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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. voor milieueffectrapport Meer-

stad-Midden Groningen 

 

Zet waterkwaliteit en natuur centraal 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de actualisatie 

van het bestemmingsplan Meerstad-Midden de waterkwaliteit van het Woldmeer 

en de effecten op natuur centraal te zetten.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - de gemeen-

ten Groningen en Slochteren - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenten Slochteren en Groningen willen het westelijke deel van het bestem-

mingsplan Meerstad-Midden actualiseren. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen, 

namelijk minder woningen, een groter oppervlak water binnen het gebied, het aanpas-

sen van wegen en meer parkeerruimte. Voordat de gemeenten besluiten over het be-

stemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De 

gemeenten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het 

milieueffectrapport.  

 

Het advies 

Een goede waterkwaliteit is essentieel voor de ontwikkeling van Meerstad. Daarom 

moet het rapport een analyse bevatten van de ontwikkeling van de waterkwaliteit, sinds 

de aanleg van Meerstad. De monitoringsgegevens die al verzameld zijn kunnen daar-

voor worden gebruikt. De effecten van een groter Woldmeer kunnen zo goed worden 

ingeschat. Ook wordt geadviseerd om het meetprogramma uit te breiden zodat er een 

beter inzicht komt in de fosfaatbelasting van het Woldmeer.   

 

In het milieueffectrapport vraagt ook het actualiseren van de natuurwaarden in en rond 

Meerstad aandacht. Het rapport moet informatie gaan geven over de stikstofdepositie 

op gevoelige natuurgebieden in de omgeving, zoals de Drentsche Aa en over mogelijke 

effecten op het natuurnetwerk Midden-Groningen en beschermde soorten als vleermui-

zen en heikikker. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3179
http://www.commissiemer.nl/

