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Geachte raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeen-
te Hellendoorn. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

ir. A. van der Velden 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, ge-
meente Hellendoorn 
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling 
Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellen-

doorn, 

uitgebracht aan de gemeenteraad van Hellendoorn door de Commissie voor de 

milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn, 

de secretaris de voorzitter 

 

drs. A.R. van Dijk ir. A. van der Velden 

Utrecht, 27 juni 2007 
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1. INLEIDING 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn 
(initiatiefnemer) heeft het voornemen om ter plaatse van het bestaande zwem-
bad Het Ravijn aan de Piet Heinweg in Nijverdal een nieuw sportvoorzienin-
gencomplex te realiseren. Dit sportcomplex “Het Ravijn” zal een overdekt 
zwembad, een buitenbad, een sporthal en een sport- en speluitleen bevatten. 
 
Voor dit initiatief wordt een nieuw bestemmingsplan “Sportcomplex Het Ra-
vijn” opgesteld. Het vigerende bestemmingsplan “Nijverdal, 21e wijziging” geeft 
weliswaar al de bestemming sport en recreatie, maar biedt wat betreft bouw-
vlak te weinig ruimte voor het nieuwe complex. Om de realisatie te kunnen 
versnellen wordt tijdens de bestemmingsplanprocedure een artikel 19 lid 2 
procedure Wet op de ruimtelijke ordening gekoppeld aan het bestemmings-
plan gevolgd. Ten behoeve van de besluitvorming wordt de procedure van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van Hellendoorn 
is in deze procedure bevoegd gezag. 
 
Bij brief van 2 mei 20071 heeft de gemeente Hellendoorn de Commissie voor 
de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opge-
stelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 2 mei 2007 ter inzage ge-
legd2. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com-
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
 informatie bevat over een essentiële tekortkoming in het MER, waarvoor 

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

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

 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 14 december 2006; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
5  Wm, artikel 7.10 
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om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het 
vast te stellen bestemmingsplan “Sportcomplex Het Ravijn”. 
 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegd gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 
 

2. OORDEEL OVER HET MER 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. 
 
Het MER is goed gestructureerd, prettig leesbaar, goed navolgbaar en maakt 
een evenwichtig onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. De overzichtstabel 
“Toetsing aan richtlijnen”6 is een prima service aan de lezer en ook aan de 
Commissie. 
 
Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de 
effecten daarvan op het milieu. De Commissie vindt dat er een goede invulling 
is gegeven aan de in de richtlijnen gevraagde onderbouwing en actualisatie 
van de locatiekeuze. Het MER bevat een goede, zelfstandig leesbare samenvat-
ting. De resultaten van het MER komen ook goed terug in het voorontwerp 
bestemmingsplan.  
 
Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het 
milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 

3. OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVELIN-
GEN 
De opmerkingen in het verdere advies zijn niet van invloed op het hierboven 
gegeven positieve oordeel. De Commissie hoopt hiermee wel een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming.  

3.1 Meest milieuvriendelijke alternatief (mma) 

In de richtlijnen is aangegeven dat het mma kan worden samengesteld uit een 
optimalisatie van die inrichtingsvarianten welke de meest gunstige effecten 
hebben voor het milieu. Hiertoe is voor de inrichting en beheer aangegeven 
een variant uit te werken, die zoveel mogelijk rekening houdt met de ontwik-
keling van natuurwaarden ter plaatse.7 Hiervoor is een aantal suggesties ge-
daan, onder andere in het uitgevoerde ecologisch onderzoek8, waarnaar ook in 
de richtlijnen verwezen is. Genoemd zijn onder andere: 

                                                

6  Paragraaf 7.3 van het MER. 
7  Zie paragraaf 5.2.2 onder “Inrichting speel- en ligweide en parkeerterreinen” van de richtlijnen. 
8  “Ecologisch onderzoek sportaccommodatie Piet Heinweg Hellendoorn”, EcoGroen Advies, 2004. 
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 minimaal te bemesten; 
 pas te maaien na de bloei van de schrale vegetatie; 
 dicht, bodembedekkend inheems struweel aan te planten rond de sport-

accommodatie; 
 zomereiken en/of beuk aan te planten op de aan te leggen parkeerplaats; 
 vleermuiskasten of een vleermuisbunker te integreren bij de bouw van 

het sportcomplex, e.d.  
 

Daarnaast is in de richtlijnen aangegeven dat bij de uitwerking van het mma 
gedacht kan worden aan een aantrekkelijke fietsenstalling en duidelijk aan-
gegeven looproutes (onder andere vanaf de bushaltes naar het sportcomplex) 
om het autogebruik te beperken. 
 
Aan bovengenoemde opmerkingen is in het MER onvoldoende aandacht be-
steed, terwijl ze bij uitstek geschikt zijn om onder het mma uitgewerkt te wor-
den. De Commissie acht het ontbreken van deze informatie niet essentieel, 
omdat bij de verdere uitwerking en besluitvorming (zoals bouw- en milieuver-
gunning) hieraan nog de nodige aandacht besteed kan worden. 
 
■ De Commissie beveelt aan om bij de verdere uitwerking en besluitvorming aan-
dacht te besteden aan bovenstaande opmerkingen ten behoeve van milieuvriendelijke 
inrichting en beheer, en het beperken van het autogebruik. 

3.2 Soortenbescherming 

In het MER wordt aangegeven dat door het voornemen het foerageergebied 
van de vleermuizen zal afnemen.9 De stelling, dat in de directe omgeving vol-
doende vervangend foerageergebied is, wordt niet onderbouwd. Hierdoor zijn 
mogelijke gevolgen op de vleermuispopulaties niet uit te sluiten. De Commis-
sie acht het ontbreken van deze informatie niet essentieel, omdat bij de verde-
re uitwerking en besluitvorming (zoals ontheffing Flora- en faunawet, bouw- 
en milieuvergunning) hieraan nog de nodige aandacht besteed kan worden.10 
 
■ De Commissie beveelt aan om bij de verdere uitwerking en besluitvorming aan-
dacht te besteden aan bovenstaande opmerking ten einde het sportcomplex te reali-
seren in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor soortenbescherming (met 
name van de vleermuizen). 
 
 
 
 

                                                

9  Zie pagina 107 van het MER. 
10  Zie ook voorgaande paragraaf van dit advies met betrekking tot het mma, waarbij met name de suggesties 

betreffende de aanplant van bomen (structuren waarlangs vleermuizen kunnen foerageren) en vleermuiskasten 
of vleermuisbunker te integreren bij de bouw van het sportcomplex van belang zijn. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 mei 2007 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport  
in het Twents Volksblad d.d. 1 mei 2007 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hellendoorn 
 
Bevoegd gezag: de gemeenteraad van Hellendoorn 
 
Besluit: Nieuw bestemmingsplan gecombineerd met artikel 19 lid 2 procedure 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1  
 
Activiteit: Ontwikkeling zwembad en sporthal te Nijverdal 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie:15 augustus 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 oktober 2006  
richtlijnen vastgesteld: 10 april 2007 
kennisgeving MER: 1 mei 2007 
toetsingsadvies uitgebracht: 27 juni 2007 
 
Bijzonderheden: Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hellendoorn heeft het voornemen om ter plaatse van het bestaande 
zwembad Het Ravijn aan de Piet Heinweg in Nijverdal een nieuw sportvoorzie-
ningencomplex te realiseren. Voor dit initiatief wordt een nieuw bestem-
mingsplan opgesteld. Om de realisatie te kunnen versnellen wordt tijdens de 
bestemmingsplanprocedure een artikel 19 lid 2 procedure Wet op de ruimte-
lijke ordening gekoppeld aan het bestemmingsplan gevolgd.  
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de be-
sluitvorming. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
drs. R.J.M. Kleijberg 
ir. J. Termorshuizen 
ir. R.F. de Vries 
ir. A. van der Velden (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. A.R. van Dijk 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum  
reactie 

van persoon of instantie plaats 

1.  20070523 J.H. Alberts Nijverdal 
2.  20070529 Waterschap Regge en Dinkel Almelo 
3.  20070510 Rijksdienst voor archeologie, cultuurland-

schap en monumenten 
Amersfoort 

4.  20070531 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Oost-
Nederland 

Arnhem 

5.   Verslag informatieavond  
 

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag 
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft 
gesteld: 

nrs. 1 t/m 4 op 11 juni 2007 
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