
 

 

Memo 

 

 
 
Onderwerp: Verwerking concept advies commissie m.e.r. 
Project: MER Olde Maten en Veerslootlanden 
Projectnummer: 12M144.3 
Ons kenmerk: - 
Bestemd voor: M. Vervoort (DLG), E. Saathof (gemeente Staphorst) 
Opgesteld door: Marieke Pfaff-Wagenaar 
Datum: 16 april 2012 

 
 

 
In deze memo is aangegeven hoe het concept advies van de commissie m.e.r. op het MER Olde 
Maten en Veerslootlanden is verwerkt. 

 

Advies Waar verwerkt in MER Hoe verwerkt in MER 
2.1 Discrepantie MER / 
definitief ontwerp 

Paragraaf 3.7.2 
Inrichtingsalternatieven 
Veerslootlanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
H4 Effectbeoordeling, 
paragrafen 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 
4.5.3 
 
 
 
Paragraaf 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgraven en ophogen 
toegelicht, conform DO. Kaart 
niet aangepast, omdat dit te 
groot detailniveau voor MER is 
en DO binnen kaders MER past. 
 
Voetnoot dat 
fosfaatverzadiging gering is en 
afgraven daar niet voor 
bedoeld. 
 
Bodemkundige en 
landschappelijke gevolgen 
afgraven en ophogen nader 
toegelicht op basis detaillering 
hoogteverschillen in DO. 
 
30-jarige beheercyclus 
boksloten gaat niet door. In 
plaats van 2e en 3e 
beheercyclus worden in 1e 
cyclus extra maatregelen 
uitgevoerd (email Jacko Nijland, 
DLG d.d. 20/3/2012). Alleen in 
VKA aangepast, niet in 
onderzochte alternatieven. 
 



 

 

Paragraaf 6.1 
 
 
 
 
 
 
Paragraaf 6.3 
 
 
 
Paragraaf 2.2.5 en H9 
Literatuurlijst 
 
 
 
 
H4 Effectbeoordeling, 
paragrafen 4.3.5 

Significante aantasting >100 m² 
bestaande natuurwaarden in 
Veerslootlanden, wordt 
gecompenseerd (Passende 
beoordeling, EcoGroen, 2012) 
toegevoegd 
 
Kade rondom erven om 
drooglegging woningen te 
garanderen toegevoegd in VKA 
 
Notitie drooglegging wegen 
(Royal Haskoning, 2012) 
Beschrijving huidige 
droogleggingssituatie 
toegevoegd. 
 
Gevolgen plan voor 
drooglegging wegen in 
effectbeoordeling 
meegenomen 

2.1 Doelbereik door inrichtings- 
of beheersmaatregelen 

Paragraaf 3.3 Uitgangspunten 
voor de alternatieven 
 
 
Paragraaf 3.3.2 
 
 
 
 
Paragraaf 3.4 t/m 3.7 

Op enkele plaatsen 
onderscheid inrichtings- en 
beheermaatregelen aangeduid 
 
Alinea met 
verantwoordelijkheid voor 
inrichtings- en beheer-
maatregelen toegevoegd 
 
In tabellen en tekst 
onderscheid gemaakt tussen 
inrichtings- en 
beheermaatregelen 

2.1 Vergraving Paragraaf 3.7.2 
Inrichtingsalternatieven 
Veerslootlanden en Paragraaf 
5.4 VKA Veerslootlanden 
 
 
 
H4 Effectbeoordeling, alinea’s 
omvang grondverzet in de 
paragrafen Bodem en water 
(4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 en 4.5.1) en 
paragraaf 5.5 Grondverzet VKA 
 
 
 
 
 

Afgraven en ophogen 
toegelicht, conform DO. 
Voetnoot paragraaf 3.7.2 dat 
fosfaatverzadiging gering is en 
afgraven daar niet voor 
bedoeld. 
 
Mogelijkheid dat niet alle grond 
binnen plangebied wordt 
verwerkt toegevoegd (email 
Marjan Vervoort, DLG d.d. 
28/3/2012). Toegevoegd dat de 
grond schoon is (email Jacko 
Nijland, DLG d.d. 28/3/2012). 
Kans op schade aan wegen en 
bermen t.g.v. extra 
grondtransporten bij afvoer uit 



 

 

 
Paragraaf 4.2.5 
 
 
 
H5 VKA 

gebied toegevoegd. 
Landschappelijke gevolgen 
afgraven en ophogen 
aangevuld 
 
Grondverzet per deelgebied en 
totaal plan opgenomen. 

2.1 Mestaanwending Paragraaf 7.3 Aanvullende toelichting op 
basis van input CLM (is bezig 
met opstellen beheerplan, 
2012) 

2.2 Historisch-geografische 
gebiedskenmerken 

Paragraaf 2.1.5 Gemeentelijk 
beleid, Landschapsplan 
Staphorst 2011 
Paragraaf 2.2.4 Cultuurhistorie 
 
H4 Effectbeoordeling, 
paragrafen 4.3.3, 4.5.3,  
 
 

Hoofdopgaven landschapsplan 
toegevoegd 
 
Fysieke dragers uit Nota 
Belvedère toegevoegd 
Waardevolle 
landschapselementen 
meegenomen in 
effectbeoordeling. 

2.2 Archeologie Paragraaf 2.2.4 Archeologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H4 Effectbeoordeling, 
paragrafen 4.3.3, 4.5.3 
 
 
 
 
 
H9 Literatuurlijst 

Uitgangspunten archeologische 
verwachtings- en 
beleidsadvieskaart gemeente 
Staphorst, archeologische 
waardenkaart gemeente 
Zwartewaterland en 
archeologische potentiekaart 
Arcadis (2010) op elkaar 
afgestemd.  
 
Toelichting waarop 
archeologische beleid 
gemeente Staphorst is 
gebaseerd toegevoegd aan de 
hand van Vervloet en Bording 
(1985) en de Wolde (1990). 
 
Uitkomsten aanvullend 
archeologisch onderzoek 
(Arcadis, 2012) toegevoegd. 
 
Ontginningsas toegevoegd en 
meegenomen in 
effectbeoordeling, 
archologische onderzoek 
(Arcadis, 2012) meegenomen in 
effectbeoordeling. 
 
Vervloet en Bording (1985) en 
de Wolde (1990) toegevoegd. 

3 Hydrologische berekeningen - Het advies geeft geen 



 

 

aanleiding tot aanpassing van 
het MER. 

 


