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Samenvatting

Wat is de aanleiding?
Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Groningen en Noord-Drenthe in
1998 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om maatregelen tegen wateroverlast te
kunnen nemen. De maatregelen bestaan uit het ophogen van boezemkaden en de
aanwijzing en inrichting van bergingsgebieden en noodbergingsgebieden. De ge-
bieden in het waterschap HWle en Aa's worden aangegeven in een uitwerking van
het ProvinciaaIOmgevingsplan Groningen.

Het milieurapport Strategische Milieubeoordeling is opgesteld om het plan te toet-
sen op milieuaspecten om zo het milieu een volwaardige plaats in de besluitvor-
ming op strategisch niveau te geven. De mogelijke milieueffecten worden in beeld
gebracht en in de afwegingen voor het mogelijk maken van het plan meegenomen.
Afwegingen over het plan door de provincie worden dus ook niet in dit milieurap-
port gemaakt. Dit rapport beschrijft de milieueffecten van verschillende oplossin-
gen en geeft een relatieve vergelijking van alternatieven (op milieueffecten). In de
afwegingen over het plan kunnen ook andere aspecten zoals kosten en maatschap-
pelijke aspecten een rol spelen.

Hoe is deze samenvatting opgebouwd?
De milieueffecten zijn in twee stappen beschreven. Eerst zijn globaal de milieuef-
fecten bepaald van een tiental mogelijke oplossingen om wateroverlast binnen het
waterschap Hunze en Aa's te beperken. Hierbij zijn alle mogelijke oplossingen die
in de eerdere onderzoeken aan de orde zijn geweest op milieueffecten beoordeeld.
Op deze wijze is gekomen tot een beperkt aantal redelijkerwijs te beschouwen al-
ternatieven. Deze alternatieven zijn nader beschreven en aan een uitgebreidere
milieutoets onderworpen. Afgesloten wordt met een overzicht van de belangrijke
milieueffecten van deze alternatieven.

Wat zijn redelijkerwijs te beschouwen alternatieven?
Eerst is bekeken welke maatregelen in principe mogelijk zijn om wateroverlast te
beperken. Hierbij gaat het om de volgende maatregelen:

. Een volledige maalstop zodat de polders tijdelijk niet meer afwateren op

het hoofdsysteem (de boezem);
. Verlaging van de winterpeilen waardoor (beneden het maaiveld) extra ber-

gingscapaciteit wordt gecreëerd;
. Bovenstrooms water vasthouden voordat het de boezem instroomt;

· Inzet van (Zee )gemalen;

. Algehele kadeverhoging;

· Selectieve kadeverhoging;

. Inzet van (nood)bergingsgebieden.

De eerste drie maatregelen blijken op voorhand niet reëel omdat hiermee het ge-
wenste veiligheidsniveau tegen wateroverlast niet kan worden bereikt. Door com-
binatie van de andere maatregelen kunnen wel uitvoerbare totaaloplossingen ont-
staan.

.s Grontmij 11/99015068, versie 1
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Samenvatting

Aan de hand van deze vier tyen maatregelen zijn tien alternatieven geformuleerd,
die allen zijn beoordeeld op effecten in relatie tot het beleid, milieu en kosten. De
volgende criteria zijn gehanteerd:
. Waterhuishoudkundig beleid, met als parameter veerkracht/ruimte voor wa-

ter;
. Ruimtelijk beleid, met als parameter functiecombinatie;

. Robuustheid, met als parameter de faalkans van een maatregel;

. Flexibiliteit, met als parameter de afstemming op klimaatveranderingen en

de hiermee samenhangende zeespiegelrijzing;
. Waterbeheer 21' eeuw, met als belangrijk uitgangspunt de volgorde vast-

houden, bergen en afvoeren;
. Duurzaamheid milieu, met als parameter het optreden van milieueffecten in

zijn algemeenheid;
. Duurzaamheid ecosysteem, met als parameter het functioneren van het eco-

systeem;
. Totale kosten, waarbij de kosten voor het reguliere systeem (I: 100) en het

noodsysteem (i: I 000) zijn opgeteld.

Uit de toetsing is gebleken, dat alternatieven met (nood)berging positiever scoren
dan alternatieven met gemaaluitbreiding of alleen kadeverhoging. Onderstaand zijn
de belangrijkste conclusies ten aanzien van de alternatieven op maatregelen-niveau
weergegeven.

Zeegemalen, algehele kadeverhoging en Buitendijks Dollardkanaal
Het alternatief met grote gemalen, het alternatief met algehele kadeverhoging en
het alternatief met een Buitendijks DollardkanaaI, behoren tot de duurste oplossin-
gen. Daarnaast passen ze slecht in het bestaande beleid ten aanzien van water en
ruimtegebruik. Tenslotte geldt voor het alternatief met grote gemalen en het alter-
natief met een Buitendijks DollardkanaaI dat zij naar verwachting leiden tot grote
negatieve gevolgen voor het ecosysteem. Dat komt mede doordat bij inzet van de
zeegemalen of het Buitendijks Dollardkanaal aanvullende maatregelen nodig zijn
zoals een verbreding van de aansluitende boezemwateren (RL. Tijdenskanaal,
Westerwoldsche Aa) en aanvullende kadeverhogingen. Deze aanvullende maatre-
gelen brengen negatieve effecten op natuur+ecologie en Iandschap+leefbaarheid
met zich meel.

Gemalen Nieuwe Statenzijl en Koppeling Winschoterdiep en gemaal Rozema
Het alternatief met de inzet van gemaal Rozerna behoort eveneens tot de duurste
oplossingen. Dit alternatief leidt tot relatieve grote milieueffecten, maar past over
het algemeen wel goed binnen het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van water.
De alternatieven met een gemaal bij Nieuwe Statenzijl in plaats van een enkel
(nood)bergingsgebied zijn qua investering ongeveer even duur of duurder (maar
niet onevenredig duurder) dan alternatieven zonder gemaal. De milieueffecten zijn
relatief beperkt tot energieverbruik, omdat bij dit alternatief geen aanpassingen
hoeven plaats te vinden aan het profiel van de Westerwoldsche Aa. Ook dit alterna-
tief past relatief goed binnen het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van water.

i Zie ook Stuurgroep Water 2000+, 2003.

11199015068, versie 1
blad 8 van 102

.: Grontmij



Samenvatting

I

i

I

Selectieve kadeverhoging
Selectieve kadeverhoging is in feite niet te vergelijken met de andere oplossingen,
omdat dit alternatief vrijwel overal een lager veiligheidsniveau geeft. Dit alternatief
is eveneens beduidend duurder dan het gemiddelde van de varianten met waterber-
ging. Bovendien is het heel wel mogelijk, dat de schade bij
ongecontroleerde overstroming van kaden met een veiligheidsniveau, dat lager is
dan I: I 000, groter is dan de schade, die optreedt bij inundatie van bergingsgebie-
den. Samenvattend biedt selectieve kadeverhoging in grote delen van het boezern-
systeem een lager veiligheidsniveau. Dit gaat gepaard met een grotere kans op on-
gecontroleerde overstroming van boezemkaden en de hiermee samenhangende
maatschappelijke ontwrichting en schade.

Waterberging
De alternatieven met inzet van (nood)bergingsgebieden zijn de goedkoopste voor
het veiligheidsniveau van I: lOOD. De schade als gevolg van inundatie heeft geen
invloed op deze conclusie vanwege de lage frequentie van voorkomen van de inzet
van de gebieden. Daarnaast scoren deze maatregelen overwegend positief op de
beleidsmatige en mileucriteria.

Redelijkerwijs te beschouwen aiternatieven
Op grond van de voorgaande conclusies resteren de alternatieven waarbij naast
kadeverhoging vooral waterbergingsgebieden worden ingezet en alternatieven met
een gemaal bij Nieuw Statenzijl als mogelijke en reële oplossing voor de bestrij-
ding van de wateroverlast vanuit de boezem in het waterschap Hunze en Aa's. De
alternatieven met waterberging scoren niet alleen op kosten maar ook op de andere
beschouwde criteria positief. Daarom is de aanwijzing en inrichting van waterber-
gingsgebieden een maatregel, waarvan men ook op de langere termijn profijt kan
hebben en dus geen spijt van zal hebben. Wanneer als gevolg van verdergaande
zeespiegelrijzing in de toekomst vrije lozing niet meer mogelijk is en bemaling
nodig is, zal de inzet van bergingsgebieden de benodigde capaciteit van de gemalen
en aanvoerkanalen beperken. Met alternatieven met een gemaal bij Nieuw Staten-
zijl wordt hier al op geanticipeerd, hoewel het op dit moment nog niet nodig is.

Voor het vervolg van dit milieurapport betekent dit dat alternatieven worden be-
schouwd waarbij maximaal wordt ingezet op de realisatie van
(nood)bergingsgebieden en eventueel een gemaal bij Nieuwe StatenzijL.

Hoe zijn (nood)bergingsgebieden geselecteerd?
Voor de selectie van (nood)bergingsgebieden is naar het gehele grondgebied van
het waterschap Hunze en Aa's gekeken. Gekeken is naar gebieden die:

· nu en in de toekomst een functie voor landbouw of natuur hebben en in

ieder geval geen stedelijke functie of de functie bedrijventerrein;
. van voldoende oppervlakte zijn;

· zijn verspreid over het totale boezemsysteem;
. zijn gelegen nabij boezemwatergangen;

· laag zijn gelegen (om en nabij NAP), maar wel nabij hoger gelegen gebie-

den waar veel water vandaan komt.

Bij deze selectie komen de 'geschikte' gebieden in beeld. In de figuur op de vol-
gende pagina zijn deze gebieden weergegeven en benoemd.
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De vorming van alternatieven
Bij alle gebieden is in meer of mindere mate sprake van positieve of negatieve
milieueffecten. Voor de aanwijzing van bergingsgebieden en noodbergingsgebie-
den is echter een groot aantal gebieden noodzakelijk. Om deze reden is het niet
mogelijk om alle gebieden afzonderlijk tegen elkaar afte wegen. Daarom zijn al-
ternatieven gefonnuleerd die een totaaloplossing kunnen vonnen voor berging en
noodberging. De alternatieven wijken van elkaar af in een beperkt aantal gebieden
of in de inzet van een gemaal in plaats van een gebied. Door dit onderscheid zijn de
verschillende alternatieven ook beter met elkaar te vergelijken en is een afweging
eenvoudiger te maken. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ge-
vonnde alternatieven.
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Alternatieven
Voorkeurs- Spreidings- Concentratie- Concentratie- Gemaal Gemaal
alternatief alternatief Alternatief 1 Alternatief 2 alternatief 1 alternatief 2
Rolkepolder Rolkepolder Rolkepolder Rolkepolder Rolkepolder Rolkepolder
Westerbroekster- Westerbroekster- Westerbroekster- Westerbroekster- Westerbroekster- Westerbroekster-
made polder made polder madepolder madepolder madepolder madepolder
Blauwe Stad Blauwe Stad Blauwe Stad Blauwe Stad Blauwe Stad Blauwe Stad
Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa
Weddermeeden Weddermeeden Weddermeeden Weddermeeden Weddermeeden Weddermeeden

Lappen-
-

Lappen- Lappen- Lappen- Lappen. Lappen-
voortOosterland voortOosterland voortOosterland voortOosterland voortOosterland voortOosterland
Onnerpolder Onnerpolder Onnerpolder Onnerpolder Onnerpolder Onnerpolder
Oostpolder Oostpolder Oostpolder Oostpolder Oostpolder Oostpolder
Ulsderpolder Ulsderpolder
Winschoten-Zuid Winschoten-Zuid Winschoten-Zuid Winschoten-Zuid Winschoten-Zuid Winschoten-Zuid
Zuiderwuppen Zuiderwuppen Zuiderwuppen Zuiderwuppen Zuiderwuppen Zuiderwuppen
Kuurbos Kuurbos Kuurbos
Bovenlanden Bovenlanden Bovenlanden Bovenlanden Bovenlanden Bovenlanden
Meerstad Meerstad Meerstad Meerstad Meerstad Meerstad

Tussenklappen- De Vennenl Bin. Turfaard Gemaal Nieuwe Gemaal Nieuwe
polder nenlanden Slalenzijl Slalenzijl
Weslerlanden Reiderland Vriescheloër~

vennen

Het Voorkeursalternalief (VA) is samengesteld uit een aantal waterbergingsge-
bieden met een bepaalde ligging in het watersysteem en een bepaald minimum aan
bergingscapaciteit. Het voorkeursalternatiefbestaat uit de waterbergingsgebieden,
die in de uitwerking van het provinciaalomgevingsplan worden aangewezen. Alle
gebieden voldoen aan de gunstige ligging en voldoende capaciteit voor berging.

Het Spreidingsalternatief (SA) gaat uit van zoveel mogelijk spreiding (oost, mid-
den, west) van de (nood)bergingsgebieden over het stroomgebied. Ten opzichte
van het voorkeursalternatief zijn Westerlanden en Tussenklappenpolder in de
plaats gekomen van de noodbergingsgebieden UIsderpolder en Kuurbos.

De twee andere alternatieven, die geheel bestaan uit (nood)bergingsgebieden, gaan
uit van meer concentratie van (nood)bergingsgebieden (oost, west) bij de uitstroom
van het boezemwater: de concentratiealternatieven. Vanwege het grote aantal
mogelijke gebieden is de totale bergingscapaciteit voor een concentratiealternatief
te groot om alle overige gebieden in één alternatief samen te voegen. Daarom is
gekozen voor twee concentratiealternatieven, met vergelijkbare capaciteit.
Bij Concentratiealternatief I (CAI) zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief

De Vennen/Binnenlanden en Reiderland in de plaats gekomen van de noodber-
gingsgebieden UIsderpoIder en Kuurbos. Bij Concentratiealternatief 2 (CA2) zijn

ten opzichte van het voorkeursaIternatiefTurfwaard en Vriescheloërvennen in de
plaats gekomen van de noodbergingsgebieden Ulsderpolder en Kuurbos.

Naast de alternatieven die geheel bestaan uit (nood)bergingsgebieden zijn er twee
alternatieven waarin een (nood)bergingsgebied is vervangen door het gemaal bij
Nieuwe StatenzijL. In het Gemaal-alternatief I (GAI) vervangt het gemaal het
bergingsgebied Binnen Aa. In het Gemaal-alternatief 2 (GA2) vervangt het ge-
maal het noodbergingsgebied UIsderpoIder.
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In onderstaande tabel zijn de onderscheidende elementen tussen de alternatieven
nogmaals weergegeven. Op deze onderscheidende elementen zijn de alternatieven
ook beoordeeld.

Alternatieven: onderscheidende elementen
Voorkeurs- Spreidings Concentratie Concentratie Gemaal Gemaal
alternatief alternatief Alternatief 1 Alternatief 2 alternatief 1 alternatief 2
Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa Binnen Aa
Ulsderpolder Ulsderpolder
Kuurbos Kuurbos Kuurbos

Tussenklappen. De Vennenl Turfaard Gemaal Nieuwe Gemaal Nieuwe
polder Binnenlanden Statenzijl Statenzijl
Westerlanden Reiderland Vriescheloër.

vennen

De beoordeling van alternatieven
Alle gebieden zijn beoordeeld op milieueffecten. Hierbij zijn de volgende milieu.
aspecten en beoordelingscriteria gehanteerd:

. Natuur en ecologie: effecten van inrichting en gebruik op flora en fauna.

Indien van toepassing is ook een passende beoordeling uitgevoerd voor ge.
bieden die zijn gelegen in of nabij een Vogel. en Habitatrichtlijn.gebied;

. Cultuurhistorie en archeologie: effecten op cultuurhistorische of (indicatie.

ve) archeologische waarden door inrichting van een gebied en effecten op
archeologische vindplaatsen door gebruik van een gebied;

. Bodem en waterkwaliteit: effecten op aardkundige waarden als gevolg van
inrichting van een gebied en effecten van mogelijke verspreiding van ver.
ontreiniging door gebruik van een gebied;

. Landschap en leefbaarheid: effecten van barrièrewerking door kades bij de
inrichting van een gebied.

Om een vergelijking mogelijk te maken is gekeken naar de opgetelde score per
milieuaspect van de onderscheidende gebieden. Hiervoor zijn de milieueffecten per
gebied binnen een mileuaspect (bijvoorbeeld Natuur+ecologie) bij elkaar opgeteld.
In onderstaande tabel is deze beoordeling weergegeven. De scores van de verschil-
lende mileuaspecten (horizontaal) kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.

Effectvergelijking alternatieven

Natuur+ Cultuurhistorie+ Bodem+ Landschap+
ecologie archeologie waterkwaliteit leefbaarheid

Voorkeursalternatief -2 .2 0 .1

Spreidings 0 -2 0 -3
alternatief
Concentratie 0 -3 0 -4

Alternatief 1

Concentratie .2 .3 0 -2
Alternatief 2
Gemaal alternatief 1 .2 -2 0 -1

Gemaal alternatief 2 0 .1 0 .1

In bovenstaande tabel zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op basis van de
mileueffecten van de verschillende onderscheidende gebieden. Onderstaand wor-
den de effecten per alternatief toegelicht en wordt aangegeven hoe en of effecten
kunnen worden beperkt. Op basis van de effectbeperkende maatregelen wordt ver.
volgens een nieuwe effectvergelijking gegeven.
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Voorkeursalternatief
Bij het voorkeursalternatief is voor alle aspecten sprake van een relatief beperkt
negatieve score. De aanwezigheid van amfibieën en de indicatieve hoge archeolo-
gische waarden' in de Ulsderpolder zijn van grote invloed op de totaalscore van het
voorkeursalternatief. Daarnaast speelt de aanwezigheid van indicatieve hoge ar-
cheologische waarden en woonbebouwing een rol bij het gebied Kuurbos. Het ge-
bied Binnen Aa is in de score van het voorkeursalternatiefniet van invloed omdat
voor dit gebied geen negatieve effecten worden verwacht.
De grootste negatieve scores kunnen met relatief eenvoudige maatregelen worden
voorkomen. Effectbeperkende maatregelen kunnen bijvoorbeeld worden genomen
op het aspect cultuurhistorie en archeologie bij de Ulsderpolder en het Kuurbos.
Door graafwerkzaamheden in deze polders zoveel mogelijk te beperken kunnen de
effecten op dit aspect aanzienlijk worden beperkt. Binnen het Kuurbos zijn de mo-
gelijkheden om grond uit het gebied te halen voor de aanleg van kades toch al be-
perkt vanwege het huidige gebruik.
Ook mogelijke nadelige effecten op natuur + ecologie kunnen worden voorkomen
door de juiste inrichtingsmaatregelen. In dit stadium hebben de effectbeschrijvin-
gen daarom vooral een signalerende functie.

Spreidingsalternatief
Dit alternatief scoort relatief gunstig op het aspect natuur+ecologie vanwege de
afwezigheid van belangrijke waarden in de onderscheidende gebieden. Negatieve
invloed hebben de gebieden Westerlanden en Tussenklappenpolder met name op
de aspecten cultuurhistorie+archeologie (vanwege de relatief hoge indicatieve ar-
cheologische verwachtingswaarde) en landschap+leefbaarheid. De effecten op
landschap+leefbaarheid kunnen nauwelijks worden beperkt omdat de kades tot
circa NAP +2,Om in het grootschalige open landschap van Westerlanden noodzake-
lijk zijn.

Concentratiealternatief i
Negatieve scores voor cultuurhistorie + archeologie worden veroorzaakt door de
indicatieve waarde van de onderscheidende en nog niet ingerichte gebieden (De
Vennen/Binnenlanden en Reiderland). Deze effecten kunen worden beperkt door
beperking van graafwerkzaamheden.
De effecten op landschap+leefbaarheid kuunen nauwelijks worden beperkt omdat
de kades tot NAP + 2,Om in het grootschalige open landschap noodzakelijk zijn.
Het gaat dan om de gebieden De Vennen/Binnenlanden en Reiderland waarbij
vanuit landschap en leefbaarheid gezien relatief grote ingrepen nodig zijn.
Dit alternatief scoort relatief gunstig op het aspect natuur+ecologie vanwege de
afwezigheid van belangrijke waarden in de onderscheidende gebieden.

Concentratiealternatief 2

Bij dit concentratiealternatief is voor de aspecten natuur+ecoIogie, cultuurhisto-
rie+archeoIogie en landschap+leefbaarheid sprake van een negatieve score. Met
name het gebied Turfwaard scoort negatief op het gebied van land-
schap+leefbaarheid, omdat er sprake is van aangrenzende woonbebouwing en
noodzakelijk hoge kades (meer dan 2 m hoog). Deze effecten kunnen nauwelijks
worden beperkt. VriescheIoërvennen is van invloed op de score vanwege indicatie-
ve archeologische waarde, aanwezige cultuurhistorische waarden en de aanwezig-
heid van waardevolle flora en kwetsbare fauua. Omdat dit voor een groot deel van
het gebied geldt, zijn deze effecten niet of nauwelijks te beperken.

2 Met het begrip indicatieve archeologische (verwachtings)waarde wordt de verwach-

ting voor archeologische waarden enlofvondsten aan de hand van bodemkenmerken
bedoeld.
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Gemaal alternatief i
Het alternatief met het gemaal in plaats van de Binnen Aa scoort relatief gunstig
omdat het gemaal op zich geen directe milieueffecten met zich meebrengt. Wel
moet worden opgemerkt dat het gemaal niet duurzaam is omdat het relatief vaak
onderhouden of(op onderdelen) vervangen moet worden. De UlsderpoIder en
Kuurbos bepalen de score op de aspecten natuur+ecologie en cultuurhisto-
rie+archeologie. Hierbij moet worden opgemerkt dat effectbeperkende maatrege-
len, zoals ook aangegeven bij het voorkeursalternatief, voor deze aspecten zeer
goed mogelijk zijn.

Gemaal alternatief2
Dit alternatief met gemaal in plaats van de UlsderpoIder scoort positiever dan het
Gemaal-alternatief 1. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er geen effec-
ten optreden bij het gebied Binnen Aa.

Effectvergelijking alternatieven na effectbeperkende maatregelen
Natuur+ Cultuurhistorie + Bodem +
ecologie archeologie waterkwaliteito +1 0 Landschap +

leefbaarheid
-1Voorkeurs-

alternatief
Spreidings-
alternatief
Concentratie-
alternatief 1

Concentratie-
alternatief 2
Gemaal
alternatief 1

Gemaal
alternatief 2

o +1 o -3

o +1 o -4

-2 o o -2

o +1 o -1

o +1 o -1

Opgemerkt wordt dat bovenstaande vergelijking alleen geldt als de effectbeperken-
de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In het algemeen gaat het
hierbij om de beperking van graafwerkzaamheden in gebieden waar een hoge ar-
cheologische verwachtingswaarde geldt. Dit is in bijna alle onderscheidende gebie-
den, behalve de Tussenklappenpolder, van toepassing. Als bij de inrichting van
deze gebieden alsnog een substantieel deel van de bovengrond moet worden afge-
graven om kades te realiseren, dient nader archeologisch onderzoek te worden uit-
gevoerd naar de werkelijke archeologische waarde in de ondergrond.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de positieve scores worden veroorzaakt door de
consoliderende werking van water op de bekende archeologische waarden. De be-
kende waarden binnen de UIsderpoIder zijn hierbij niet in de waardering opgeno-
men, omdat deze waarden buiten het noodbergingsgebied kunnen worden gehou-
den (door de ligging aan de rand van de polder).

Hoe gaat de procedure verder?
In dit milieurapport zijn de milieueffecten beschreven van de inrichting en het ge-
bruik van waterbergingsgebieden. Deze milieueffecten zijn zowel per gebied als
per alternatief beschreven. Milieu is echter één van de aspecten die bij de besluit-
vorming is betrokken. Ook aspecten als maatschappelijkeI bestuurlijke haalbaar-
heid en kosten spelen bij de besluitvorming een roL. In de planuitwerking van het
ProvinciaalOmgevingsplan wordt nader ingegaan op de afwegingen die zijn ge-
maakt om bepaalde gebieden aan te wijzen. Daarbij wordt ook aangegeven hoe met
de beschreven milieueffecten wordt omgegaan.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstellng

Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Groningen en Noord-Drenthe in
1998 hebben de betrokken provincies en waterschappen via hun onderzoek Hoog
Water (HOWA) maatregelen tegen wateroverlast opgesteld. Als onderdeel hiervan
moeten in het Groningse deel van het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa's
waterbergingsgebieden worden ingericht. De waterbergingsfunctie van deze gebie-
den wordt planologisch vastgelegd via een (streekplan)uitwerking van het Provin-
ciaal Omgevingsplan (POP) Groningen. Deze uitwerking is eind 2000 al in het
POP aangekondigd.

Het doel van de POP-uitwerking is het aanwijzen van bergingsgebieden en nood-
bergingsgebieden om een bepaalde veiligheid tegen wateroverlast biunen de pro-
vincie te kuunen garanderen.

Op grond van het Nederlandse Besluit milieueffectrapportage is geen m.e.r. of
m.e.r.-beoordeling vereist voor de aanleg van waterbergingsgebieden. Recent zijn
echter ernstige twijfels gerezen of de Europese m.e.r.-richtlijn (nr. 97/1 liEG) in
1997 volledig is vertaald in het Besluit milieueffectrapportage. Volgens de Europe-
se m.e.r.-richtlijn zijn "werken ter beperking van overstromingen", waaronder ook
waterbergingsgebieden moeten worden begrepen, namelijk m.e.r.-
beoordelingsplichtig. Op grond van een nieuwe Europese richtlijn (nr.
2001l42/EG), die in 2004 van kracht is geworden, zou dit tevens betekenen dat
voor de POP-uitwerking een strategische milieubeoordeling (SMB) vereist is. De
m.e.r.-beoordelingsplicht zou dan gelden voor de gemeentelijke bestemmingsplan-
nen.

Hoewel jurisprudentie over dit onderwerp nog ontbreekt, heeft de provincie Gro-
ningen besloten om in de uitwerkingsprocedure van het POP alsnog een 5MB te
laten uitvoeren. Nadat de functies in het POP zijn toegekend, zullen de waterber-
gingsgebieden worden vastgelegd in de bestemmingspIaunen van de betreffende
gemeenten. De provincie zal de betrokken gemeenten adviseren om voorafgaand
aan de wijziging van hun bestenuingspIannen een m.e.r.-beoordeling te laten uit-
voeren.

Het instrument 5MB is ontwikkeld om het milieu een volwaardige plaats in de
besluitvorming op strategisch niveau te geven. Door het opstellen van een milieu-
rapport wordt het plan op verschillende milieuaspecten getoetst. De mogelijke mi-
lieueffecten worden in beeld gebracht en in de afwegingen voor het mogelijk ma-
ken van het plan meegenomen. AfWegingen over het plan worden dus ook niet in
dit milieurapport gemaakt, behoudens de afWeging over redelijkerwijs in beschou-
wing te nemen alternatieven. Dit rapport beschrijft de milieueffecten van verschil-
lende oplossingen en geeft een relatieve vergelijking van alternatieven (op milieu-
effecten). In de afwegingen over het plan kuunen ook andere aspecten zoals kosten
en maatschappelijke aspecten een rol spelen.
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1.2 Procedure
Voor de 5MB-procedure bevat de Europese richtlijn een aantal voorschriften. De
volgende stappen zijn vereist:
i. Raadplegen betrokken overheidsorganen (betrokken gemeenten, waterschap

Hunze en Aa's, provincie Drenthe, ministeries van VROM en LNV, Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en Duitse overheden) over reikwijdte
en detailniveau van het milieurapport.

2. Vaststellen startdocument, waarin reikwijdte en detailniveau van het milieu-

rapport zijn vastgelegd.
3. Opstellen ontwerp-milieurapport.

4. Vaststellen en publiceren ontwerp-milieurapport en ontwerp-POP-uitwerking

en inspraak voor publiek en betrokken overheidsorganen (6 weken ter in-
zage).

5. Vaststellen definitiefmilieurapport en definitieve POP-uitwerking.

De te raadplegen instanties hebben per brief van 25 februari 2005 een startdocu-
ment ontvangen. Hierin heeft de provincie Groningen uiteengezet hoe zij denkt om
te gaan met de EG-Richtlijn voor 5MB en welke reikwijdte en detailniveau zij
voorstaat voor het milieurapport. De betreffende instanties zijn in de gelegenheid
gesteld om tot i 8 maart 2005 schriftelijk te reageren. Op I i maart 2005 heeft een
bijcenkomst plaatsgevonden waarbij mondeling reacties konden worden gegeven.
Het startdocument, waarin reikwijdte en detailniveau van het milieurapport zijn
aangegeven, is vastgesteld door GS van Groningen op i 9 april 2005.

1.3 Reikwijdte en detailniveau

In het startdocument is aangegeven dat het milieurapport zich beperkt tot het be-
heersgebied van het waterschap Hunze en Aa's binnen de provincie Groningen.
Hiermee is de reikwijdte van het mileurapport aangeduid.
Ten aanzien van het detailniveau is aangegeven dat een beoordeling in twee stap-
pen zal plaatsvinden. In eerste instantie vindt door middel van scoping een selectie
plaats van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven. Voor deze sco-
ping wordt gekeken welke alternatieven er bestaan voor de aanwijzing van water-
bergingsgebieden en wat deze alternatieven globaal voor gevolgen hebben voor
wat betreft milieu, beleid en kosten. Vervolgens worden voor de redelijkerwijs te
beschouwen alternatieven de milieuaspecten en -effecten beschreven.

1.4 leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante beleidskader waarmee in de plan-
voorbereiding rekening dient te worden gehouden.
In hoofdstuk 3 wordt de scoping beschreven en worden de redelijkerwijs in be-
schouwing te nemen alternatieven nader beschreven.
In hoofdstuk 4 worden de huidige situatie en autonome ontwikkelingen beschre-
ven. Voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden wordt specifiek aangegeven om
welke redenen deze gebieden zijn aangewezen en welke doelstellingen voor deze
gebieden zijn geformuleerd.
Hoofdstuk 5 gaat in op de milieueffecten van de verschillende alternatieven en de
mogelijkheden om deze effecten te beperken, dan wel op te heffen of te voorko-
men.
In hoofdstuk 6 worden de verschilende alternatieven met elkaar vergeleken. Hier-
bij wordt met name ingegaan op de onderscheidende elementen van de alternatie-
ven.
Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de leemten in kennis en mogelijke monitorings-
maatregelen beschreven.

11/99015068, versie 1
blad 16 van 102

.: Grontmij



2 Relevant beleid en doelstellngen

2.1 Beleidskader
De uitwerking van het ProvinciaaIOmgevingspIan Groningen moet rekening hou-
den met nationaal kaderstellend en flankerend beleid. De belangrijkste beleidsno-
ta's en andere kaderstellende genomen besluiten zijn hieronder kort samengevat.

Nota Ruimte
Het rijksbeleid voor natuur, bos en landschap is uiteengezet in de recentelijk uitge-
komen Nota Ruimte van het ministerie van VROM (27 april 2004). De oorspronke-
lijke Nota Structuurschema Groene Ruimte (ministerie LNV, 1994) is in deze
nieuwe nota geïntegreerd met de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid.

De Nota gaat uit van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en stelt
'ruimte voor ontwikkeling' centraal. De Nota schetst vier hoofddoelstellingen die
in onderlinge samenhang moeten worden nagestreefd: versterking van de internati-
onale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een
vitaal platteland, de borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale waar-
den en de borging van veiligheid. Basiskwaliteiten moeten een heldere ondergrens
leveren op verschillende gebieden: veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en
water. Een aantal ruimtelijke strcturen en netwerken dat in belangrijke mate ruim-
telijk structurerend is voor Nederland als geheel, vonnt samen de nationale Ruim-
telijke Hoofdstructuur. In de Nota zijn twee basiskwaliteiten onderscheiden: 'Eco-
nomie, infrastructuur en verstedelijking' en 'water, natuur en landschap'. Alle be-
leidsuitspraken van het rijk in deze Nota zijn met één van beide basiskwaliteiten te
verbinden.

Economie, infrastructuur en verstedelijking
Beleidsstrategieën die het rijk hanteert zijn 'bundeling van verstedelijking en infra-
structuur' en 'organiseren in stedelijke netwerken'. Dit uit zich onder meer in het
aanwijzen van economische kerngebieden, waaronder de 'mainports' en de 'brain-
ports' en nationale stedelijke netwerken waaronder ook Groningen-Assen. Binnen
de stedelijke netwerken zullen samenwerkende gemeenten afspraken moeten ma-
ken over verstedelijking, maar er moet ook ruimte worden gepland voor water,
natuur, landschap, recreatie, sport en landbouw.

Water, groen en ruimte
Het nationaal ruimtelijk beleid voor water en groene ruimte richt zich op borging
en ontwikkeling van natuurwaarden, de ontwikkeling van landschappelijke kwali-
teit, en van bijzondere, ook internationaal erkende, landschappelijke en cultuurhis-
torische waarden. Provincies en gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoorde-
lijk voor de vonngeving en realisering van het ruimtelijk beleid in het buitenge-
bied. Tevens is borging van veiligheid tegen overstromingen, voorkoming van
wateroverlast en watertekorten en verbetering van water- en bodemkwaliteit van
groot belang. Het rijk heeft daarbij speciale aandacht voor het hoofdwatersysteem,
de EHS (inclusief robuuste verbindingen) en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
en natuurbeschenningswetgebieden. Hetzelfde geldt voor de nationale landschap-
pen en de Werelderfgoedgebieden. Specifiek voor Groningen geeft de Nota aan-
dacht aan het nationale landschap Drentse Aa, het Vogelrichtlijngebied Zuidlaar-
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dermeer en het Vogel- en Habitatrichtlijngebied De Dollard. De DoIlard zal ook
worden uitgewerkt in de PKB voor de 3' Nota Waddenzee, het grootste aaneenge-
sloten natuurgebied van West-Europa.

Nationaal Bestuursakkoord Water
Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan samen de waterproblema-
tiek in Nederland aanpakken. Betrokken partijen hebben hiertoe op 2 juli 2003
het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend.

Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Neder-
land op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om het aan-
pakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een verande-
rend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en
extreem droge periodes.
Om deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het
eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water.

Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water onderstrepen alle
partijen het belang van een gezamenlijke en integrale aanpak. Ze zetten daarmee de
volgende stap: van papier naar uitvoering. Bij de concrete projecten die in 2003
uitgevoerd werden hoorden bijvoorbeeld de polders Lappenvoort, GIimmermade
en het Oosterland in Groningen I Drenthe.

Regiovisie Groningen-Assen
De Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 heeft op I oktober 2003 het
Voorlopig Ontwerp Regiovisie Groningen-Assen 2030 - Samen sterk in het (in-
ter)nationaaI stedelijk netwerk - op hoofdlijnen vastgesteld. Het doel van de Regio-
visie is de regio zo in te richten dat de economie kan blijven groeien, zonder de
landschappelijke kwaliteiten aan te tasten.
Om dit alles te bereiken hebben de veertien partners van het samenwerkingsver-
band Regiovisie Groningen-Assen 2030 afspraken gemaakt over programma's op
het gebied van woningbouw, mobilteit, werkgelegenheid, natuur en recreatie.
Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van regioprojecten: Kolibri OV -netwerk,
maatregelenpakket Bereikbaarheid Assen-Groningen (BAG), samenwerking Regi-
onale Bedrijvenlocaties, voorinvesteren in landschap voor verstedelijking, en Re-
gio-Park.

Het thema natuur-water-Iandschap wordt uitgewerkt in het project 'Regio Park'.
Een regionaalIandschapsontwikkelingsplan, voortzetting van de Ecologische
Hoofdstructuur (een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden), de stroomge-
biedsvisies en de zogenaamde groenlIauwe zones worden hierin onder regionale
regie gebundeld.

Stroomgebiedsvisie Groningen-Noord en Oost-Dreuthe (Over leven met wa-
ter)
De Visie Over leven met water (Stuurgroep Water 2000+) biedt een kader om
spoedig met de uitvoering van noodzakelijke maatregelen te beginnen om de drei-
gende wateroverlast in de toekomst te beperken. Hierbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke processen, omdat daarmee een duurzaam water-
systeem kan worden ontwikeld tegen de laagste maatschappelijke kosten. Kern-
punten voor de realisatie zijn gebiedsgericht maatwerk en voldoende ruimte voor
de herinrichting van het watersysteem. In de stroomgebiedsvisie worden vier ge-
biedstypen onderscheiden op grond van verschilen in geomorfologie: zandgebie-
den, lage delen, voormalige hoogveengebieden en zeekleigebieden.
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In de zandgebieden wordt gekozen voor een koers gericht op het vasthouden en
lokaal bergen van water op een natuurlijke manier. Belangrijke maatregelen hierbij
zijn infiltratie in de bodem, amfibiepoelen en inundatiegebieden langs de beken.
Mede vanwege de waterkwaliteitseisen die bij inundatie in natuurgebieden worden
gesteld is functiewijziging in de bovenstroomse gebieden een belangrijk hulpmid-
del voor het realiseren van de wateropgave door middel van de aanleg van klein-
schalige bergingsgebieden.

De lage delen in het plangebied bestaan voor een deel uit laagveen gronden. Dit
zijn van nature al gebieden waarin overtollig water tijdelijk wordt geborgen. Deze
gebieden worden dan ook ingezet voor grootschalige waterberging. Gestreefd
wordt naar een zeIfreguIerend systeem door uitbreiding van de oppervlakte open
water en het creëren van boezemlanden. Zonodig worden gebieden ingericht met
behulp van technische constructies. In de grootschalige bergingsgebieden wordt
gestreefd naar multifunctioneel grondgebruik.

De voormalige hoogveengebieden kenmerken zich door een sterk kunstmatig pa-
troon van watergangen. In dit gebied wordt gestreefd naar gebruikmaking van na-
tuurlijke processen, bijvoorbeeld van de zuiverende werking van oevervegetaties.
Gelet op de ontwikkelingen in dit gebied worden technische oplossingen voor de
wateropgave niet uitgesloten. De functies landbouw en stedelijk gebied bepalen in
dit gebied mede de inrichting van het watersysteem. Middels bergingsgebieden
wordt water zoveel mogelijk bovenstrooms vastgehouden.

In het zeekleigebied wordt gestreefd naar een goede waterhuishouding in relatie tot
de toe te kennen functies. Zo mogelijk is het gebied zelfvoorzienend wat betreft de
wateraanvoer en -afvoer. Herstel van natuurlijke processen draagt in dit gebied niet
bij aan de oplossing van de waterproblematiek. Mede gelet op de potenties van dit
gebied wordt gekozen voor een koers waarin beheersbaarheid van het systeem
voorop staat.
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3 Redelijkerwijs te beschouwen alter-
natieven

3.1 Inleiding
De essentie van het werken met alternatieven is om in een vroegtijdig stadium van
planvoorbereiding inzicht te krijgen in de mogelijke oplossingen voor het realise-
ren van het vastgestelde doeL. Door de vergelijking van de milieugevolgen van de
alternatieven met de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de toetsing
van deze gevolgen aan de normen en uitgangspunten van het milieubeleid, wordt
het mogelijk om tot een, vanuit het milieubelang, verantwoorde besluitvorming te
komen. Tegen de achtergrond van deze informatie zal het bevoegd gezag haar be-
sluit ook moeten motiveren. Deze motivatie is opgenomen in de planuitwerking
van het ProvinciaalOmgevingsplan. Wat zijn echter, in relatie tot de doelstelling,
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven?
In dit hoofdstuk wordt op basis van eerder uitgevoerd onderzoek aangegeven welke
alternatieven er mogelijk zijn op maatregelen-niveau (paragraaf 3.2). Deze alterna-
tieven worden aan de hand van een aantal criteria beoordeeld (paragraaf 3.3). Ver-
volgens wordt met deze beoordeling gemotiveerd welke alternatieven op maatrege-
len-niveau nog redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen (para-
graaf 3.4) en wordt aangegeven hoe verder in het milieurapport met deze alterna-
tieven wordt omgegaan (paragraaf3.5 en 3.6).

3.2 Mogelijke alternatieven

In de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd, zijn verschilende alternatieven be-
schouwd om de wateroverlast in de provincie te beperken. Sommige maatregelen
zijn op voorhand niet realistisch omdat bijvoorbeeld het gewenste veiligheidsni-
veau met deze maatregelen niet behaald kan worden. De volgende maatregelen zijn
onderzocht en niet realistisch bevonden:
. Volledige maalsiop (zie ook Vervolgadvies Waterberging). Onderzocht is of

met een volledige maalstop de aanwijzing en inrichting van noodbergingsge-
bieden kan worden voorkomen. Bij een maalstop worden de poldergemalen
(capaciteit circa 12 mm/etmaal) uitgezet, waardoor er geen water uit die pol-
ders op de boezem komt. Bij een volledige maalstop wordt in Hunzc en Aa's
voor de Eemskanaal- en Dollardboezem circa 30% (circa 50.000 hectare) van
het totale afwaterende oppervlak tijdelijk losgekoppeld van die boezem. De
poldergemalen worden uitgezet zodra de maatgevende boezemwaterstand (die
gemiddeld één keer per 100 jaar voorkomt), wordt bereikt. Het gevolg is, dat in
het gehele gebied de boezemwaterstanden tot tientallen centimeters hoger zijn
dan de genoemde maatgevende waterstanden. Dat komt, omdat het water uit de
vrij afstromende gebieden (bijvoorbeeld water uit het hoger gelegen Drenthe)
ook bij een maalstop nog steeds op de boezems komt. Geconcludeerd kan wor-
den, dat ook bij een maalstop nog noodbergingsgebieden nodig zijn om een
veiligheidsniveau van I: i 000 te realiseren. Daarnaast ontstaat door de maalstop
in de polders plaatselijk wateroverlast en moeten er beschermingsmaatregelen
worden getroffen voor bebouwing. Omdat met een maalstop het gewenste vei-
ligheidsniveau van i: i 000 niet gerealiseerd kan worden en er in de polders ex-
tra wateroverlast ontstaat, is een maalstop als variant niet verder uitgewerkt;
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. Verlagen van winterpeilen als alternatief voor waterberging in Westerlanden,
UlsderpoIder en VriescheIoërvennen (zie ook rapport Alternatieven Conuissie
Lotgenoten Waterberging). Het verlagen van winterpeilen kan de inzet van de
noodbergingsgebieden UIsderpoIder, Westerlanden en VriescheIoërvennen niet
vervangen. Dit kan eenvoudig worden aangetoond door een vergelijking van
watervolumes. Het totale oppervlak van het stroomgebied van de EemskanaaI-
en Dollardboezem bedraagt ca. 157.000 ha. Wanneer wordt uitgegaan van een
gemiddeld percentage van ca. 2% open water (inclusief de boezem), is er in het
totale stroomgebied ca. 3100 ha open water. Om de 35 miljoen m3 water uit de
betreffende noodbergingsgebieden in dat open water te bergen is een verlaging
van de winterpeilen met ruim één meter nodig. Een dergelijke verlaging is niet
realistisch om de volgende redenen.
o De kans op schade aan oevers, taluds en beschoeiingen is bij een verlaging

van ruim één meter enorm groot.
o Een dergelijke verlaging kan in de Dollardboezem niet bereikt worden met

vrije lozing. Verder wordt de scheepvaart in de Eemskanaalboezem zeer
belenuerd.

o In een groot deel van het gebied is de waterdiepte in de watergangen bij

winterpeil minder dan één meter. Daarnaast belemmeren de drempels van
bijvoorbeeld de stuwen een dergelijke verlaging.

o Er is onder ongunstige lozingsomstandigheden zeker een week nodig om

de winterpeilen (en het boezempeil) met een meter te verlagen. Het is de
vraag of een hoogwaterperiode met enige zekerheid een week van te voren
kan worden voorspeld. Bovendien is het tijdstip, waarop met de verlaging
wordt gestart, moeilijker te bepalen dan bij de inzet van bergingsgebieden.

. Bovenstrooms vasthouden als alternatief voor waterberging in Westerlanden,
Ulsderpolder en Vrieschelooërvennen (zie ook rapport Alternatieven Commis-
sie Lotgenoten Waterberging). Het vasthouden van water, voordat het de boe-
zem instroomt ofwel het bovenstrooms vasthouden van water, is een mogelijk-
heid om water te bergen. Er moet 35 miljoen m3 water worden vastgehouden
om de berging in de WesterIanden, Ulsderpolder en Vrieschelooërvennen te
compenseren. Dit kan in locale laagten (er van uitgaand dat het water daar in-
derdaad vastgehouden kan worden). In totaal is de oppervlakte van het stroom-
gebied van de Eemskanaal- en Dollardboezem buiten de boezem ca. 155.000
ha. Wanneer het water op de 10% laagste gronden wordt vastgehouden, moet
de genoemde 35 miljoen m3 water worden geborgen op ca. 15.500 ha grond
(zowel Iandbouw- als natuurgebied). Dit veroorzaakt een waterschijfvan ruim
20 centimeter. Deze komt boven op het water, dat als gevolg van de waterover-
last al op het maaiveld stond. Plaatselijk zal deze waterschijf groter zijn door
hoogteverschillen in het maaiveld. Het bovenstrooms vasthouden van water
heeft tot gevolg, dat er op verschilende plaatsen (in landbouw- en natuurge-
bied) ondiepe bergingsgebieden ontstaan met een totale oppervlakte van ruim
15.000 ha. Dit moet dan dienen als vervanging van drie relatief diepe ber-
gingsgebieden met een totale oppervlakte van ruim 1800 ha. Dit zal de nodige
aanpassingen in het watersysteem vergen (aanpassingen stuwen, aanleg verho-
gingen). Zonodig moeten beschermingsmaatregelen worden getroffen voor be-
bouwing. Bovenstrooms vasthouden van water is geen oplossing om op korte
termijn de veiligheid tegen overstroming te vergroten. Het oppervlak waarover
afspraken moeten worden gemaakt is dermate groot, dat niet verwacht mag
worden dat deze maatregel tijdig voldoende veilgheid biedt. Het is daarom
noodzakelijk om te kiezen voor geconcentreerde berging.
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Met bovenstaande maatregelen kan het veiligheidsniveau tegen wateroverlast niet
worden bereikt. Met de volgende vier typen maatregelen wordt verwacht dat het
gewenste veiligheidsniveau wel kan worden bereikt:
i. (Zee )gemalen tot I: 1000 (*)

2. Algehele kadeverhoging tot I: I 000
3. Selectieve kadeverhoging tot 1:300/1: i 000
4. Inzet van (nood)bergingsgebieden tot 1: I 000

(*) Bij deze variant is ook kadeverhoging nodig om het veiligheidsniveau van
I: 1000 te realiseren.

Alternatieven om wateroverlast te beperken tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau
zijn gevormd door een combinatie van maatregelen. Hierbij gaat het om alternatie-
ven (dus combinaties van maatregelen) die zijn aangedragen door diverse overhe-
den, deskundigen en door de bevolking. Onderstaand is een overzicht opgenomen
van de alternatieven die in beschouwing zijn genomen.

Alternatief 1 (Voorkeursvariant HO WA 1)
Regulier systeem: Berging in WesterbroekstermadepoIder, RolkepoIder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa (voorkeursvariant HOW AI)
Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOW AI, aangevuld met extra berging om

veiligheidsniveau van I: 1000 te realiseren

Alternatief2 (Optimale variant HOWA1, bron: optimalisatie-onderzoek)
Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, Rolkepolder, De Blau-

we Stad, Binuen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOWAI, aangevuld met extra berging om
veiligheidsniveau van I: 1000 te realiseren

Alternatief 3 (Variant Tusschenwater, bron: optimalisatie-onderzoek, bevolking)
Regulier systeem: Berging in WesterbroekstermadepoIder, RoIkepoIder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem, in Tusschenwater

Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOWAI, aangevuld met extra berging om
veiligheidsniveau van I: 1000 te realiseren

Alternatief 4 (Variant Onner- en Oostpo'der. bron: optimalisatie-onderzoek)
Regulier systeem: Berging in WesterbroekstermadepoIder, Rolkepolder, De Blau-

we Stad, Binuen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem, in Onner- en Oostpolder

Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOWAI, aangevuld met extra berging om
veiligheidsniveau van i: i 000 te realiseren

Alternatief5 (A'gehele kadeverhoging, bron: optimalisatie-onderzoek, HO WA 1)
Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, RolkepoIder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Integrale kadeverhoging om veiligheidsniveau van I: I 000 te
realiseren
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Alternatief 6 (Selectieve kadeverhoging. bron: optimalisatie-onderzoek.
HO WA 1)

Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, RoIkepoIder, De Blau-
we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Selectieve kadeverhoging tot veiligheidsnorm voor boezemka-
den volgens Interprovinciaal Overleg (IPO)

Alternatief 7 (Zeegemalen, bron: optimalisatie-onderzoek, bevolking)

Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, RoIkepolder, De Blau-
we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Bouw zeegemalen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl, verbreding
van het Vereenigd Kanaal ofB.L.TijdenskanaaI en de Wester-
woIdsche Aa tussen Nieuweschans en Nieuwe Statenzijl, aan-
gevuld met kadeverhoging om veiligheidsniveau van I: i 000 te
realiseren

Alternatief 8 (Buitendijks Dollardkanaal, bron: bevolking)
Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, Rolkepolder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem, aanleg Buitendijks DollardkanaaI vanaf Nieuwe
Statenzijl naar de Punt van Reide en bouw nieuwe spuisluis op
de Punt van Reide (niet voor 2010 te realiseren)

Noodmaatregelen: Kadeverhoging om veiligheidsniveau van I: i 000 te realiseren

Alternatief9 (gemaal Nieuwe Statenzijl, bron: Doorbraak Waterberging)
Regulier systeem: Berging in WesterbroekstermadepoIder, RoIkepoIder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOW A i, aangevuld met extra berging om
veiligheidsniveau van I: 1 000 te realiseren, inzet van Ulsder-
polder (of Binnen Aa) wordt vervangen door de inzet van een
gemaal bij Nieuwe Statenzijl

Alternatief 10 (Koppeling Winschoterdiep en gemaal Rozema, bron: Alternatieven
Commissie Lotgenoten Waterberging)
Regulier systeem: Berging in Westerbroekstermadepolder, Rolkepolder, De Blau-

we Stad, Binnen Aa, langs Hunze en langs oostelijk deel boe-
zemsysteem

Noodmaatregelen: Bergingsgebieden uit HOWAl, aangevuld met extra berging om
veilgheidsniveau van 1: 1 000 te realiseren, echter inzet van
UIsderpolder, alleen ofmet Westerlanden en Vriescheloërven-
nen, wordt vervangen door een koppeling te realiseren tussen
het Winschoterdiep en het gemaal Rozema.

3.3 Beoordeling alternatieven op maatregelen-niveau

De in voorgaande paragraaf beschreven alternatieven i tot en met 8 zijn getoetst op
een aantal criteria (zie ook HOWA 2 en Vervolgadvies Waterberging). Deze crite-
ria hebben betrekking op beleid, mileu en kosten. De volgende criteria zijn gehan-
teerd:
. Waterhuishoudkundig beleid, met als parameter veerkracht/ruimte voor wa-

ter;
. Ruimtelijk beleid, met als parameter functiecombinatie;

. Robuustheid, met als parameter de faalkans van een maatregel;
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. Flexibiliteit, met als parameter de afstemming op klimaatveranderingen en

de hiermee samenhangende zeespiegelrijzing;
. Waterbeheer 21' eeuw, met als belangrijk uitgangspunt de volgorde vast-

houden, bergen en afvoeren;
. Duurzaamheid milieu, met als parameter het optreden van milieueffecten in

zijn algemeenheid;
. Duurzaamheid ecosysteem, met als parameter het functioneren van het eco-

systeem;
. Totale kosten, waarbij de kosten voor het reguliere systeem (1: 100) en het

noodsysteem (1:1000) zijn opgeteld.

In onderstaande tabel zijn de effecten van de verschillende alternatieven aangege-
ven, hierin zijn ook de effecten van alternatieven 9 en 10 op gelijkwaardige wijze
meegenomen. Vervolgens worden per criterium de effectscores toegelicht.

Effectenoverzicht
Criteria Waterhuis- Ruimte- Ro- Flexibiliteit WB21 Duur. Duur- Totale

houdkundig lijk beleid buust- zaam- zaamheid kosten
beleid heid heid ecosys-

milieu teem
Veerkracht Functie Ver- Afstemming Vasthou- Effecten Effecten (in mil~

combina- klei- klimaat, zee- den, ber- op milieu op eeo joen
tie nen spiegelstijging gen en systeem euro's)

faal- afvoeren
kans

Alternatieven
1. (Voorkeursvariant HO- + + + + + 0 + 154
WA1)
2. (Optimale variant HO- + + + + + 0 + 136
WAl)
3. (Variant Tusschenwater) ++ ++ + + ++ + ++ 130
4. (Variant Onner- en ++ ++ + + ++ 0 + 97
Oostpolder
5. (Algehele kade verho- 0 0 + 0 0 0 0 505
ging)
6.(Selectieve kadeverho. 0 0 0 0 0 0 205
ging)
7.(Zeegemalen) 0 0 424
8.(Buitendijks Dollardka- 0 0 + 0 0 0 653
naaI)
9. (Gemaal Nieuwe + + + + 0 1411136"
Statenzijl)
10.(Koppeling) + + + + 0 304+

p.m.**

* totale kosten bij vervanging inzet Ulsderpolder zijn 141 miljoen, bij vervanging inzet Binnen Aa
136 miljoen.

** p.m. heeft betrekking op kosten voor voorziening voor of aankoop van bebouwing en aanpassing
aan het Winschoterdiep (bron: Alternatieven Commissie Lotgenoten Waterberging). Ook is de koppe-
ling tussen Winschoterdiep en gemaal Rozema onderzocht ter vervanging van alleen de Ulsderpolder.
Alleen al de benodigde aanpassingen aan watergangen is ruimschoots duurder dan de inrichting van
de Ulsderpolder.

Waterhuishoudkundig beleid
Het beleid is gericht op de realisering van een veerkrachtig systeem, dat aansluit bij
de natuurlijke processen. Met het principe 'ruimte voor water' moeten afvoerpie-
ken kunnen worden opgevangen en afgevlakt. Kadeverhoging en vergroting van
het wateroppervlak hebben hierbij in principe dezelfde uitwerking. Vergroting van
het wateroppervlak wordt echter positiever beoordeeld vanwege de afvlakkende
werking op de (piek)waterstanden binnen het watersysteem.
De alternatieven 1 tot en met 4, 9 en 10 scoren relatief goed door de grote mate van
inzet van (nood)bergingsgebieden. Alternatief 3 en 4 scoren het beste omdat hierbij
de meeste berging wordt ingezet. De alternatieven 5, 6 en 8 gaan vooral uit van
kadeverhoging waardoor de ruimte voor water nauwelijks veranderd. Deze alterna-
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tieven scoren daarom neutraal. Alternatief 7 scoort negatief omdat hiermee de af-
voer versneld wordt.

Ruimtelijk beleid
Dit criterium heeft betrekking op het realiseren van functiecombinaties. Meervou-
dig ruimtegebruik is één van de speerpunten van het ruimtelijk beleid in verband
met de schaarse ruimte in Nederland.
De alternatieven 1 tot en met 4, 9 en 10 scoren positief omdat voor alle gebieden
sprake is van combinaties van waterberging met landbouw of waterberging met
natuur. Alternatief 3 en 4 scoren het beste omdat ook nog sprake is van de combi-
natie met drinkwaterwinning. De overige alternatieven scoren neutraal omdat hier-
bij vooral sprake is van kadeverhogingen. Ten opzichte van de huidige situatie is er
bij deze alternatieven nauwelijks sprake van veranderingen ten gunste van functie-
combinaties.

Robuustheid
Dit criterium heeft betrekking op de mogelijkheid dat bepaalde maatregelen niet
ingezet kunnen worden vanwege 'technisch' falen.
Door de mogelijke inzet van (nood)bergingsgebieden scoren de alternatieven 1 tot
en met 4 positief. Theoretisch bestaat de kans dat als alle bergingsgebieden nood-
zakelijk zijn (situatie I: I 000) en er ergens een inlaatwerk niet functioneert, dat er
alsnog ongecontroleerde inundaties ontstaan. Omdat deze kans klein is, maar wel
bestaat, worden deze alternatieven beoordeeld met één '+'. De alternatieven 5 en 8
scoren eveneens positief. Door de kadeverhogingen langs de boezem moeten voor
diverse zijtakken van de boezem wel technische voorzieningen worden getroffen
om te hoge waterstanden in deze zijtakken te voorkomen. Omdat de kans dat deze
voorzieningen niet functioneren zeer klein is, worden deze alternatieven positief
beoordeeld.
De selectieve kadeverhoging (alternatief 6) scoort negatief omdat hierbij een lager
veiligheidsniveau geldt. Dit wordt bepaald door de grotere kans op ongecontroleer-
de inundatie en de hiermee samenhangende maatschappelijke ontwichting en
schade.
Met de inzet van gemalen (alternatief 9 en 10) wordt voor noodsituaties gekozen
voor een zekere mate van afhankelijkheid van technische installaties. Omdat deze
afhankelijkheid beperkt is, is de score voor deze alternatieven beperkt negatief.
Alternatief 7 scoort het meest negatief, omdat met de inzet van zeegemalen wordt
gekozen voor een grote afhankelijkheid van technische, en daarmee faalbare, op-
lossingen.

Flexibilteit
Dit criterium heeft betrekking op het kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelin-
gen zoals klimaatverandering en de daarmee samenhangende rijzing van de zee-
spiegeL. Ook bodemdaling en wijzigingen in het grondgebruik kunnen hierbij van
belang zijn. Een systeem met berging is bij de toename van neerslag (hogere pie-
ken) als gevolg van klimaatverandering flexibeler omdat hiermee stijgingen in de
waterstand kunnen worden afgevlakt. Een systeem met bemaling is flexibeler bij
zeespiegelrijzing omdat hierbij de mogelijkheden voor vrije lozing beperkt worden.
Omdat uit berekeningen is gebleken dat de invloed van neerslag op de boezemwa-
terstand groter is dan de invloed van een zeespiegelrijzing, wordt er in deze beoor-
deling vanuit gegaan dat een systeem met berging flexibeler is dan een systeem
met bemaling.
Een systeem met kadeverhogingen is qua flexibiliteit vergelijkbaar met het systeem
in de huidige situatie. De alternatieven 5, 6 en 8 worden daarom neutraal beoor-
deeld. De alternatieven i tot en met 4 scoren positief door de grotere flexibiliteit bij
toename van de neerslag. De alternatieven 9 en 10 scoren positief door de grote
mate van combinatie van inzet van (nood)bergingsgebieden en de inzet van gema-

11/99015068, versie 1
blad 26 van 102

.: Grontmij



Redelijkerwijs te beschouwen alternatieven

¡en. Zowel bij toename van neerslag als bij zeespiegelrijzing bieden deze alterna-
tieven flexibiliteit. Alternatief 7 scoort neutraal door de beperkte verwachte invloed
van de zeespiegelrijzing.

Waterbeheer 21'" eeuw (WH 21)
Het advies van de Commissie Waterbeheer 2 i '" eeuw is om watersystemen zoda-
nig in te richten dat water in eerste instantie kan worden vastgehouden, vervolgens
te bergen en pas in laatste instantie af te voeren.
De alternatieven i tot en met 4, 9 en i 0 scoren relatief goed door de grote mate van
inzet van (nood)bergingsgebieden. Alternatief 3 en 4 scoren het beste omdat hierbij
relatief veel reguliere berging wordt ingezet. De alternatieven 5, 6 en 8 gaan vooral
uit van kadeverhoging waardoor ten opzichte van de huidige situatie nauwelijks
wat veranderd. Deze alternatieven scoren daarom neutraal. Alternatief 7 scoort
negatief omdat hiermee het accent op afvoer gelegd wordt.

Duurzaamheid mileu

Dit criterium heeft betrekking op een combinatie van de mate van energiegebruik,
het gebruik van primaire grondstoffen en de mate waarin afvalstoffen vrijkomen.
Alternatief 7 wordt door de inzet van gemalen negatief beoordeeld vanwege het
effect op al deze punten. Ook alternatief 10 wordt sterk negatief beoordeeld van-
wege de inzet (en vergroting van de capaciteit) van gemaal Rozema en de noodza-
kelijke verriming van het profiel van het TermunterzijIdiep. Hierdoor worden ook
effecten op alle punten verwacht. Alternatief 9 scoort negatief vanwege de inzet
van technische maatregelen en de noodzakelijke inrichting van gebieden. Het ener-
gieverbruik van het gemaal is relatief beperkt ten opzichte van een zeegemaal. De
alternatieven met kadeverhoging (5, 6 en 8) scoren neutraal om twee redenen.
Enerzijds worden primaire grondstoffen gebruikt waarbij afvalstoffen vrij kunen
komen, dit wordt negatief beoordeeld. Anderzijds wordt bij deze alternatieven een
afvoer naar zee onder vrij verval gerealiseerd, hetgeen positief wordt beoordeeld.
Alternatief I, 2 en 4 scoren om ongeveer dezelfde redenen neutraal. Er worden
primaire grondstoffen gebruikt voor de inrichting van gebieden. Daarentegen zijn
slechts in beperkte mate technische maatregelen nodig. Alternatief 3 scoort positief
omdat hierbij sprake is van een meebewegende boezem. Hierdoor zijn de noodza-
kelijke ingrepen het meest beperkt en vindt de beste aansluiting bij het natuurlijke
processen plaats.

Duurzaamheid ecosysteem
Dit criterium heeft betrekking op natuurlijke stroming zonder barrières (ecologi-
sche verbindingszones ), de natuurlijke waterstandsdynamiek, de ecologische sa-
menhang binnen het watersysteem en de inundatie van natuurgebieden.
De alternatieven 1 tot en met 4 scoren positief op dit criterium omdat hierbij rela-
tief veel berging wordt ingezet. Hierdoor kan een meer natuurlijk waterregime
ontstaan. Voor een deel betreft dit gebiedseigen water. Alternatief3 scoort het
meest positief omdat hierbij sprake is van een meebewegende boezem. De alterna-
tieven 5 en 6 gaan vooral uit van kadeverhoging waardoor ten opzichte van de hui-
dige situatie nauwelijks wat veranderd. Alternatief 7 wordt sterk negatiefbeoor-
deeld. Dit wordt veroorzaakt door het sterk geconditioneerde en weinig natuurlijke
waterregime. De aanleg van een buitendijks kanaal (alternatief 8) scoort eveneens
sterk negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de realisatie van een buitendijks
kanaal in een beschermd, waardevol en estuarien natuurgebied beschermd onder de
Vogel- en Habitatrichtlijn. De alternatieven 9 en 10 scoren neutraal omdat hiermee
enerzijds wel een natuurlijker waterregime kan ontstaan, anderzijds wordt er door
de inzet van gemalen ook een accent gelegd op conditionering van het watersys-
teem.
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3.4 Redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven

Uit de toetsing is gebleken, dat alternatieven met berging positiever scoren dan
alternatieven met gemaaluitbreiding of alleen kadeverhoging. Onderstaand zijn de
belangrijkste conclusies ten aanzien van de alternatieven op maatregelen-niveau
weergegeven.

Zeegemalen, algehele kadeverhoging en Buitendijks Dollardkanaal
Het alternatief met grote gemalen (alternatief 7), het alternatief met algehele kade-
verhoging (5) en het alternatief met een Buitendijks DoIlardkanaaI (8) behoren tot
de duurste oplossingen. Daarnaast passen ze slecht in het bestaande beleid ten aan-
zien van water en ruimtegebruik. Tenslotte geldt voor alternatief 7 en 8 dat zij naar
verwachting leiden tot grote negatieve gevolgen voor het ecosysteem. Dat komt
mede doordat bij inzet van de zeegemalen of het Buitendijks Dollardkanaal aanvul-
lende maatregelen nodig zijn zoals een verbreding van de aansIuitcnde boezemwa-
teren (B.l. Tijdenskanaal, WesterwoIdsche Aa) en aanvullende kadeverhogingen.
Deze aanvullende maatregelen brengen negatieve effecten op natuur+ecologie en
landschap+Ieefbaarheid met zich mee'.

Gemalen Nieuwe Statenzijl en Koppeling Winschoterdiep en gemaal Rozema
Het alternatief met de inzet van gemaal Rozerna (alternatief 10) behoort eveneens
tot de duurste oplossingen. Dit alternatief leidt tot relatieve grote milieueffecten,
maar past over het algemeen wel goed binnen het beleid dat wordt gevoerd ten
aanzien van water.
De alternatieven met een gemaal Nieuwe Statenzijl (9) zijn qua investering onge-
veer even duur of duurder (maar niet onevenredig duurder) dan alternatieven zon-
der gemaal. De milieueffecten zijn relatief beperkt tot energieverbruik, omdat bij
dit alternatief geen aanpassingen hoeven plaats te vinden aan het profiel van de
WesterwoIdsche Aa. Ook dit alternatief past relatief goed binnen het beleid dat
wordt gevoerd ten aanzien van water.

Selectieve kadeverhoging
Selectieve kadeverhoging (alternatief 6) is in feite niet te vergelijken met de andere
oplossingen, omdat dit alternatief vrijwel overal een lager veiligheidsniveau geeft.
Dit alternatief is eveneens beduidend duurder dan het gemiddelde van de varianten
met waterberging (I tlm 4). Bovendien is het heel wel mogelijk, dat de schade bij
ongecontroleerde overstroming van kaden met een veiligheidsniveau, dat lager is
dan I: i 000, groter is dan de schade, die optreedt bij inundatie van bergingsgebie-
den. Samenvattend biedt selectieve kadeverhoging in grote delen van het boezem-
systeem een lager veiligheidsniveau. Dit gaat gepaard met een grotere kans op on-
gecontroleerde overstroming van boezemkaden en de hiermee samenhangende
maatschappelijke ontwrichting en schade.

Waterberging
De alternatieven met inzet van (nood)bergingsgebieden (I tlm 4) zijn de goedkoop-
ste voor het veiligheidsniveau van I: i 000. De schade als gevolg van inundatie
heeft geen invloed op deze conclusie vanwege de lage frequentie van voorkomen
van de inzet van de gebieden. Daarnaast scoren deze maatregelen overwegend po-
sitief op de beleidsmatige en milieucriteria.

3 Zie ook Stuurgroep Water 2000+, 2003.
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Redelijkerwijs te beschouwen alternatieven
Op grond van de voorgaande conclusies resteren de alternatieven i tlm 4 en 9 in
Hunze en Aa's als mogelijke en reële oplossing voor de bestrijding van de water-
overlast vanuit de boezem. Alternatief 4 biedt hierbij in principe de goedkoopste
oplossing.
De alternatieven met waterberging scoren niet alleen op kosten maar ook op de
andere beschouwde criteria positief. Daarom is de aanwijzing en inrichting van
waterbergingsgebieden een maatregel, waarvan men ook op de langere termijn
profijt kan hebben en dus geen spijt van zal hebben. Wanneer als gevolg van ver-
dergaande zeespiegelrijzing in de toekomst vrije lozing niet meer mogelijk is en
bemaling nodig is, zal de inzet van bergingsgebieden de benodigde capaciteit van
de gemalen en aanvoerkanalen beperken. Met alternatief 9 wordt hier al op geanti-
cipeerd, hoewel het op dit moment nog niet nodig is.

Voor het vervolg van dit milieurapport betekent dit dat alternatieven worden be-
schouwd waarbij maximaal wordt ingezet op de realisatie van
(nood)bergingsgebieden en eventueel een gemaal bij Nieuwe StatenzijL Om de
mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het inrichten en gebruiken van
(nood)bergingsgebieden te kunnen aangeven, wordt in de volgende paragraaf eerst
aangegeven hoe de selectie van gebieden heeft plaatsgevonden.

3.5 Totstandkoming (alternatieve) bergingsgebieden

De keuze om gebieden aan te wijzen als waterbergingsgebied is gemaakt na be-
schouwing van een groot aantal criteria. In de voorafgaande studies (HOWAl en 2
etc.) zijn deze criteria steeds aangegeven. Omdat hier echter niet alleen gekozen is
op basis van meetbare criteria, maar ook bestuurlijke en financiële redenen een rol
speelden, wordt de selectie in dit milieurapport nogmaals gedaan, zodat ook op
gebiedsniveau redelijke alternatieven in de beschouwing worden meegenomen. De
selectie waarover het dan gaat is die op basis van functie en hydrologische effecti-
viteit. Dat betekent korteg dat gebieden die geen geschikte fuctie hebben (bij-
voorbeeld woongebied) of hydrologisch gezien niet geschikt zijn (bijvoorbeeld
hoog gelegen gebieden) afvallen als mogelijk bergingsgebied. Bij deze selectie
komen de 'geschikte' gebieden in beeld. Niet alleen de gebieden die reeds in de
ontwerp-uitwerking waren opgenomen (voorkeursgebieden), maar ook de overige
( alternatieve) geschikte gebieden. De selectie wordt hieronder beschreven en on-
dersteund met kaartbeelden. Het resultaat is tweeledig; enerzijds de gebieden die
behoren tot het voorkeursalternatief en anderzijds de gebieden die gelden als rede-
lijke alternatieven op gebiedsniveau. Deze alternatieven worden beschreven in
paragraaf 3.6. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop de alternatieven wor-
den beoordeeld en hoe onderscheid wordt gemaakt tussen bergingsgebieden en
noodbergingsgebieden.

3.5.1 Functie

Gebieden die in het POP zijn aangewezen met de functie (toekomstig) stedelijk
gebied of (toekomstig) bedrijventerrein komen niet in aanmerking voor de aanwij-
zing als waterbergingsgebieden. Deze functies zijn praktisch gezien niet te combi-
neren met de functie van waterberging. Wanneer deze eruit gefiterd worden blij-
ven vervolgens de landbouwgebieden, recreatiegebieden, open wateren en natuur-
gebieden over. Voor deze gebieden geldt dat een functiecombinatie met waterber-
ging op voorhand niet uitgesloten is. Op de volgende pagina is deze selectie op
kaart weergegeven.
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Binnen dit grote gebied is er echter nog een aantal fucties dat niet in aanmerking
komt voor waterberging. Het betreft (spoor)wegen en woongebieden zoals kleine
buurtschappen. Vooralsnog zijn deze binnen het 'geschikte' gebied gehouden. De-
ze functies vormen een belangrijk criterium als meer in detail naar de geschiktheid
van gebieden wordt gekeken. Vanzelfsprekend zijn deze gebieden niet beschikbaar
voor waterberging.

3.5.2 Hydrologische effectiviteit
In deze vervolgstap wordt gekeken naar de hydrologische effectiviteit van de ge-
bieden. Hierbij worden twee kenmerken beschouwd:
. Ligging in het totale watersysteem; de ligging van de waterbergingsgebieden in

het watersysteem is van belang. Het gebied mag niet te ver verwijderd liggen
van het boezemwater en de gebieden moeten goed verspreid liggen over het to-
tale watersysteem.

. Ligging ten opzichte van het boezemsysteem; de waterbergingsgebieden moe-

ten laag genoeg liggen ten opzichte van het boezemsysteem, zodat het water er
onder vrij verval vanuit de boezem in kan stromen.

Uitgaande van het feit dat de gebieden ingezet moeten kunnen worden als het water
in de boezem stijgt met circa I meter, zijn vooral gebieden met een hoogte van
circa NAP +0,5m en lager geschikt als (nood)bergingsgebied. Op de volgende
bladzijde is deze selectie op kaart weergegeven.

3.5.3 Geschikte gebieden

In deze stap zijn, aan de hand van de topografische ondergrond, delen uit het pIan-
gebied gefiterd die niet geschikt worden geacht voor waterberging. Het gaat hier-
bij vooral om gebieden waarin sprake is van de volgende fucties:
. Infrastructuur;

. Kleinschalige woongebieden;

. Verspreid liggende woonbebouwing;

. Aardgaswinning;

. Stortplaatsen.

Voor deze functies geeft de combinatie met waterberging relatief grote effecten
omdat voor deze fucties specifieke maatregelen moeten worden getroffen. In es-
sentie gaat het hierbij om de aanleg van kades om deze functies, hetgeen over het
algemeen leidt tot (grote) effecten op het gebied van landschap, ecologie en kosten.
In deze stap is ook de hoogteligging nader beschouwd. Omdat (over het algemeen)
kades om de gebieden worden aangelegd op een hoogte van NAP +2,Om (in ver-
band met het gewenste veilgheidsniveau achter de kades) is vooral gekeken naar
gebieden die liggen tussen de NAP -0,5 en +0,5m. Hoe lager de gebieden liggen,
hoe hoger de kades moeten worden en des te groter de landschappelijke effecten
zijn. Uiteraard is hierbij ook gekeken naar gebieden met natuurlijke of reeds be-
staande kades en is gekeken naar het mogelijke bergingsvolume, dat in ieder geval
meer moet zijn dan 500.000 m3 Alle potentiële waterbergingsgebieden zijn ver-
volgens benoemd en op kaart weergegeven.
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3.6 Voorkeursalternatief en overige te beschouwen alternatieven

In de reeds uitgevoerde onderzoeken is een groot aantal alternatieven onderzocht.
Het alternatief zoals weergegeven in de ontwerp-pIanuitwerking voor waterber-
gingsgebieden wordt hier beschouwd als voorkeursalternatief.

Andere alternatieven in dit milieurapport hebben betrekking op combinaties met
andere bergingsgebieden en de combinatie met een gemaal bij Nieuwe StatenzijL
De andere bergingsgebieden betreffen:
. Polder Westerlanden

· Tusschenklappenpolder

. Polder De Vennen/Binnenlanden

· De Vriescheloërvennen

. Polder Reiderland

· De Turfwaard
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Deze gebieden vormen alternatieven voor gebieden zoals benoemd in het voor-
keursalternatief. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven, aan de hand van de effectbe-
schrijving (hoofdstuk 5), welke alternatieve gebieden ofhet gemaal Nieuwe Sta-
tenzijl gebieden binnen het voorkeursalternatiefkunnen vervangen. De aldus ont-
stane totaaloplossingen worden vervolgens vergeleken met het voorkeursalterna-
tief.

3.7 Wijze van beoordelen

In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven wat de milieuomstandigheden zijn in
de mogelijke bergingsgebieden. Hierbij worden alle gebieden zoals aangegeven in
paragraaf 3.5 en 3.6 beschreven aan de hand van de thema's natuur+ecologie, cul-
tuurhistorie + archeologie, bodem- + waterkwaliteit, Iandschap+leefbaarheid.
Hoofdstuk 5 geeft vervolgens aan in welke gebieden effecten op deze thema's kun-
nen optreden. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie of, als hier al besluit-
vorming over heeft plaatsgevonden, de autonome ontwikkeling van het gebied.
Hierbij worden de effecten in een overzichtelijke tabel per gebied weergegeven.
Ook wordt aangegeven of de effecten van tijdelijke aard zijn of langer duren. Zo
wordt duidelijk welke gebieden meer of minder gevoelig zijn voor bepaalde mili-
eueffecten. Daarnaast wordt aangegeven hoe de effecten mogelijk te verminderen
of te compenseren zijn.
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4 Huidige mileusituatie en autonome
ontwikkeling

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en autonome ontwikkeling van de ge-
bieden zoals aangegeven in paragraaf 3.6 beschreven. Voor alle gebieden wordt
hier ingegaan op de milieuaspecten natuur + ecologie, cultuurhistorie + archeolo-
gie, bodem- en waterkwaliteit en landschap+Ieetbaarheid. Van belang is onder
meer de ligging van de gebieden ten opzichte van Europese Vogel- en Habitatricht-
lijngebieden.

Omdat veel gebieden reeds zijn (her)ingericht of in de nabije toekomst worden
(her)ingericht, worden bestaande (her)inrichtingsplannen, masterplannen en raam-
plannen als autonome ontwikkeling meegenomen voor bepaling van de referentie-
situatie. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe hiermee in de effectbeoordeling wordt
omgegaan.

Bij de scoping (hoofdstuk 3) is een tweetal maatregelen overgebleven als onderdeel
van de alternatieven. Dat zijn het gemaal Nieuwe Statenzijl en de waterbergingsge-
bieden. Deze twee maatregelen worden hieronder in aparte paragrafen beschreven.
Paragraaf 4.3 beschrijft alle bergingsgebieden. Pas in hoofdstuk 6 komen de com-
binaties van maatregelen in de alternatieven weer aan de orde.

4.2 Gemaal Nieuwe Statenzijl

De bemaling vindt plaats door pompen, die in de spuikokers van de bestaande uit-
wateringssluis zijn gehangen en heeft een zodanige capaciteit, dat deze de inzet van
de UIsderpolder of de Binnen Aa als waterberging compenseert. De ingreep betreft
dus het inzetten van pompen om overtollig water te kunnen lozen, naast lozen op
vrij verval. De locatie is de huidige locatie van de sluis (met spuikokers) Nieuwe
StatenzijL.

4.3 Waterbergingsgebieden
Van de op de kaart aangegeven gebieden is één bestaand bergingsgebied (Wed-
dermeeden), zijn twee bergingsgebieden al ingericht (Rolkepolder en Wester-
broekstermadepolder) en worden twee momenteel in uitvoering gebracht (Lappen-
voortOosterIand en Blauwe Stad). Voor Meerstad bestaat een Masterplan en een
milieueffectrapportage waarin het bergingsgebied als integraal onderdeel is opge-
nomen. Voor de uitvoering van dit project komen nog diverse vervolgprocedures.
De plannen voor Binnen Aa zijn beschreven in het gelijknamige Raamplan. Behal-
ve voor de Blauwe Stad, moeten voor de waterbergingsgebieden nog bestem-
mingsplanwijzigingen worden doorlopen.
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De beschrijving van de huidige situatie is gebaseerd op bestaande informatie, on-
derzoeken en rapporten, welke zijn opgesomd in de Bijlage Literatuurlijst. Naast
analoge rapporten is ook digitale/internet-informatie gebruikt, onder meer van de
Provincie Groningen, het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen,
Archis (zie ook kaarten in de bijlage) en het Natuurloket.

4.3.1 Rolkepolder (Kropswolderbuitenpolder)

De Rolkepolder, ook wel de Kropswolderbuiten-
polder genoemd, bevindt zich tussen het Meerwij-
ckbos en het Foxholstermeer, ten westen van
Hoogezand-Sappemeer. Het gebied beslaat 297 ha.
Het gebied is recentelijk al ingericht als bergings-
gebied en is door de provincie aangewezen als
natuurgebied. Het gebied is onderdeel van het Vo-
gelrichtlijngebied Zuidlaardermeer.

Natuur + ecologie
Het streefbeeld voor dit gebied is laagveenmoeras, met open water, rietmoeras,
natte graslanden en bosschages. De laagste gedeelten komen permanent onder wa-
ter te staan, onder andere door de bouwvoor met gemineraliseerde grond te verwij-
deren. Dit diepere water biedt plaats aan bepaalde watervogels en aan overwinte-
rende vissen. Daarnaast zijn er grotere gedeelten met ondiep water en enige geïso-
leerde laagten. Voor dit gebied wordt gestreefd naar een natuurlijke peildynamiek,
waarbij de waterstanden in de winter flnk wat hoger liggen dan 's zomers.

Volgens de gegevens van het Natuurloket komen er broedvogels voor die be-
schermd worden onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen.

Cultuurhistorie + archeologie
In het POP is het gebied aangemerkt als wegdorpenlandschap in een grootschalig
open gebied.

Het gebied is in Archis aangemerkt als gebied met lage archeologische verwach-
tingwaarde. In het westen van het gebied is één waarneming gedaan.

Bodern- + waterkwaliteit
Het grootste deel van de polder bestaat uit vlakke veengrond, langs het Drents Diep
met een kIeiïge bovengrond, wat herinnert aan de vroegere invloed van de zee. Het
gebied vertoont enig reliëf, met wat omhoogstekende zand- en moerige gronden.
Ook is er een slibdepot van de AVEBE.

Het gebied wordt aan westzijde begrensd door het Drents Diep, dat in het POP de
status van water met landschaps- en natuurwaarden heeft.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
twee potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in UBI-kIasse 64 Het betreft hier
twee halfverharde wegen.
De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwaliteit.

Landschap + leefbaarheid
Het gebied is in gebruik als natuurgebied, ook toegankelijk voor wandelaars.

4 Zie voor een uitleg van de UBI-kIasses paragraaf 5.5
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4.3.2 Westerbroekstermadepolder

Deze polder van 195 hectare is gelegen aan de
zuidzijde van de spoorlijn Groningen - Hooge-
zand, tussen Waterhuizen en FoxhoL Het ge-
bied is recentelijk al ingericht als bergingsge-
bied. De polder is aangewezen in het kader van
de Vogelrichtlijn en is in het POP aangemerkt
als natuurgebied.

Natuur + ecologie
Sinds december 1992 voert de Stichting het Groninger Landschap het beheer over
de polder. De Stichting streeft naar een natte weidevogelpolder met een relatief
open karakter, waarbinnen sprake is van plas-dras situaties. Tevens worden gunsti-
ge omstandigheden geschapen voor watervogels, steltlopers en weidevogels en
wordt waardevolle sloot- en oevervegetatie ontwikkeld, onder andere door het wa-
terpeil geleidelijk aan te verhogen. De hele polder wordt door Konik-paarden en
Schotse hooglanders begraasd. Een zoogdier dat we hier in het FoxhoIstermeer
tegenkomen is de muskusrat of bisamrat. In het voorjaar worden vlak bij de dijk
vaak paaiende karpers gevonden.

Volgens gegevens van het Natuurloket komen in het gebied broedvogels, amfibie-
en en een zoogdier (slecht onderzocht) voor die vallen onder de V+H-Richtlijnen.

De natuurtoets van de Provincie Groningen geeft aan dat de volgende vogels in het
gebied voorkomen: Bruine Kiekendief, Visdief, Kwartelkoning, Kwartel, Zomerta-
ling en Slobeend. Ook wordt melding gemaakt van aanwezige amfibieën.

Cultuurhistorie + archeologie
In het POP is het gebied aangemerkt als wegdorpenlandschap in een grootschalig
open gebied.

In Archis is het gebied aangemerkt als gebied met een lage archeologische ver-
wachtingswaarde. In het westen van het gebied is één waarneming gedaan.

Bodem- + waterkwaliteit
De polder wordt aan de westzijde begrensd door het Drents Diep met natuur- en
landschapswaarden (bron: POP).

Een gedempte Hunze-meander is opnieuw uitgegraven en met het vrijgekomen
kleiachtige materiaal is de dijk rondom de polder verhoogd en verstevigd. Verder is
voor dat doel op meerdere plaatsen de bovengrond afgegraven.

Bij de provincie Groningen is geen informatie bekend die duidt op de aanwezig-
heid van een (potentiële) bodemverontreinigingen.
De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwaliteit.

Landschap + leefbaarheid
De polder is reeds aangelegd als waterbergingsgebied. Hiertoe is grond afgegraven
en zijn de kades rondom de polder verhoogd. Op verschilende plaatsen zijn hier-
door waterplaatsen ontstaan. Het gebied kent een wandelroute die ook in natte om-
standigheden kan worden gelopen, en een vogelkijkhut.
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4.3.3 De Blauwe Stad

i

I

De Blauwe Stad heeft evenals Meerstad een speciale
status in de rij van mogelijke waterbergingsgebieden.
Het gebied dat begrensd wordt door de steden
Scheemda, Midwolda, OostwoId, Finsterwolde, Beer-
ta en Winschoten wordt geheel ingericht als nieuw
gebied, waarin onder andere een meer van 800 ha, 350
ha natuur en 1200 woningen worden voorzien. Voor
de planvorming is een MER uitgevoerd. Ook het be-
stemmingsplan voor het gebied is al gereed. Momen-

teel is begonnen met de aanleg van deze verschilende onderdelen. Het gebied werd
voorheen gebruikt als landbouwgebied.

Omdat de huidige situatie elk moment te veranderen staat wordt deze hier niet
meer beschreven. Het plan voor de Blauwe Stad, zoals is beschreven in het MER
en is vastgelegd in het bestemmingsplan, wordt in dit mileurapport beschreven als
autonome ontwikkeling.

In het POP is het gebied reeds aangewezen als waterrijk woongebied, tevens natuur
en recreatie. Binnen het gebied wordt ruimte gereserveerd voor een ecologische
verbindingszone. Grenzend aan de Blauwe Stad (tussen de dorpen) zijn in het POP
gebieden aangewezen als milieubeschermingsgebieden. In deze gebieden is het
streven om bijzondere milieukwaliteiten te handhaven en uit te breiden.

In de planvorming voor de Blauwe Stad zijn de functies waterberging, natuuront-
wikkeling en woningbouw integraal afgewogen.

Natuur + ecologie
Bestaande natuurgebieden blijven bestaan en worden versterkt. Kleine bestaande
natuurgebieden die een andere functie krjgen worden ruimschoots, kwalitatief dan
wel kwantitatief, gecompenseerd.

De grondsoort, veelal klei en veen, en het waterpeil bepalen welke vegetatie ont-
staat. In de Blauwe Stad zal dit vooral ietwat ruige begroeiing zijn, zoals riet, lis-
doorn en koninginnekruid. De aanwezige boomsoorten - met name wilgen, essen,
elzen en vlieren - zullen zich verder uitbreiden. Lage planten en struiken versprei-
den zich op natuurlijke wijze over het hele gebied. De bestaande, omringen-
de sloten zullen langzaam dichtgroeien, wat gunstig is voor libellen, vlinders, kik-
kers en andere amfibieën.

De EHS wordt versterkt doordat bestaande natuurgebieden als de Ennemaborg, het
MidwoIderbos, Meerland en De Tjamme worden aangevuld met nieuwe natuurge-
bieden. Waar nodig worden ze onderling verbonden door natte en droge corrdors.

De natuurtoets van de Provincie geeft aan dat een groot aantal paddestoelen en
overige planten aanwezig zijn. Daarnaast worden een groot aantal vogels, zoogdie-
ren (waaronder de Das), amfibieën, vlinders, libellen en sprinkanen gemeld. In het
inrichtingsplan is rekening gehouden met de kwetsbare soorten. Voor waterberging
worden geen aanvullende beschermende maatregelen nodig geacht omdat deze
maatregelen worden genomen bij de inrichting van de Blauwe Stad.
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Cultuurhistorie + archeologie
In de I5e eeuw reikte de Dollard tot vlakbij Winschoten. Vanuit de natuurlijke
zandrug ten noorden van Winschoten begon men na 1550 het verdronken land te
heroveren. In de volgende eeuwen ontstonden 20 polders, de laatste in i 924. Door
de langer durende slibafzetting liggen de nieuwe polders hoger dan de oude. Dit
hoogteverschil is bij de oude dijken in het landschap nog goed te zien.

In Archis wordt het gebied aangemerkt als gebied met voornamelijk lage en mid-
delhoge archeologische verwachtingswaarde. Verspreid over het gebied komen
ook kleinere delen voor die aangeduid worden met hoge trefkans.

Bodern- + waterkwaliteit
Het meer wordt straks gevuld met water uit aangrenzende gebieden. Om de water-
kwaliteit te waarborgen worden er twee soorten maatregelen genomen. Het vulwa-
ter wordt indien nodig behandeld voordat het in het meer wordt ingela-
ten. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan de waterbodem, de onderwa-
terflora, de flora in de natte oevergebieden en faunabeheer.

Het water dat het beste aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt ingelaten vanuit het
gebied dat bemalen wordt door het gemaal 'Hongerige wolf'. Daarvoor wordt het
indien nodig behandeld om het fosfaatgehalte te verlagen. Per jaar wordt in de pol-
der 23 miljoen kuub water vermalen, waarvan in twee jaar 10 miljoen kuub water
nodig is voor het meer.

Om het biologisch evenwicht van het meer te bewerkstellgen, wordt er onder an-
dere door diepploegen een schrale bodem aangelegd die voor 75% uit zand bestaat.
Een deel van het meer wordt al in een vroeg stadium onder een laagje water gezet.
Zo kan er alvast waterfora ontstaan vóórdat het meer echt volloopt. Een dunne,
heldere waterlaag die zonlicht doorlaat stimuleert namelijk de groei van bepaal-
de bodemplanten. Deze planten leveren later een belangrijke bijdrage aan het zui-
ver maken en houden van het meerwater.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
meerdere potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in UBI-kIasse 5, 6 en 8.

In de Blauwe Stad zijn twee gebieden gelegen die aardkndig waardevol worden
bevonden. Het gaat hierbij om stuwwallen uit het Saalien.

Landschap + leefbaarheid
In het POP wordt het gebied voornamelijk aangeduid als wegdorpenlandschap.
Kenmerkend zijn de vlakke zandruggen met wegdorpen overgaand in grootschalig
open akkerbouwgebieden. Ook is een deel aangemerkt als Veenkoloniaal land-
schap. Kenmerkend hiervan is de grootschalige openheid.

Het landschap zal straks worden gedomineerd door water, verspreid liggende
woongebieden en natuurgebieden zoals bos, riet, heide en laagveenmoerassen. Met
deze afwisselende elementen wordt het huidige grootschalige landschap met
graanbebouwde velden gevarieerder.
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4.3.4 Binnen Aa

De Binnen Aa is gelegen ten noorden van Nieuweschans, di-
rect aan de Duitse grens. Het gebied Binnen Aa maakt deel uit
van een grensoverschrijdend plan voor waterbeheer, natuur-
ontwikeling en toerisme. Het gebied grenst aan het Vogel- en
Habitatrichtlijngebied De Dollard (onderdeel van de Wadden-
zee).

¡.J
Natuur + ecologie
De Binnen Aa is een onderdeel van de robuuste verbindingszone die loopt via
Midden-Groningen richting Dollard en Ems.

Het gebied krijgt zowel een natuurfunctie als een bergingsfunctie, waarin de na-
tuurfunctie wordt afgestemd op het gebruik als bergingsgebied. In het inrichtings-
plan is het watersysteem richtinggevend. Voor natuur komt dat neer op het streven
naar een zoetwatergebied in combinatie met een natuurlijk peilbeheer, aanleg van
natuurriendelijke oevers en plaatselijk herstel van het voormalige profiel van de
WesterwoIdsche Aa.

Volgens de gegevens van het Natuurloket komen in het gebied voornamelijk water-
en broedvogels voor.

In het gebied komen bedreigde soorten voor waarvoor op basis van de Flora- en
Faunawet ontheffing moet worden verleend.

Cultuurhistorie + archeologie
In het POP is het gebied aangemerkt als dijkenlandschap in een grootschalig open
gebied. De dijk die aan de westelijke zijde van de Westerwoldsche Aa ligt is een
cultuurhistorisch waardevolle dijk.

In Archis is het gebied aangemerkt als gebied met een lage archeologische ver-
wachtingswaarde.

Bodem- + waterkwaliteit
Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Westerwoldsche Aa die in het
POP aangeduid is als landschappelijk waardevoL.
Om het gebied geschikt te maken voor waterberging wordt een groot deel van de
landbouwgrond afgegraven en heringericht als nat natuurgebied waarin ook water-
berging mogelijk is. Daarvoor wordt tevens grond gebruikt om dijken om het ge-
bied heen te verhogen.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied een
potentieel vervilde locatie aanwezig is in UBI-kIasse 6.

De waterkwaliteit in de Binnen Aa is vergelijkbaar met de boezemwaterkwaliteit.

Landschap + leefbaarheid
Het gebied staat in het POP aangemerkt als grootschalig open landbouwgebied. De
herinrichting van de Binnen Aa zorgt voor een verandering in het landschap naar
kleinschaliger natuur- en recreatiegebied.
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Natuur + ecologie
In het gebied komen soorten voor die volgens de VogeI- en Habitatrichtlijnen extra
bescherming behoeven. Deze soorten worden echter niet anders dan voorheen be-
dreigd door inundatie. Blijkens gegevens van het Natuurloket gaat het om een vis-
soort die beschermd is in het kader van de Vogel en Habitatrichtlijnen. Hierbij
wordt opgemerkt dat het een matig onderzocht gebied is. Wel wordt in het natuur-
loket aangegeven dat broedvogels en amfibieën (Flora- en Faunawet-soorten)
voorkomen.
In het gebied komen bedreigde soorten voor waarvoor op basis van de Flora- en
Faunawet ontheffing moet worden verleend. Tevens komen voor inundatie kwets-
bare soorten zoals amfibieën en reptielen voor.

Cultuurhistorie + archeologie
Het gebied is van waarde voor cultuurhistorie en archeologie. Het gebied maakt
onderdeel uit van het esdorpenlandschap.
In Archis wordt aangegeven dat er een archeologisch monument en enkele archeo-
logische vindplaatsen liggen.

Bodem- + waterkwaliteit
Uit historisch bodemonderzoek blijkt aanwezigheid van een aantal niet gespecifi-
ceerde dempingen in het gebied. Hierover kan historisch onderzoek nadere infor-
matie bieden.

Het gehele gebied Weddermeeden is op de aardkundige waardenkaart van de Pro-
vincie Groningen aangemerkt als aardkundig waardevoL. Het gaat daarbij om het
beekdal Ruiten Aa en WesterwoIdsche Aa uit het Saalien.
De waterkwaliteit binnen de Weddermeeden is vergelijkbaar met de boezemwater-
kwaliteit.

Landschap + leefbaarheid
In het POP is het gebied aangemerkt als gebied met oorspronkelijke landschaps-
kenmerken. Het landschap is kleinschalig van aard en bezit oorspronkelijke ken-
merken zoals afwisselende bosjes, akkers en gehuchten. Het gebied wordt deels
gebruikt als recreatiegebied.

4.3.6 Lappenvoort lOosterland

De polder LappenvoortOosterland ligt ten westen van
Haren en ten westen van de snelweg A2S. Het terrein
wordt doorsneden door de Oude Aa, de voortzetting van
de Drentse Aa. Het gebied wordt aan oostzijde begrensd
door het Noord-WillemskanaaL Het gebied wordt door-
krisd door de EeIderschipsloot. Een aantal onverharde
of slecht verharde paden lopen dood in de verschilende
polders. Bij berging wordt water binnengelaten via de
Drentse Aal Oude Aa en/of het Noord- WillemskanaaL

\;
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Het gebied maakt geen onderdeel uit van speciale beschermingszones (Vogel- en
Habitatrichtlijnen).

Voor de koppeling van Oude Aa met Drentse Aa is een natuurtoets' uitgevoerd.
Gegevens hieruit en uit de studies voor Herinrichting Haren en van het Natuurloket
zijn gebruikt als informatiebron.

Natuur + ecologie
De aanwezige vegetaties bestaan voornamelijk uit matig voedselrijke en voedsel-
rijke graslanden, deels fragmentair ontwikkelde bloemrijke graslanden met plaatse-
lijk half natuurlijke grote zeggenvegetaties. De extensief beheerde graslanden zijn
vrij soortenarm en betreffen algemene soorten. Het gaat veelal om graslanden met
veel Gestreepte witboL.

Langs de flank met de zandrug kunnen zich op korte- en middellange termijn zeer
kwetsbare kwelbeïnvloede vegetaties ontwikkelen. Over grotere oppervlakten (met
uitzondering van de overstromingsvlakte van de Oude Aa) zullen zich matig
kwetsbare vegetaties ontwikkelen.

Uit de natuurtoets blijkt dat in het gebied plantensoorten voorkomen (Zwanebloem,
Dotterbloem, Waterdrieblad, Gewone vogelmelk en Koningsvaren) die beschermd
worden onder de FIora- en Faunawet. In de oeverzone van de Oude Aa komen Ro-
de Lijstsoorten Noordse Zegge en Wateraardbei voor.

Alle voorkomende vogelsoorten zijn in het kader van de Vogelrichtlijn en de FIora-
en Faunawet beschermd. Het zijn voornamelijk weidevogels. Voor amfibieën is het
gebied mogelijk geschikt, deze zijn hier echter niet waargenomen. Er komen vijf
vissoorten voor, waarvan één RodeLijstsoort, de Paling, die echter niet beschermd
is. Zeer waarschijnlijk wordt het gebied gebruikt als foerageergebied voor vleer-
muizen. In het gebied zelf voorkomende zoogdieren zijn waarschijnlijk de Mol,
Egel, Bruine Rat, Woelrat, Veldmuis en Aardmuis. Op de Bruine rat na zijn al deze
dieren beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. Overigens komen in het gebied
algemene soorten dagvlinders voor, en eventueel de Groene glazenmaker (libellen-
soort, FIora- en Faunawet). Het beeld voor vissen en amfibieën is niet helemaal
compleet. Hiervoor is in de vervolgprocedures mogelijk nader onderzoek nodig.
Overige beschermde soorten fauna (waaronder reptielen) worden in het plangebied
niet verwacht.

Cultuurhistorie + archeologie
Door het gebied loopt de Oude Aa en de EelderschipsIoot, deze waterlopen zijn
van cultuurhistorische waarde. Aan de zuid- en zuidwestzijde van het gebied liggen
twee beschermde archeologische zeer waardevolle gebieden, zeer waarschijnlijk de
Borgstee en Vosbergen.

In Archis is het gebied aangemerkt als gebied met een lage tot middelhoge archeo-
logische verwachtingswaarde.

Bodem- + waterkwaliteit
In het gebied worden veengronden aangetroffen met hier en daar dekzandwelvin-
gen in de ondergrond. Plaatselijk is het veen afgedekt met een laagje humusrijke
lichte klei van 15-30 cm dikte.

, Buro Bakker, 2003
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Langs de westelijke flank stroomt ondiep grondwater af over de keileem, in het
centrale deel kwelt dieper grondwater op maar door het peil beheer en deels de wa-
terwinning bij de Punt komt het diepere grondwater niet tot in het maaiveld.

Het streetbeeld voor de waterhuishouding is de ontwikkeling van pIas-dras-
situaties aan het eind van de winter. Ook een kwelzone langs de flank van het
beekdal wordt nagestreefd. Op langere termijn wordt gestreefd naar inundaties
vanuit de Oude Aa in winter en vOOljaar in het beekdaI. Op de flanken van het
beekdal wordt gestreefd naar een natuurlijk peilbeheer en demping van de diepe
watergangen.

De werkzaamheden rond de verbinding tussen de Oude Aa en de Drentse Aa zijn in
2004 afgerond. De Oude Aa is hersteld en de verbinding met de Drentse Aa is tot
stand gebracht. In 2004 is een begin gemaakt met de inrichting van het waterber-
gingsgebied. Inmiddels is de waterinlaat voor het poldergebied aangebracht; deze
ligt vlak bij de Witte Molen aan de overkant van het Noord-WilemskanaaI. De
grond die is vrijgekomen door de werkzaamheden aan de Oude Aa, wordt nu ge-
bruikt voor ophoging van de kades en de realisatie van nieuwe kades rond het wa-
terbergingsgebied. Dit traject is in het najaar van 2004 begonnen. Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2005 afgerond. Een nieuw te plaat-
sen gemaal zorgt voor stroming in de Oude Aa en kan eventueel bergingswater
afvoeren. De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwa-
liteit.

Vit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
twee potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in VBI-kIasse 6. Hierbij gaat het
om twee verdachte half-verharde wegen. Historisch onderzoek kan nadere informa-
tie bieden over de mogelijke verviling.

Landschap + leefbaarheid
In het POP is het gebied aangemerkt als wegdorpenlandschap met houtsingels.

4.3.7 Onnerpolder (inclusief tussengebied Onner- en Oostpolder)

De OnnerpoIder ligt ten Oosten van Onnen, ten zuiden van de
Dr. EbeIsweg en ten westen van het Drents Diep. Het gebied
ligt op de overgang van hoge zandgrond naar de benedenloop
van de Hunze, ten noorden van de Oostpolder.
In het gebied bevindt zich het pompstation Onnen van het Wa-
terbedrijfGroningen. Tevens zijn er twee vliegbakens aanwe-
zig.

Het gebied heeft een fuctie als grondwaterbeschermings- en waterwingebied.
Bij waterberging zal water vanuit het Drents Diep worden ingelaten. Het gebied
hccft in hct POP de functie natuur respectievelijk de functie landbouw in gebied
met belangrijke natuurwaarden.
Het gebied valt binnen de speciale beschermingszone welke is aangewezen en aan-
gemeld in het kader van de Vogelrichtlijn (Zuidlaardermeergebied).

Natuur + ecologie
De aanwezige vegetaties bestaan overwegend uit soortenarme en voedselrijke gras-
landvegetaties, plaatselijk komen kamgrasweiden en overstromingsgraslanden
voor. Op de slootoevers komen Dotterbloemvegetaties en Grote zeggenvegetaties
voor, plaatselijk kamgrasweiden en op lagere delen overstromingsgraslanden. In de
Harener Wildernis worden elzenbroek, moerasvegetaties en verzuurdelverdroogde
hooilanden aangetroffen.
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Op de korte termijn worden vooral kamgrasweiland en zilverschoongrasland be-
oogd en in de Harener Wildernis petgaten met verlanding en broekbosontwikke-
ling. Deze vegetaties zijn weinig gevoelig voor eutrofiëring.

Op langere termijn wordt ernaar gestreefd een zonering in het gebied aan te bren-
gen. In het oosten komen zomerpolders te liggen, westelijk daarvan komt een zone
met als doelstelling weidevogelgrasland en nog verder naar het westen kunnen
door de verhoogde kwelflux vanuit de Hondsrug vochtige schrale graslanden ont-
wikkeld worden. Dit meest westelijk gelegen deel omvat onder meer de Harener
Wildernis en de Koelanden. De vochtige schrale graslanden zijn matig kwetsbaar
voor eutrofiëring via slibdepositie, terwijl de zomerpolders en het weidevogelgras-
land niet tot weinig kwetsbare doelen zijn.

Aanwezige vogelpopulaties bestaan uit broedvogels (Zomertaling, Velduil, Kwar-
telkoning, Watersnip, Grutto, Tureluur), winterfoeragerende Kleine zwanen en
ganzen. Goudplevier benut de polder als pleisterplaats buiten het broedseizoen.

Uit de gegevens van het Natuurloket en de Provinciale natuurtoets blijkt dat naast
water- en weidevogels ook zoogdieren (tevens VogeI- en Habitatrichtlijnsoorten)
en reptielen en amfibieën (tevens VogeI- en Habitatrichtlijnsoorten) voorkomen in
het gebied.

Cultuurhistorie + archeologie
Ten tijde van het opstellen van het landinrichtingsplan Herinrichting Haren' is
onderzoek gedaan naar cultuurhistorische en archeologische elementen in het plan-
gebied. Hieruit blijkt dat er middeleeuwse dijken voorkomen in het gebied. Het
betreft de Zuider- en Noorderhooidijk. Ook zijn er natuurlijke waterlopen en water-
lopen met een cultuurhistorische betekenis in het plangebied aanwezig. In het land-
schap zijn cultuurhistorische elementen goed herkenbaar. Zo vormen de opstrek-
kende verkavelingen in de OnnerpoIder, loodrecht op de Hondsrug, een karakteris-
tiek patroon.

In Archis is het gebied aangemerkt als gebied met lage tot middelhoge archeologi-
sche verwachtingswaarde. In het gebied zijn volgens voorontwerpplan Herinrich-
ting Haren geen archeologische vindplaatsen aanwezig.

Bodem- + waterkwaliteit
Van het Drents Diep naar de Hondsrug wigt het veen uit over de zandondergrond.
Tegen het Drents Diep is over het veen een kleilaag afgezet.

Langs de Hondsrug komt lokale kwel voor die door sloten wordt afgevangen. Ver-
der naar het Drents Diep is sprake van een intermediaire situatie ten gevolge van
eemklei en potklei in de ondergrond.

Voor de toekomst wordt gestreefd naar een natuurlijke waterhuishouding. De be-
heerder streeft tevens naar inundaties in het vroege voorjaar en wateraanvoer in de
zomer via zomerpolders. De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de
boezemwaterkwaliteit.

6 Herinrichting Haren, voorontwerp plan en Mileueffectrapportage, 1997 en vervolg-

notities, zie ook literatuurlijst.
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Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
meerdere potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in UBI-klasse 5, 6 en 8. In het
gebied liggen twee stortplaatsen die reeds onder het programma nazorg voormalige
stortlaatsen vallen en waarvan één gemonitoord moet worden. Er zijn twee ver-
dachte halfverharde wegen. Historisch onderzoek kan nadere informatie verschaf-
fen over de mate van verontreiniging.

Landschap + leefbaarheid
In het POP wordt het gebied aangemerkt als wegdorpenlandschap met houtsingels
in een grootschalig open gebied. Er vindt geen recreatie plaats vanwege de kwets-
baarheid van het gebied. Rondom de polder zijn deels al kades aanwezig. De
westrand van het gebied ligt boven NAP.

4.3.8
De Oostpolder ligt tussen de Hondsrug (Midlaren, Onnen)
en ten westen van het ZuidIaardermeer en Drents Diep.
Het is een vlak laagveengebied op de overgang van de
Hondsrug naar de benedenloop van de Hunze. Langs het
Drents Diep liggen enkele oude meanders die in het verle-

I den zijn gedempt.Het gebied is in het POP aangemerkt als natuurgebied

J respectievelijk als landbouw in gebied met belangrijke
natuurwaarden. Het Drents Diep is een waterloop met

Iandschaps- en natuurwaarde. Het gebied heeft een functie als grondwaterbescher-
mings- en waterwingebied.

Het gebied behoort tot het Vogelrichtlijngebied Zuidlaardermeer. Bij waterberging
wordt water vanuit het Drents Diep ingelaten.

Natuur + ecologie
Het gebied bestaat overwegend uit soortenarme en voedselrijke graslandvegetaties
(Beemdgras - Raaigrasweiden) met op lage delen Geknikte vossestaart. Ter plaatse
van natte gronden zijn Dotterbloem en Noordse zegge te vinden. Bij petgaten ko-
men Draadzegge en Grote boterbloem voor en in sloten en oevers groeit Veelwor-
telig kioos, Gele waterkers, Schedefonteinkrid en Noordse zegge, Lidsteng en
Holpijp. Wateraardbei is een in het gebied voorkomende Flora-en Faunawetsoort.

Streefbeelden voor dit gebied zijn de ontwikkeling van bloemrijk grasland en wei-
devogelgrasland. In de beperkt voorkomende petgaten wordt mesotrofe verlanding
nagestreefd. Op langere termijn wordt hier ook een zonering nagestreefd van zo-
merpolders, weidevogelgebied en vochtige schrale graslanden.

De voorkomende fauna in dit gebied zijn voornamelijk broedvogels, zwanen en
foeragerende ganzen. Goudplevier benut de polder als pleisterplaats buiten het
broedseizoen. Ook roofvogels komen voor in het gebied. Een groot aantal van deze
vogels zijn VogeI- en Habitatrichtlijnsoorten. Naast vogels komen tevens zoogdie-
ren en amfibieëu en reptielen voor waaronder Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.

In de gegevens van het Natuurloket wordt melding gemaakt van aanwezigheid van
water- en broedvogels en amfibieën.

.s Grontmij 11/99015068, versie 1
blad 45 van 102



Huidige mileusituatie en autonome ontwikkeling

Cultuurhistorie + archeologie
Ten tijde van het opstellen van Herinrichting Haren is onderzoek gedaan naar cul-
tuurhistorische en archeologische elementen in het plangebied. Hieruit blijkt dat er
een aantal middeleeuwse dijken voorkomen in het gebied. Het betreft hierbij de
Waterdijk en de Osdijk. Ook zijn er natuurlijke waterlopen met cultuurhistorische
betekenis in het plangebied aanwezig. Archeologische vindplaatsen liggen niet in
het gebied.

In Archis is aangegeven dat het gebied een lage tot middelhoge en hoge archeolo-
gische verwachtingswaarde heeft.

Bodem- + waterkwaliteit
Van het Drents Diep naar de Hondsrug wigt het veen uit over de zandondergrond.
Tegen het Drents Diep is over het veen een kleilaag afgezet. Er zit eeinlei op circa
lOm beneden maaiveld.

Lokale kwel langs de Hondsrug wordt afgevangen door sloten. Verder is het voor-
namelijk inzijgingsgebied ten gevolge van waterwinning. In de zuidelijke oever-
landen is er in de zomer lichte kwel vanuit de poldersloot en rietland.

Voor de waterhuishouding wordt gestreefd naar natuurlijke peilfluctuaties inunda-
ties tussen i februari en i apriL. In de zomer vindt de wateraanvoer plaats via zo-
merpoIders. Op langere termijn wordt gestreefd naar een natuurlijke waterhuishou-
ding, aangepast aan de eisen van de verschillende natuurdoeltypen. De waterkwali-
teit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwaliteit.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
meerdere potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in UBI-kIasse 5, 6 en 8. In het
gebied zijn twee stortplaatsen aanwezig die zijn opgenomen in Globis (het provin-
ciale bodeminformatiesysteem). Eén is reeds gesaneerd, en de ander wordt nader
onderzocht. Daarbij is er in het gebied één verdachte halfverharde weg gelegen.
Hiervoor is nader historisch onderzoek nodig.

Landschap + leefbaarheid
De westelijke rand van het vlakke veengebied ligt boven NAP. Bestaande kades in
het gebied liggen langs infrastructuur (spoor, water). Langs het Drents Diep liggen
enkele oude meanders die in het verleden zijn gedempt.

4.3.9 Ulsderpolder

¡. De Ulsderpolder is gelegen ten zuidoosten van

Beerta, ingeklemd tussen de spoorlijn
Winschoten-Nieuweschans en de A7. Het is
een langgerekt gebied
dat landbouw (voornamelijk bouwland, een

zeer klein deel grasland) als functie heeft. Het
bouwplan in de polder wordt gedomineerd
door tarwe en suikerbieten. In het noordoosten
van het gebied, bij Nieuweschans, is een groot

bos aangeplant, het Nieuweschanskerbos. Ten hoogte van De Akers is een fauna-
passage onder de snelweg aanwezig. De passage fungeert als droge en natte ver-
binding.

~
~'k

Bij inundatie wordt water ingelaten aan de zuidoostkant van het gebied, via de
bestaande duiker onder de snelweg vanuit de Westerwoldsche Aa.
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Natuur + ecologie
Het gebied is niet gelegen in ofin nabijheid van een Habitat- ofVogeIrichtIijnge-
bied of een staatsnatuurmonument. Beschermde gebieden in de buurt liggen waar-
schijnlijk op te grote afstand om beïnvloed te kunnen worden door inundatie in de
UlsderpoIder. 7

In het POP is dwars door het gebied een indicatieve ecologische verbindingszone
aangegeven. Momenteel wordt bij de uitwerking van de robuuste verbindingszone
echter niet naar het plangebied Ulsderpolder gekeken.

Uil de natuurtoets blijkt het voorkomen van een aantal beschermde soorten flora.
De vegetaties zijn echter weinig kwetsbaar. De natuuraarde van de polder is, door
intensief agrarisch gebruik en kleine bospercelen, beperkt. Geconcludeerd wordt
dat geen beschermde soorten voorkomen van de volgende soortgroepen:

. Vaatplanten;

. Reptielen;

. Dagvlinders;

. Libellen.

In het gebied komen verschillende soorten vleermuizen voor. Het gebied heeft voor
de vleermuizen vooral een functie als jachtgebied. Mogelijk zijn bomen bij Ulsda
geschikt als kolonieplaats voor Rosse vleermuis en Watervleermuis.

Overige zoogdieren die kunnen voorkomen in de Ulsderpolder zijn Ree, Haas,
Veldmuis, Mol, Vos, Egel, Woelrat en WezeL. Daarnaast komen de Gewone bos-
spitsmuis, Tweekleurige Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, Huisspitsmuis, Bruine rat,
Muskusrat, Bosmuis, Veldmuis en Hermelijn voor en mogelijk ook Steenmarter en
Das.

In het gebied komt een groot aantal verschilende broedvogels voor, waarvan ook
een groot aantal Rode Lijstsoorten (bron: natuurtoets). Daarnaast kunnen overwin-
teraars zoals Knobbelzwaan, Wilde Zwaan, Kolgans en Grauwe Gans het pIange-
bied als foerageergebied gebruiken. Het gebied is echter geen essentieel onderdeel
van het foerageergebied van een overwinterende soort.

Algemene soorten amfibieën (Bruine kikker, Gewone pad, Meerkikker, Middelste
groene kikker en Kleine watersalamander) komen mogelijk voor in de Ulsderpol-
der.

In het gebied komen 15 vissoorten voor, waarvan één gevoelige en één kwetsbare
Rode Lijstsoort, te weten, Winde en Kroeskarper. In de poldersloten zouden Kleine
en Grote modderkriper kunnen voorkomen.

Cultuurhistorie + archeologie
De UIsderpolder ligt in een gebied dat volgens het ROB (Archis) is aangemerkt als
een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Nabij het
dorp Ulsda zijn tevens een aantal vondsten van archeologische waarden aangege-
ven. De terp bij Ulsda is aangemerkt als monument met hoge archeologische
waarde. UIsda is ooit een eiland geweest. De vondsten zijn waarschijnlijk afkom-
stig van een middeleeuws bouwwerk'.

7 Bron: natuurtoets BugelHajema, 2004

'bron: Archis, Uitgebreide Rapportage Monumenten en Waarnemingen

.: Grontmij
11/99015068, versie 1

blad 47 van 102



Huidige mifeusituatie en autonome ontwikkeling

Bodem- + waterkwaliteit
De bodem van de Ulsderpolder behoort tot de zware zeekleigronden. De bodem
van het grootste deel van de polder bestaat uit een associatie van kalkrjke en
kalkarme poldervaaggrongen in klei. Deze gronden zijn in grote delen van de 001-
lardpolders ontstaan. De gemiddelde waterstand in het plan gebied is in het natte
seizoen minder dan 40 cm en in het droge seizoen meer dan i 20 cm onder het
maaiveld. Tussen de akkers liggen sloten variërend van 0,80 cm tot 2 m breed. Alle
sloten hebben steile oevers. Het water vertoont op diverse plekken kwelverschijn-
selen'. De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwali-
teit.

Langs de zuidzijde van de snelweg A 7 stroomt de Pekel Aal Westerwoldsche Aa.

Bij de provincie Groningen is geen informatie bekend die duidt op de aanwezig-
heid van een (potentiële) bodemverontreiniging.

Aardkundige waarden doen zich voor onder het dorp UIsda, dus net buiten het
plangebied.

Landschap + leefbaarheid
Het gebied is gelegen in een grootschalig open landschap. In het POP is het gebied
aangemerkt als dijkenlandschap in grootschalig open gebied. Het deel rond UIsda
behoort nog tot het ook noordelijker gelegen wegdorpenlandschap. Rondom het
gebied ligt een bestaande dijk van het spoor, de verhoging van het dorp Ulsda en de
verhoging van de A 7.

4.3.10 Winschoten Zuid

Het gebied is gelegen ten zuiden van Winschoten, tussen de
provinciale weg N972 en de Pekel-Aa. Het is gelegen in een
gebied met de functie landbouw. Het gebied heeft ook de
functie Drinkwater, maar is geen waterwingebied. Voor het
gebied is een inrichtingsplan opgesteld. Het gebied wordt
ingericht als waterbergingsgebied met natuur en recreatie-
functies. Ten noorden van het waterbergingsgebied wordt
een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gebied wordt be-
schouwd als uitloopgebied van de stad Winschoten.

Natuur + ecologie
De huidige situatie van het gebied heeft een beperkte ecologische betekenis, dat
blijkt uit de natuurtoets behorende bij het voorontwerp-bestenuingspIan Nieuw-
Zuid Winschoten. Aanwezige soorten zijn weidevogels, en mogelijk algemene
amfibieën, libellen, dagvlinders en zoogdieren. Het is niet uitgesloten dat in de
aanwezige appelboomgaard kolonies van vleermuizen voorkomen. Streetbeeld
voor het gebied is natte natuur met moeraszones, rietlanden, open water en diverse
eilandjes.

Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat er broedvogels en watervogels voor-
komen. Beide zijn echter matig onderzocht. Andere soorten komen niet voor of zijn
niet of slecht onderzocht.

9 Bron: natuurtoets BugelHajema, 2004
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Cultuurhistorie + archeologie
Het gebied Winschoten-Zuid is in Archis aangemerkt als gebied waarin lage, mid-
delhoge en hoge archeologische verwachtingswaarden elkaar atwisselen.

Eén gebied (Oude Winschoterschans) is aangemerkt als monument met hoge ar-
cheologische waarde. Ter plekke zijn ook vondsten geregistreerd.

In het inrichtingsplan is rekening gehouden met de archeologische waarden. De
gebieden waar archeologische waarden zitten zijn niet opgenomen in het plan, of er
wordt niet in de bodem gegraven of diepwortelende bomen geplant.

Bodem- + waterkwaliteit
Het PekeIderhoofddiep is in het POP aangemerkt als waterloop met landschaps-
waarde. De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwali-
teit.

Bij de provincie Groningen is geen informatie bekend die duidt op de aanwezig-
heid van een (potentiële) bodemverontreiniging. Ook in het voorontwerp Bestem-
mingsplan blijkt (onder meer op grond van bodemonderzoeken) dat bodemveront-
reiniging niet wordt verwacht.

Landschap + leefbaarheid
In het POP is het gebied aangemerkt als dijkenlandschap. Langs de Pekel Aa ligt
een bestaande dijk. In de rest van het gebied zijn geen verhogingen in het land-
schap. Het gebied ligt relatieflaag.

4.3.11 Zuiderwuppen

if
Het gebied is gelegen ten oosten van Winschoten. Het
wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn en aan

.. oostzijde door de Pekel-Aa. Het gebied is in het POP aan-

gewezen als landbouwgebied zonder specifieke waarden.

-
Natuur + ecologie
Volgens de gegevens van het Natuurloket komen er in dit gebied geen bijzondere
soorten flora voor. In het gebied komen bedreigde soorten voor waarvoor op basis
van de Flora- en Faunawet ontheffng moet worden verleend.

Het streven in dit gebied is het in te richten als moerasbos.

Cultuurhistorie + archeologie
Het gebied is in Archis aangemerkt als gebied met een lage archeologische ver-
wachtingswaarde.

Bodem- + waterkwaliteit
De waterkwaliteit in de polder is vergelijkbaar met de boezemwaterkwaliteit.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
geen verdachte enlofverontreinigde locaties aanwezig zijn.
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Landschap + leefbaarheid
In het POP wordt het gebied aangemerkt als dijkenlandschap. Om het gebied lig-
gen dijken om een baggerspeciedepot in een kenmerkende structuur. De grenzen
met de waterwegen Pekel-Aa en Winschoterdiep zijn evenals het baggerspeciede-
pot omkaad. Het gebied ligt beneden NAP.

4.3.12 Kuurbos

Het Kuurbos is gelegen aan de Nederlands-Duitse grens, ten
zuiden van de A 7 en de stad Nieuweschans. Het gebied is in het
POP aangemerkt als bos.

~

Natuur + ecologie
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat er water- en
broedvogels voorkomen in het gebied, waaronder beschermde
soorten onder de Flora- en Faunawet. Overige soorten flora en
fauna zijn niet of slecht onderzocht.

Cultuurhistorie + archeologie
In Archis is het Kuurbos aangemerkt als gebied met een middelhoge archeologi-
sche verwachtingswaarde. In het midden van het gebied ligt een terrein dat wordt
aangemerkt als monument met hoge archeologische waarde. Ook zijn er drie vond-
sten vermeld. Het archeologische monument betreft waarschijnlijk een kerk inclu-
siefvierkante gracht rondom het kerkterrein van na 1200. De kerk is bij doorbraken
van de DoIIard in de 15' eeuw afgebroken en overstroomd. De vondsten betreffen
waarschijnlijk steenhuizen die voor de eerder genoemde overstromingen zijn afge-
broken.

Bodem- + waterkwaliteit
Het gebied is gelegen aan de benedenloop van de Westerwoldsche Aa en het RL.
TijdenskanaaL. De waterkwaliteit binnen het Kuurbos is vergelijkbaar met de wa-
terkwaliteit van de boezem.

Uit de gegevens van de provinciale bodemonderzoeken blijkt dat in het gebied
meerdere potentieel vervilde locaties aanwezig zijn in UBI-klasse 6, 7 en 8. Deze
locaties zijn gelegen bij de woonbebouwing in de oostelijke rand van het gebied en
zullen daarom niet binnen het waterbergingsgebied vallen.

Landschap + leefbaarheid
In het POP is het gebied aangemerkt als dijkenlandschap. Het aangeplante jonge
bos wordt aan oostzijde omgeven door losstaande woonbebouwing langs de weg.
Dwars door het gebied van noord naar zuid ligt een recreatieve fietsroute. Het ge-
bied is in principe omkaad door bestaande kades. Aan westzijde van de oostelijk
liggende dijk liggen echter woningen die bij inundatie beschermd moeten worden.

4.3.13 Bovenlanden

. Bovenlanden is gelegen ten zuiden van Nieuweschans, aan de

westzijde van het RL. Tijdenskanaal en zuidwestelijk van het

~ ~I( Kuurbos.
Het gebied is in het POP aangemerkt als bos en er loopt een indi-
catieve ecologische verbindingszone door. De omgeving is aan-
gemerkt als zoekgebied voor bos.
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