
 

 
 
Raadsvergadering d.d. 24 maart 2009 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 februari 2009 
 
Onderwerp:   Startnotitie milieueffectrapportage Tusschenwater. 
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:   j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1) In te stemmen met de “Startnotitie m.e.r. Tusschenwater”    

2) burgemeester en wethouders uit te nodigen de wettelijke procedure 
te starten die uiteindelijk moet leiden tot vaststelling van de richtlijnen 
voor het MER door gedeputeerde staten en de raad.  

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Startnotitie m.e.r. Tusschenwater (reeds in uw bezit, tevens beschikbaar via website) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
Bij brief van 19 februari 2009, ontvangen op 20 februari 2009, heeft het Waterschap Hunze en Aa’s – de 
“Startnotitie m.e.r. Tusschenwater” aan uw raad aangeboden. Een exemplaar van de notitie is de leden 
van de raad, de steunfracties en de leden van de deelgebiedcommissie Zuidlaren van het Hunzeproject 
reeds toegezonden ten behoeve van de op 10 maart 2009 gehouden informatieavond. 
 
Algemeen. 
 
Het projectgebied Tusschenwater is gelegen in de benedenloop van de Hunze nabij het Zuidlaardermeer 
met een oppervlakte van circa 500 hectare. Waterberging behoort tot de bredere doelstelling van het 
project. 
In het gebied bevindt zich de waterwinning van de Groeve, één van de grotere drinkwaterwinningen in de 
regio. Randvoorwaarde is dat de bestaande drinkwaterwinning in het gebied geen negatieve effecten 
mag ondervinden van de ontwikkeling in het gebied. 
Andere functies en belangen van het project zijn de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
van het Zuidlaardermeer, waterconservering in het voorjaar ten behoeve van drogere perioden en het 
scheppen van mogelijkheden voor natuurvriendelijke recreatie.  
Met de waterberging en de natuurontwikkeling c.a. een groot maatschappelijk belang is gemoeid. 
Dit belang is verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II. Ook is het project geaccordeerd door 
de gemeenteraad in het op 10 oktober 2006 vastgestelde Structuurplan Tynaarlo. 
De provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en 
Aa’s en de gemeente Tynaarlo werken samen in het project Tusschenwater. 
 



 

Waarom een m.e.r. procedure? 
 
Voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd moet het bestemmingsplan Buitengebied 
Zuidlaren worden herzien. Ten behoeve van het bestemmingsplan moet een milieueffectrapportage 
worden opgesteld, omdat het bestemmingsplan het eerste plan is, dat de volgende zaken mogelijk maakt: 

a. Functiewijziging van landbouw naar natuur/waterberging van meer dan 250 hectare; 
b. Werken ter beperking van overstromingen. 

 
De initiatiefnemer is het waterschap Hunze en Aa’s. 
In relatie tot de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Tusschenwater is uw gemeenteraad 
bevoegd gezag. 
 
Daarnaast speelt de infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem, of het 
wijzigen of uitbreiden van bestaande infiltraties en onttrekking bij 1,5 miljoen m3 of meer per jaar. 
Op dit moment is nog niet zeker of de onttrekkingen betrekking hebben op een hoeveelheid water van 1,5 
miljoen m3 of meer per jaar. 
Mocht dat wel het geval zijn dan moet het MER (Milieu Effect Rapport) procedureel ook gekoppeld 
worden aan de door gedeputeerde staten te verlenen vergunning op grond van de Grondwaterwet en zijn 
gedeputeerde staten dus ook bevoegd gezag. 
 
Organisatie. 
 
Om praktische redenen is ervoor gekozen om voor de 3 procedures als omschreven op pagina 6 van de 
startnotitie één MER op te stellen. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad hebben wij aan 
gedeputeerde staten gevraagd of zij mede als bevoegd gezag willen optreden. 
De gemeente coördineert alle procedures. 
Gedeputeerde staten hebben het waterschap Hunze en Aa’s inmiddels schriftelijk medegedeeld ermee in 
te stemmen dat uw raad de procedurele stappen in de procedure mede namens hen neemt. 
Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen hebben wij de startnotitie op 25 februari 2009 toegezonden aan de 
Commissie m.e.r., de wettelijke adviseurs en andere belanghebbende organisaties met het verzoek om 
zo spoedig mogelijk na 24 maart 2009 aan te geven wat in het MER dient te worden onderzocht.  
 
Startnotitie. 
 
In de Startnotitie is op grond van artikel 7.8a, lid 3 van de Wet milieubeheer aangegeven, dat 
initiatiefnemer – het waterschap Hunze en Aa’s – ter voorbereiding van de te nemen besluiten een 
milieueffectrapport maakt (MER). 
De Startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.- procedure. Op basis van de startnotitie zullen richtlijnen 
worden opgesteld voor de inhoud van het MER. Het bevoegd gezag vraagt advies aan de Commissie 
m.e.r. en de wettelijke adviseurs over de inhoudelijke eisen (reikwijdte en detailniveau) waaraan het MER 
moet voldoen. 
De Startnotitie is tevens bedoeld om een ieder de gelegenheid te bieden opmerkingen te maken over de 
gewenste inhoud van het rapport. De inspraakreacties worden meegenomen bij het formuleren van de 
richtlijnen. 
Op basis van deze richtlijnen wordt het MER geschreven. Zodra het klaar en bekend is gemaakt vindt er 
opnieuw inspraak plaats waarbij een ieder aan kan geven in hoeverre het MER een goed inzicht geeft in 
de te verwachten milieueffecten van het project. Daarna kan besluitvorming over de wijziging van het 
bestemmingsplan en over de vergunning Grondwaterwet plaatsvinden. 
 

Vervolgprocedure 

Zie onderdeel “Startnotitie”. 



 

Financiële consequenties 

De kosten worden voorlopig geraamd op € 200.000,00. De provincie Drenthe draagt minimaal 50 % bij uit 
eigen middelen en uit de Investeringsregeling Landelijk Gebied. De andere helft moet worden betaald 
door de gebiedspartners. Het waterschap en het Waterbedrijf betalen daarvan 40 % en Het Drents 
Landschap en de gemeente Tynaarlo elk 5 %. 
Uitgaande van een bijdrage van 5 % bedragen de kosten voor de gemeente maximaal € 10.000,00. 
Mocht een provinciale bijdrage van 60 tot 70 % mogelijk zijn, dan daalt dat bedrag. 
De bijdrage kan ten laste van de posten “Bestemmingsplannen” (4150105/4343999) en “Proceskosten 
i.v.m. bestemmingsplannen” (4150106/4343999) voor het dienstjaar 2009 worden gebracht. 

Adviezen 

Geen. 

Gevraagd besluit 

1) In te stemmen met de “Startnotitie m.e.r. Tusschenwater”    
2) Burgemeester en wethouders uit te nodigen de wettelijke procedure te starten die uiteindelijk moet 
leiden tot vaststelling van de richtlijnen voor het MER door gedeputeerde staten en de raad.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


