van een voorontwerp

voor een voorkeurstracë. De te doorlopen stappen in de m,e..-procedure, opstellen

startnotitie tot en met vaststelling door het Bevoegd Gezag (provincie), staan globaal
weergegeven in afbeelding 6,2.
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Afbeelding 6,2

M.e.r.-procedure en

streekpla n h erzje n i ng

6.2.2

STARTNOTITIE TRACËSTUDIE MENSINGEWEER - WINSUM - GRONINGEJ

Streekplan

. wk

r~~~~~___ _~_
'wk r ""tlI g:
13 wk +
maie 8wk

#,aki~g
twerp

streekplan -~
8wk

8wk

f~_ -5wk

13 wk +
max,8wk

-..-----~l~ 6wk

TE NEMEN BESLUITEN

Voor de aanleg van een weg zUn meerdere besluiten nodig. Dit betreffen besluiten in het

kader van:

RuimtelUke goedkeuring door een streekplanherziening of, waar nodig

bestemm i ngspl anwUzig i ngen.

Aanlegvergunningen voor grondwerken en realisatie van de weg,

Grondwateronttrekkingsvergunningen voor het onttrekken van bemalingswater,
Lozingsvergunningen (Wvo en Wwh) voor de lozing van bemalingswater

. Bouwvergunningen voor de bouw van kunstwerken.

Wegen- en wegenverkeerswetvergunningen voor het (tUdeiUk) beïnvloeden van de

verkeersbewegingen op de openbare weg,

Kapvergunningen voor het kappen van bomen.

Ontheffingen in het kader van de keur voor realisatie van dammen, duikers en boringen
in waterkeringen,

Ontheffing Natuurbeschermingswet.

Ontheffing Flora- en faunawet.
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Verklarende woordenlUst

Alternatief

Archeologie

Autonome ontwikkel ing

Bodemarchief

Bodembeschermi ngs

-gebied

Bodemverontrei n i ging

Compleet uitgewerkte oplossing voor de nieuw te realiseren
weg van Mensingeweer naar Groningen,

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten

en opgravingen.

De ontwikkelingen die zich onafhankelUk van de voorgenomen

activiteit in het studiegebied zullen voordoen.

Potentiële, nog niet ontdekte, zich onder het oppervlak

bevindende archeologische waarden in een gebied.

Gebieden die met betrekking tot de bodem een bUzondere

bescherming genieten.

Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of
in de bodem door, of als gevolg van menselUke activiteit, op

zodanige wUze dat deze zich met de bodem kunnen

vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem

kunnen verplaatsen en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen
en dat afbreuk wordt gedaan aan èën of meer van de

functionele eigenschappen van de bodem.

Compenserende maatregel Maatregel waarbU in ruil voor het aanbrengen van

milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders

worden gecreëerd,

Contour

Cultuurhistorie

Cultuurhistorische
kenmerken

dB(A)

!110621¡CE51123/o00139

Een IUn getrokken door een aantal punten van gelUke

(geluids)belasting. Door contouren te berekenen is het mogelUk
het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluids)belasting

ondervindt.

Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving,

Kenmerken d ie te maken hebben met de door de mens

aangebrachte eiementen, patronen en structuren die de

ontwikkeling van het landschap illustreren in de historische

tUdsperiode,

Maat voor het geluiddrukniveau waarbU een frequentie-

afhankelUke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid

van het menselUk oor.
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Ecologie Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun

omgeving (milieu) bestudeert.

Ecologische

hoofdstructuur (EHS)

Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en

verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen

handhaven en uitbreiden,

Erftoegangsweg Weg bedoeld voor het toegankelUk maken van erven. De door

een erftoegangsweg geboden verkeersfunctie is uitwisselen,

Verschil tussen type A en B wordt met name bepaald door de

intensiteit van het verkeer.

Etmaalwaarde De hoogste waarde van de volgende drie geluidsniveaus: het

equivalente geluidsniveau van de dagperiode, van de

avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtperiode

verhoogd met 10 dB(A); voor de bepaling van de etmaalwaarde

van het wegverkeerslawaai wordt de avond periode buiten
beschouwing gelaten,

Fauna De dierenwereld,

Flora De plantenwereld,

GEA-oQjecten Waardevolle geologische, geomorfologische of bodemkundige

eenheden aan het aardoppervlak.

Gebiedsontsluiti ngsweg Weg waarop het verkeer op de wegvakken kan doorstromen en

op de kruispunten kan uitwisselen. Het type verschil (A of B/

1 of 2) wordt bepaald door de intensiteit van het verkeer.

Geluidshinder Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.

Geluidsbelasting in dB(A) Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een

bepaalde plaats, afkomstig van bepaalde geluidsbronnen,

Geohydrologie Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het

voorkomen en de stroming van het grondwater bestudeert.

Geomorfologie Wetenschap die de natuurlUke vorm van het landschap

bestudeert, zoals die ontstaan is door geologische processen en

eventueel beïnvloed is door menselUk handelen,

Grenswaarde Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste

moet worden bereikt of gehandhaafd,

Grondwaterbeschermings- Gebied dat met het oog op de grondwaterkwaliteit een

gebied bUzondere bescherming bezit.
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Kwel

Landschap

Luchtverontrein igi ng

Maaiveld

Maatgevende
geluidsbelasting

Meest milieuvriendelijk
alternatief (MMA)

m.e.r.

MER

Mitigerende maatregel

NAP

Natuurontwi kkel i ng

NO, NO" NO,

Norm

Normering

Nulalternatief

Nul pi usalternatief
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Naar boven gerichte waterbeweging, resulterend in het

uittreden van grondwater aan het maaiveld via drains of

capillaire opstUging.

De waarneembare ruimtelUke verschUningsvorm van het

aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzUdse beïnvloeding van de factoren reliëf,

bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede door de
wisselwerking met de mens,

Vreemde stoffen in de lucht die hinderlUk of schadelUk zUn

voor mensen, planten, dieren en goederen.

De oppervlakte van het natuurlUk of aangelegde terrein,

De hoogste waarde van de geluidsbelasting overdag enerzUds

en de geluidsbelasting 's nachts + 10 dB(A) anderzUds.

Reëel alternatiefwaarbU de best bestaande mogelUkheden ter

bescherming van het milieu zUn toegepast.

Milieu-effectrapportage (=procedure),

M i i ieu-effectrapport.

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen
activiteit voor het milieu te voorkomen ofte beperken.

Nieuw Amsterdams PeiL.

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlUke

ecosystemen zich kunnen ontwikkelen,

Stikstofmono-oxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden.

Waarde waaraan een bepaalde concentratie moet voldoen om

in een bepaalde klasse ingedeeld te worden,

Stelsel van normen en toetsing van resultaten aan een stelsel
van normen.

BU dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatie en

de autonome ontwikkeling. Dit alternatief dient als

referentiekader voor de effectbeschrUvingen van alle andere

alternatieven,

Alternatief waarbU de bestaande route wordt opgewaardeerd

met aanvullende maatregelen om de knelpunten op te lossen,
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Referentie

Straalpad

Studiegebied

Tracë

Variant

Verbindingszone

VROM

Waterkwal iteit

Waterkwantiteit
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Vergel U ki ng (smaatstaf).

Strook tussen zendmasten voor telecommunicatie waarbinnen
beperkingen gelden ten aanzien van bebouwingshoogten.

Gebied waarbinnen alle relevante effecten optreden bU aanleg
van ëën der alternatieven.

De ligging van een weg in of boven de bodem.

Concrete deeloplossing voor een knelpunt op de voorgenomen

nieuw te realiseren weg van Mensingeweer naar Groningen

(bouwsteen voor de alternatieven).

Zone die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en

dienst doet als migratieroute voor organismen tussen kernge-

bieden en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van

verbindingszones heeft als doel barrières tussen deze gebieden

op te heffen.

Ministerie van Volkshuisvesting, RuimtelUke Ordening en

Mi I ieubeheer.

De chemische en biologische kwaliteit van water.

De wUze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het

studiegebied stroomt (waterhuishouding),
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Maatgevende kenmerkenkaart
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