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Samenvatting
Voor de recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te
wijzigen. De omvang van het project komt boven een door het Besluit milieueffectrappOltage aangegeven
grens. Daarom dient voor het wijzigen en vaststellen van het bestemmingsplan een milieueffectrapport te
worden opgesteld. De wet stelt een procedure vast die gevolgd moet worden. Onderdeel van deze procedure is
het vaststellen van de richtlijnen door de gemeenteraad. De gemeente heeft haar burgers, de EOP's en haar
wettelijke adviseurs geraadpleegd over de milieuonderwerpen die in de richtlijnen opgenomen moeten worden.
De resultaten van de inspraak en de adviezen van de wettelijke adviseurs zijn toegestuurd naar de Commissie
voor m.e.r.
De Commissie heeft een advies uitgebracht over de richtlijnen waarin de reacties van de bewoners en de
adviseurs zijn verwerkt.
Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen en aan te vullen met drie aspecten (landschap, C02, veiligheid).

Bijlagen:
1. Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport "Recreatieve ontwikkeling
Amsterdamsche Veld in Zuidoost Drenthe" van de Commissie m.e.f., rapport nr. 2033-35.
2. Toelichting: "Aanvullende aspecten voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport
(MER).
3. Verslagen van de informatieavond op 23 januari 2008
4. Overzicht inspraakreacties
5. Concept Richtlijnen voor het MER "Amsterdamsche Veld en Zuidoost Drenthe"
6. Concept brief aan insprekers
Stukken ter inzage:

-3De vaststelling van de richtlijnen voor het MER is de eerste fase uit de overeenkomst welke
met Griendtsveen is gesloten op 28 november 2007 en waartoe in het college is besloten op
20 november 2007
4.

Afstemming met externe partijen/commllnicatie

Voor het vaststellen van de richtlijnen heeft de gemeente haar wettelijke adviseurs en de
Commissie m.e.r. geraadpleegd over de milieuaspecten die moeten worden onderzocht.
Tot 30 januari 2008 was er gelegenheid voor de burgers om schriftelijk hun reactie in te
dienen over de startnotitie en op woensdag 23 januari 2008 was een informatie- en
inspraakavond georganiseerd voor de omwonenden. Bijlage 3 bevat de verslagen van deze uit
twee delen bestaande informatie- en inspraakavond. En in bijlage 4 zijn de reacties
samengevat.
De schriftelijke en mondelinge inbreng van de burgers en de adviezen die de wettelijke
adviseurs hebben uitgebracht zijn verwerkt in het advies van de Commissie m.e.r.
Met de Erkende Overlegpartners uit het invloedsgebied heeft afstemming over alle aspecten
van deze ontwikkeling plaats gehad. Hun inbreng is in de inspraakreacties verwerkt.
5.

6.

Finallciele conseqllenties/voorgestelde dekkillg

De kosten welke direct voortvloeien uit dit project komen voor rekening van Griendtsveen.
Met Griendtsveen is overeengekomen dat de gemeentelijke kosten per kwartaal in rekening
worden gebracht.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

TOELICHTING

Aanvullende aspecten voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport
Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Inleiding
Bij het opstellen van de richtlijnen heeft de gemeente Emmen haar wettelijke adviseurs, haar burgers,
haar erkende Overlegpartners (Eop's) in het invloedsgebied en de onafhankelijke Commissie MER
geraadpleegd.
De reacties van de burgers, Eop's en van de wettelijke adviseurs (provincie, waterschap, Commissie
MER, etc.) zijn al verwerkt in het advies van de Commissie MER.
De gemeente onderschrijft het advies van de Commissie over de milieueffecten die onderzocht
moeten worden en de manier waarap het onderzoek moet worden uitgevoerd.
Daarnaast vindt de gemeente het noodzakelijk om nog een drietal aspecten toe te voegen aan het
advies van de Commissie. Dit omdat deze aspecten te maken hebben met het lokale beleid dat de
gemeente wil uitdragen. Deze aspecten zijn de volgende:
•
•
•

C02 uitstoot
Landschappelijke inpassing
Fysieke veiligheid

1. C02 uitstoot
De gemeente raad van Emmen heeft zich in een motie uitgespraken voor een klimaatneutrale
gemeente.
Om inzicht te verkrijgen in de effecten op de klimaatverandering van de voorgenomen
ontwikkeling is het noodzakelijk te onderzoeken welke bronnen C02 zullen produceren.
Daarnaast moet het onderzoek in beeld brengen hoe deze productie gereduceerd kan worden.
2. Landschappelijke inpassing
Het Amsterdamsche Veld maakt onderdeel uit van het jonge veenkoloniale landschap van zuidoost
Drenthe dat op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van het veenkoloniale gebied, oostelijk van de
Hondsrug, tussen het Groningse Boertange en de landsgrens ten zuiden van Emmen; het gebied dat
voor de veenontginning bekend stond als het Boertangermoor. Dit totale veenkoloniale gebied kan
worden gekarakteriseerd als een open en ogenschijnlijk vlak landschap met een blokverkaveling die
vorm heeft gekregen door kanalen, wijken en sloten die werden aangelegd om de vervening en het
navolgend landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Vanuit een hoog schaalniveau bezien wordt
het open veenkoloniale landschap aan de westzijde begrensd door de Hondsrug met zijn door
bossen, dorpen en stedelijke bebouwing meer besloten landschap. Binnen het veenkoloniale gebied
worden de open ruimten van elkaar gesepareerd door lijnvormige beplantingen, lintbebouwingen en
enkele bospercelen. Hierbij is het ruimtelijk patroon van wijken en kanalen steeds bepalend geweest
voor aard, functie, maat en richting.
Binnen het Amsterdamsche Veld wordt de open ruimte eveneens gesepareerd door groene elementen.
Zij liggen geconcentreerd en centraal in het Veld, op een van de uitlopers van de Hondsrug, met name
ter plaatse van de weinig vergraven hoogveen-restanten rond de voormalige zandwinning, rand het
vengebied, op het terrein van de turfstrooisel-fabriek en in de zuidoostelijke hoek van het plangebied.
Tezamen met het westelijk gelegen productiebos vormen zij een meer besloten gebied tussen
Noordersloot en Dommerskanaal waardoor het Amsterdamsche Veld volkomen wordt onderverdeeld
in een westelijk en een oostelijk open landschap. Omdat zich juist hier een uitloper van de Hondsrug
bevindt sluit deze ruimtelijke beslotenheid goed aan bij de karakteristiek van het landschap van de
Hondsrug zelf. Het concentreren van de ontwikkeling op deze plek betekent de minst ingrijpende
impact op de openheid van het overige deel van het Veld.

Richtlijnen voor het milieueffectrapport
Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld in Zuidoost Drenthe
Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Emmen
in de openbare vergadering van
2008

1.

HOOFDPUNTEN VOOR HET MER
Houdstermaatschappij Griendtsveen BV heeft het voornem.
m in het gebied
'Amsterdamsche Veld' in Zuidoost-Drenthe een recreati~~rc.~Jit~ realiseren.
~ningen,
Beoogd wordt de realisatie van een wildlife park m~~.~~rbtijfsvo
een golfbaan, een congrescentrum en terreinen v0Q:!7'ev
enten e \?tiviteiten.
~. . . . . . . .

ontwik~~l~n,.recl'e~~ii~.~~
.- .-.,.__.-. :.;...- ..:.•'.:.,.: .;-.:,.• . •.:.,::. .:•'. .

········,····:;.\:. :.·.::.·.:,.;:N()··':··

Op grond van de grootte van het te
'ied (meer din
50 ha) en mogelijk ook op grond van de~~,«'jntwI~kelen;&~ilf!baan(indien groter
dan 50 ha), geldt een m.e.r.-plicht. Het)b~~g~gde~~~ag, de.~~.~~ente Emmen,
doorloopt een procedure om het best~tllming§pl~nvoor d.it ini.ti~tiefte wijzigen.

De volgende purttetl\\(Rrdeq~~.~.~~R~.~dals essentiele informatie in het
milieueffe~}.FeBBg~.DatiYYil zeggendat het MER onvoldoende basis biedt voor

het meew~gen vam~~t.milieubelang in de besluitvorming, als de volgende
informatie ontbreekt:
. i~3i~?t i~'~~ effectem",~~ de .ifigrepen in de waterhuishouding, met name
~9'relati~ totB~instandh~~ldingdoelsteliingenvan het nabijgelegen Natura

~OOO-gebied B~~~~E~~~9.~

B;inzicht in de toename en effecten van verkeer;
*~,~nzicht in de ~aximaal mogelijke effecten van de nog niet geconcretiseerde
pl' derdelen;
. ee.~~.~~.t;Jdig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en
geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
In de volgende hoofdstukken wordt in meer detail aangegeven aan welke
informatie het MER moet bevatten. Deze richtlijnen bouwen voort op de
startnotitie. Oat wil zeggen dat de richtlijnen niet zelfstandig leesbaar zijn,
maar in combinatie met de startnotitie moeten worden gelezen.

Fauna' (doelstelling 3 startnotitie). Onderbouw tevens hoe de toekomstige natuurinrichting
mogelijk is met de mogelUkheden en beperkingen van het toekomstige
watersysteem.

3.2

Alternatievenontwikkeling
De startnotitie beschrijft naast een nulaiternatief, twee inrichtingsalternatieven
van de voorgenomen activiteit en het mma. Op het aspect waterhuishouding
worden meerdere varianten voorgesteld.
Alternatieven komen volgens de startnotitie tot stand op basi~;F)ittIT>de wensen
van initiatiefnemer en gemeente en diverse randvoorwaar~.~ni11~;~derbouw de
uitgangspunten en keuzes waarmee de alternatieven tot stl:lITd kO~.~2' Motiveer
de combinatie van verschillende onderdelen tot
"ende alternatieven.

Watervarianten

alternatiefwel~~;~a~~~~~ri:~~t~~~orden

Beschrijf in het MER per
o nderzocht
en integreer deze varianten en alternatiev~~,;Gee~0~~?r de v~~~~p.ten aan of en
hoe vanuit het plangebied in de gi~~~~!~rbefl~~~e van he~;n~pijgelegen
glastuinbouwgebied wordt voor~ien. Beschrijf'~~rendie~'+ineen van de varianten
een alternatieve gietwatervoorziyning om ook het.~~f~2F.daarvanop de omgeving
'
te kunnen b e p a l e n . ·

Ontsluitingsvarianten

De startnotitie

beSCfiHj'~'tWC*0~~~;':j;~~;';Ub Iieksentrees aan de Noordersloo!.

De variant~"l:y~~g.~bliek~~ntrees lijken niet onderscheidend te zijn voor het
verkeer 08ide toeleig~"l:de \\i~gen. Werk daarom ook varianten uit met toegang tot
het plang((pied aan de~((elstra~t,/,
\>,.\

,;,,:{:·::'h,

~erd~r'iqo~~~i~e startnoti.tie twee varianten van ontsluitingroutes van het
;plangebied. Be~B~E.ij~~irrbU de mogelUkheden om aan te sluiten op de geplande
~ntsluitingswelS vanhet kassengebied naar rondweg Veenoord - Vierslagen.
~~~k enkele lo'¥ische combinaties uit van ontsluitingsroutes en publieksentrees.
Be;~~~.~ijf aanr?llend de verdere ontsluitingsstructuur naar de regionale
hoofd\\i((g@q:rinclusiefde A 37.

3.3

Bandbreedte en voorkeursalternatief
Werk met het oog op de besluitvorming over het bestemmingsplan een beperkt
aantal alternatieven uit waarmee de bandbreedte zichtbaar wordt, waarbinnen
milieueffecten zich zullen voordoen.
Oat betekent concreet tenminste een alternatief met maximale milieueffecten
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het Bargerveen. Schenk daarbij speciale aandacht voor het waterpeil in de
omgeving (landbouw areaal), in tijden van waterovervloed.
· Breng de werking van het toekomstige watersysteem in beeld en de
randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.
· Maak inzichtelijk wat de huidige aan- en afvoer van water is, wat voor het
toekomstig watersysteem de aanvullend benodigde aanvoer van water
moet zijn, hoe hier in zal worden voorzien en de effecten hiervan.
· Geef een effectbeschrijving van alternatieve gietwatervoorzieningen indien
de huidige grondwaterwinning ten behoeve van gietwater niet wordt vOOligezet.
,Alternatieve voorzieningen' verwij st niet aIleen naar andere ~~~.ieren van
watervoorziening dan diepe winning, maar ook naar andere (~~vens,in het
plangebied gelegen) locaties voor diepe winning. Maak e~f.!.}iJ"l~~~atting van de te
verwachten effecten of probeer een inschatting te makeni!p algemyne zin indien
.
de alternatieve locatie(s) van waterwinning niet bekyp.9,;~iJh.

Water- en bodemkwaliteit
Beschrijf of en hoe veranderende stroming~~(ieyeeIR~~ ,;J;§~nelheden eri~
richtingen in het watersysteem leiden tot,;~en andyre waf
aliteit. Beschrijf
ook de daarvan afgeleide effecten. Be~ch~~{/,;;//// . </)s,;/'
· de kwaliteit (concentraties van metJ"l~me i.i~~E/yn mang~~n~;/van het opgepompte
water;
· de kwaliteit van het oppervlak~rwater (aanwezI·~!~/.~n/concentraties van
met name nikkel en arsee~);/2;.
)/y/)"
· het effect van het opgep0tB.pte V\f~~~r op de kW~liteit van het oppervlaktewater;
· de mate waarin 'natuurlijke<?~tijzerj~~'lei~~tot de vorming van ijzerslib
op de bodem van~~B0~tg~lopen;/<//}}</"
· een beoordeling van~itsli~J~/~~~/~~der van de Europese Afvalstoffenlijst
(Eural), eng~.p..Bgg~rdeli~g van inhoeverre dit slib een gevaarlijke of nietgevaarlij~fafvalsto~/i.~(bijy~orbeeld op basis van de nikkel- en
arseenc0f.!.~entratie in)~g~ wate~)i.·'

· o~~;~der;j~.;loed van e,,~ntueel aanwezig nikkel en arseen dit slib zich

g.ntwikk~ltt~2/~hemisch ~fval;

/t of de verhoog~~F~.~~f.!.~}Vaterstanden als gevolg van het stopzetten van de

~inning van gi,gtwateruit de plas kunnen leiden tot mobilisatie van fosfaten
~i~~mliggendesibemeste

landbouwgronden, en ofhet nodig is te anticiperen
oP/~fgevolgeI]fervan (zoals algengroei).
Beschrijf e verschillende manieren van verwerking van afvalwater. Ga hierbij
ook in op het effect van het gebruik van helofytenfilters op de bodemkwaliteit.
Inventariseer of er bodemverontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn.
Beschrijf op welke wijze hiermee bij de realisatie van de plannen zal worden
omgegaan. (via inspraakreacties werd geattendeerd op het bestaan van een
voormalige chemische afvalstort).
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Indien uit de passende beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen
worden uitgesloten, dan dient de zogenaamde ADC-toets doorlopen te worden.
Dit houdt op grond van art, 199 en 19h van de Nbw respectievelijk in:
- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?
- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project
toch gerealiseerd moet worden?
- C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft?
Op korte afstand van het plangebied liggen er ten westen va~. ;.p:et>Bargerveen
en in het dal van het Schoonebeekerdiep gebieden met ee~"pa.~~~rfunctie
(natuurdoelen 'Schraalland droog en nat', 'Heide en hoogzeen~)'"j~~ze zijn
onderdeel van de EHS, Volgens het POPII is aanta~~~~~i\Z~~ deze g~~!~den aileen
in uitzonderingsgevallen acceptabel. In die gevall~~is he~;.~!?mpensati~~!~~~psel
beleidsuitgangspunt. In het MER dient te wor?ena~~~.ege",~n in hoeve~~y/deze
natuurdoelen door de voorgenomen activitei~.!pqsitiefq~pygatiefworden
. .
be'invloed.
Soortenbescherming
..;;>j~~i;>Fi
Geef aan of voor het voornemen.een ontheffin . an de minister van LNV vereist
is op grond van artikel 75 van 1~. Flora en fauna~~)~Jfiaien dat vereist
is, motiveer dan in het M~~ op;g~ond waarvan\verqpdersteld wordt dat ontheffing
verleend zal worden en yoqrwel~~;~?orten datpeldt.
NB. Op de website www.min~~""nl{~~~ggr\\!et~~wing is uitgebreide informatie te
vinden over de S?g~;~~.~~~.~~ermi~.~, waarpnder de systematiek van de Flora en
faunawet en de vereist~nvQqrh~~.Y~rkrUgen van ontheffingen voor verboden
handeIingen.
Geef aan;~elke mitigef~~defu;~fl'tregelennodig zijn om in de gunstige staat
va~i~~tanA.~ouding te vq?rzien. Bovendien dient voor streng beschermde

~Qorten\in h~;~~ER te wqrden onderbouwd dat - indien hun gunstige staat
ran instandhouQ!.~~.\\!?~9ibedreigd - er geen andere betere oplossingen bestaan.
~e streng besc~ermdesoorten staan in bUlage IV van de HabitatrichtiUn en in
~i~lage 1 van h~t Besluit houdende wijziging van een aantal algemene
m~~elen ",~11 bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en
faunli1~;;~V"enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75 Ffw).

Presenteer desgewenst in een bijlage bij het MER de informatie die benodigd
is voor deze ontheffing. Geef in het MER zelf globaal aan welke beschermde
planten- of diersoorten voorkomen in of nabij het plangebied en of sprake kan
zijn van verstoring van beschermde soorten.
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Boertange en de landsgrens ten zuiden van Emmen; het gebied dat voor de
veenontginning bekend stond als het Boertangermoor. Dit totale veenkoloniale
gebied kan worden gekarakteriseerd als een open en ogenschijnlijk vlak landschap
met een blokverkaveling die vorm heeft gekregen door kanalen, wijken en sloten
die werden aangelegd om de vervening en het navolgend landbouwkundige
gebruik mogelijk te maken. Vanuit een hoog schaalniveau bezien wordt het open
veenkoloniale landschap aan de westzijde begrensd door de Hondsrug met zijn
door bossen, dorpen en stedelijke bebouwing meer besloten landschap. Binnen het
veenkoloniale gebied worden de open ruimten van elkaar gesepareerd door
lijnvormige beplantingen, lintbebouwingen en enkele bospercel~!~. Hierbij is het
ruimtelijk patroon van wijken en kanalen steeds bepalend g~~~estvoor aard,
functie, maat en r i c h t i n g ' x X ) \ i ! \ { % i i
Binnen het Amsterdamsche Veld wordt de open ruimte e'\'"tneeris~c~~separeerd
door groene elementen. Zij liggen geconcentreerd e~!i~t~~f.~al in he~'i~,~ld, op een
van de uitlopers van de Hondsrug, met name ter~~~~tsev~~!de weinig\~!~!f.~raven
hoogveenrestanten rond de voormalige zand"",innin;~ti![?ndc~.et vengebi~;~¥cop het
terrein van de turfstrooiselfabriek en in de3~~iQq~steHj'~!;!Joek van het plangebied.
Samen met het westelijk gelegen produ:~.~d50s vq;men zi . .en meer besloten
msterdamsche
gebied tussen Noordersloot en Dommyrs~~~~al "",~~{?oor
Veld volkomen wordt onderverde~l~c~r.een~t~~elijk'en~.~n stelijk open
landschap. Omdat zichjuist hierc~en uitloper v~~i;?e Ho~?~rug bevindt sluit deze
ruimtelijke beslotenheid goed a~~ bij de karakteri~~~~~yyan het landschap van de
Hondsrug zelf. Het conce.~trereni~an de ontwi~eli~g'op deze plek betekent de
minst ingrijpende impactopde o",~~~eid van h~t overige deel van het Veld.
Voor de effecten op de directegmgt(~igg:lijg\wet name de randen van het
plangebied van b~l~gg'i~~ggoedt(en harmonieuze aansluiting op het
veenkoloniale landsc!J~pzaliy~g[~I~.ier tot uiting moeten worden gebracht. Deze
randen kun.~t(n!"",g;?en o~.gevat alseen.abrupte overgang (lijn) of meer
geleidelU,e overgaflg;~:l0ne)tussen het ruimtelijk besloten recreatiegebied en het
open agr<{[isch landscfj..~pD~:l~!!iggigg in het land~~hapen de eigenschappen van de plek rechtvaardigt de
!~euzeoQ1 hi~;[?2P de uitl~per van de Hondsrug, het landschap te verdichten
westzijdev(1gi~.~~g~Fk inclusief overgangszone bevindt zich op de westflank
;~.an de uitlope[ opdeovergang van droger naar natter gebied. In dit gedeelte is de
~~ii~~?per van detpondsrug niet meer manifest in het landschap. De veenkoloniale
blq'~f.kave1i~.g met het karakteristiek wijkenpatroon is hier dominant in het
landsc!J5J.Pi!i.~.evigerende landschapsvisie in Voorontwerp Structuurvisie namelijk
'bebossing Hondsrug' en de aardkundige en landschappelijke omstandigheden
geven hier geen aanleiding voor verdichting.
De omvang en de inrichting van de overgangszone zuBen het landschap sterk gaan
bepalen.
am randvoorwaarden voor de bee!dkwaliteit van de overgangszones te kunnen
formuleren dienen voor de inpassing van het grootschalig recreatief element de
volgende twee varianten te worden onderzocht:
1. een totaal omsloten gebied (maximale oppervlakte) met abrupte overgangen
naar het open landschap.

pe
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De aanrijtijd tot de locatie waar het plan wordt ontwikkeld is voor de brandweer
grater dan de zorgnorm. Daarnaast zijn de afstanden tot een 3-tal aardgashoofdtransportleidingen resp. 20 mtr, 25 mtr en 60 mtr en een van de leidingen
snijdt de kanaalparkzone door. Dit zijn zorgpunten voor de fysieke veiligheid van
de bezoekers, de omgeving en voor de wilde dieren zelf.
Daarom is het belangrijk om in het milieueffectrapport ook het onderzoek naar
Fysieke veiligheid mee te nemen. Hierin te benoemen: Externe veiligheid,
Bereikbaarheid, Bluswatervoorziening, Gebiedinrichting, Repressieve dekking,
Waarschuwing- en Alarmeringstelsel (maandelijkse sirene).
Momenteel is een landelijke discussie gaande over in acht t~c~pmen afstanden tot
transportleidingen.
." ••,iC•C'!0i.
Er moet onderzocht worden wat de consequenties zijn va~dezei~i~~ussies voor
het plan en/of op welke punten aanpassingen gedaanm9~ten word~~!
-\

"'-;:',::\:\,T\::;:,:"-

Luchtkwaliteit
Aanvullend op de startnotitie adviseert de 5~fuQ1issie ge{olgen te besschrijven
van de alternatieven voor de luchtkwalit~!y{inhei~tudie{~J~~d, onafuankelijk
of sprake zal zijn van overschrijding v.e;tl1 . •. ensw~~¥~~n. Ma~~,5?~bruik van
modelberekeningen die voldoen a~~,~~Re . '"g:itJeoord~lin~luchtkwaliteit
(2007). Toets het initiatief aan d~luchtkwalit i~~~,.isen gS~geind in de (nieuwe)
Wet milieubeheer. (Op 15 novem~rr 2007 is de (nieuwt1li',~rt;,m{Iieubeheer in werking
getreden en daarmee de luchtk\\,illiteits0i.sen zoals opgenfmery!iJi,IThoofdstuk 5 van deze Wet. Het
Besluit luchtkwaliteit (2005) is «.omen teyervallen en vei;vangim door de Wet luchtkwaliteit.)
,:"?:-,,;;

Geef in het MERX8gr ~j~ stof(~~tO)'~1J~()~inzicht in de concentratienivealls
en eventuele overschrijdil1g~10i~~n!;S~nswaardenzowel voor de autonome
ontwikkeli~S;~~~I~voo(?everschiHel1~e alternatieven. Beschrijf:
· de liggi~g/en gro()~~~.vari~~entuele overschrijdingsgebieden;
· de hoog~~e concentrayi~s bin1J~i9' de overschrijdingsgebieden;
· deg~ev~~l~eid woning~p en andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen
~~;yerSRhill~~~e overschl'ijdingsgebieden;
ide mate vam9Yerschrij~ing van grenswaarden.
~: et te verwacbten is dat de grenswaarden voor S02, CO, Pb, en benzeen en de
ni"i'~arden~~or nikkel, arseen, cadmium, ozon, benzo(a)pyreen en voor de
oveg~i~~.~tt~nuit de Wm (lllchtkwaliteitseisen) zullen worden overschreden.
Gezien de jurisprudentie (Zie uitspraak 20030888211 van 16 februari 2005 inzake Rijksweg
73-zuid Ambt Montfort) wordt aanbevolen toch de concentraties van deze stoffen en
de toetsing daarvan aan de grenswaarden op te nemen in het MER.

Geluid, geur en licht
Voor de aspecten geillid, geur en licht zijn er geen aanvullende pllnten op de
startnotitie. Geadviseerd wordt weI om met de miliellaspecten verkeer,
lllchtkwaliteit, geluid, geur en licht een totaalbeeld te geven van de effecten van
de voorgenomen activiteit op het woon- en leefmilieu. Relevante aspecten van
woon- en leefmilieu worden onder de verschillende kopjes weI behandeld, maar
11

BIJLAGE:

Projectgegevens

Initiatiefnemer: BV Houdstermaatschappij Griendtsveen
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van gemeente Emmen
Besluit: wijzigen van bestemmingsplan
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 10.1, C 10.2
Activiteit:
Houdstermaatschappij Griendtsveen BV heeft het voornemen
'Amsterdamsche Veld' in Zuidoost-Drenthe (gemeente ErrlIl}l~n)llYe~n n~cn~3,ttlYproJect
te realiseren. Het geheel omvat een gebied van circa
Beoogd worden de aanleg van:
· een wildpark met verblijfsvoorzieningen;
.i;;ii
· een gebied voor sport en spel (waaronder een§~lfbaan~. eVI~m:h1'~ntenterr'em
en watersportvoorzieningen);
.\ii;;:;;;!>
· een congres-I vergadercentrum met groepsa(;comnj9J.i~ties;\
· een museum;
· een terrein voor dag-I verblijfsrecreati¢.
\.

.....-:'0:-\:;::-"

Betrokken documenten:
\!
<\\\;;!;;\\
De gemeenteraad van Emmen heeft k~~nis¥~~~~e~.0'an de inspraakreacties en adviezen,
die zij van haar wettelijke.~.~0'i§.~ursenl1~~r Erkelldeoverlegpartners (Eop's) heeft
ontvangen. In deze richtlijnen·ishetll.d0i~~i0'an de Commissie m.e.r. overgenomen en op
drie aspecten aang~YHl~~~02 uIt~toot, Landschappelijke inpassing en Fysieke
veiligheid).;/i\i
De ontvangen ins]Jraakreactie~~ijn iithlYt "OVERZICHT INSPRAAKREACTIES,
MIUEUE~~.~CT~i\PPORTRECREATIEVE ONTWIKKEUNG AMSTERDAMSCHE
VELD". <weerglYgeylYp.
:/

','

Proce~Mrele gegevenf
inlooPlTlj~.~ag : 11 dec~mber 2007 in de Fijnfabriek aan het Dommerskanaal
aankondig~~~.start prp.iledure: weekblad De Zuidervelder d.d. 18 december
2007
·····\;·;/I;;\\i;;;;.;;
aanvraag richtlijnenadvies : 17 december 2007
ter inzage legging startnotitie: 19 december 2007 tim 30 januari 2008
informatieavond : 23 januari 2008 in cultureelcentrum 't Schienvat te Erica
richtlijnenadvies uitgebracht: 11 februari 2008
uitgangspunt voor deze richtlijnen is de "Startnotitie milieueffectrapportage - Recreatieve
ontwikkelingen Amsterdamsche Veld", november 2007.
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