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Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau
De gemeente Ooststellingwerf heeft naar aanleiding van het R&D advies1 van de Commissie
voor de m.e.r. haar plannen nader uitgewerkt in een oplegnotitie2. Deze notitie wordt op 12
juni 2012 aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd ter goedkeuring. De oplegnotitie is voor
advies voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r..3
De gemeente heeft in de oplegnotitie zes alternatieven (ontwikkelingsrichtingen) uitgewerkt
voor de Boerestreek, de locatie Terwisscha en de Bosberg. De verschillende alternatieven beschrijven mogelijke ontwikkelingen zoals de verplaatsing van het buitenscentrum, ingrepen
in de Bosberg, aanpassing van de openbare ruimte en ingrepen in de verkeersstructuur. De
alternatieven moeten invulling geven aan de toeristische en recreatieve ambities en doelstellingen van de gemeente.
Reactie Commissie voor de m.e.r.
De Commissie constateert dat met het in beeld brengen van alternatieven er meer inzicht
komt in de mogelijke ontwikkelingsrichtingen en de bandbreedte van mogelijke milieueffecten die daarbij kunnen optreden.
De Commissie merkt op dat de alternatieven eigenlijk een beschrijving zijn van de ontwikkelingsrichtingen die bij de verschillende ambitieniveaus passen. Een nadere verkenning in
het MER kan daarmee bijdragen aan het concretiseren van de doelstellingen van de gemeente Ooststellingwerf. Geef in het MER een toelichting op de keuze van de alternatieven vanuit
de toeristische en recreatieve ambities.
Voor de verkenning van de bandbreedte in milieueffecten is vooral het meest ambitieuze alternatief ten aanzien van het aantrekken van bezoekers belangrijk. In het MER zal een beeld
moeten worden gegeven van een realistisch bovengrens, omdat dat inzicht geeft in de maximale effecten van het voornemen. Bij de alternatieven waarin een forse groei van het aantal
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Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport bestemmingsplan Boerestreek / Bosberg
gemeente Ooststellingwerf. 13 maart 2012, nummer 2602-23.
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Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau Plan-MER Boerestreek / Bosberg, 15-5-2012 vastgesteld door het college
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De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., verdere projectgegevens en bijbehorende stukken,
voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via www.commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het
zoekvak het projectnummer in te geven.

bezoekers is voorzien zijn de belangrijkste onderwerpen de verstoring van de natuur en de
milieueffecten als gevolg van het extra verkeer. Naar verwachting kunnen deze effecten voor
de verschillende alternatieven behoorlijk verschillen en daarmee is het relevant dit scherp in
beeld te krijgen voor de besluitvorming.
De Commissie is van mening dat met deze alternatieven een basis kan worden gelegd voor
een stapsgewijze/gefaseerde ontwikkelingsstrategie.
Aanbeveling/conclusie voor het vervolg
De Commissie adviseert aanvullend op haar R&D advies van 13 maart 2012 de in de oplegnotitie beschreven alternatieven verder uit te werken en de bandbreedte aan milieueffecten
te beschrijven. Benut de verkenning naar alternatieven en ontwikkelingsrichtingen om de
doelstellingen concreet invulling te geven en beschrijf dit in het MER.

