
 
 

 

 

 

 Transferium De Punt  

 Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage  

  

  

 

 

  

 Assen, 6 februari 2014 



 

Pagina 2 van 29 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding .................................................................................................................................... 3 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................... 3 
1.2 Studiegebied ............................................................................................................................... 3 
1.3 Verplichting tot het uitvoeren van een m.e.r. ............................................................................ 4 
1.4 Bevoegd gezag en initiatiefnemer .............................................................................................. 4 
1.5 Leeswijzer ................................................................................................................................... 4 

2 Probleem- en doelstelling, randvoorwaarden en beleidskader ..................................... 5 

2.1 Probleemstelling ......................................................................................................................... 5 
2.2 Doelstelling ................................................................................................................................. 7 
2.3 Randvoorwaarden ...................................................................................................................... 7 
2.4 Beleidskader ............................................................................................................................... 8 

3 Voorgenomen activiteit en alternatieven ........................................................................ 10 

3.1 Voorgenomen activiteit ............................................................................................................ 10 
3.1.1 Zoekgebied ............................................................................................................................... 10 
3.1.2 Locaties binnen zoekgebied ..................................................................................................... 10 
3.1.3 Inrichting .................................................................................................................................. 12 
3.1.4 Fasering .................................................................................................................................... 17 
3.2 Alternatieven en varianten ....................................................................................................... 19 

4 Huidige milieusituatie .......................................................................................................... 20 

4.1 Autonome ontwikkelingen ....................................................................................................... 20 
4.2 Bodem en water ....................................................................................................................... 20 
4.3 Landschap en cultuurhistorie ................................................................................................... 22 
4.4 Archeologie .............................................................................................................................. 24 
4.5 Natuur ...................................................................................................................................... 25 
4.6 Verkeer en milieu ..................................................................................................................... 26 

5 Reikwijdte en detailniveau ................................................................................................. 27 

5.1 Reikwijdte ................................................................................................................................. 27 
5.2 Detailniveau.............................................................................................................................. 27 

6 Vervolgprocedure ................................................................................................................. 29 

6.1 Consultatie bestuursorganen en zienswijzemogelijkheid ........................................................ 29 
6.2 Vervolgproces ........................................................................................................................... 29 
 

 



 

Pagina 3 van 29 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De bereikbaarheid van Groningen en Assen is essentieel om de economie van de regio draaiende te 

houden. De verwachting is dat de kop van Drenthe de komende tien tot twintig jaar te maken krijgt met 

toenemende verkeersdrukte richting de stad Groningen. Het beleid van de Regio Groningen-Assen is er 

op gericht om de groeiende stroom verkeer vóór de stad op te vangen. Bij Hoogkerk, Kardinge, 

Europapark, Haren en Gieten zijn transferia ingericht, waarvan de laatste de grenzen van haar capaciteit 

reeds heeft bereikt. Bij De Punt en Leek zijn eveneens transferia gepland. 

De toenemende mobiliteit en verkeersdrukte in de kop van Drenthe richting de stad Groningen biedt 

kansen voor de verdere verbetering van het OV-netwerk. De provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo en 

de regionale partners (Regio Groningen-Assen) zien voldoende potentie om als onderdeel van deze 

verbetering een multimodaal knooppunt (P+R en OV-knooppunt) te realiseren bij De Punt. Op deze 

locatie komen diverse fiets- en busnetwerken, twee (inter)nationale hoofdwegen (A28 en N34) en de 

reizigersstromen van Groningen Airport Eelde samen. Vanwege deze strategische ligging biedt De Punt 

reizigers diverse keuzemogelijkheden in de vervoerswijze. Op termijn kan het transferium – door slim 

dubbelgebruik – voorzien in de parkeerbehoefte van Groningen Airport Eelde.  

Voor de aanleg van het transferium zal een bestemmingsplanherziening worden opgestart door de 

gemeente Tynaarlo. Voorafgaand aan deze bestemminsplanprocedure wordt een 

milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd met als resultaat een Milieueffectrapport (MER)
1
. In de 

voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt meer informatie over deze m.e.r. 

procedure verstrekt. 

 

1.2 Studiegebied 

Het zoekgebied voor het Transferium ligt in de gemeente Tynaarlo (in de provincie Drenthe) rond de 

aansluiting De Punt met de A28. Op korte afstand ten oosten van het zoekgebied ligt de gemeente 

Haren (in de provincie Groningen). De Drentsche Aa vormt de gemeente- en provinciegrens. 

 

Studiegebied Transferium De Punt 

                                                           
1
 M.e.r. = milieueffectrapportage als proces, MER = Milieueffectrapport als product. 
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1.3 Verplichting tot het uitvoeren van een m.e.r. 

Als een plan wordt opgesteld waarvoor een “passende beoordeling” nodig is in verband met mogelijk 

significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, ontstaat een m.e.r.-verplichting.  

Ten behoeve van het project Transferium De Punt is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke effecten 

op het naastgelegen Natura 2000-gebied Drentse Aa. Uit dit onderzoek blijkt dat significante effecten op 

Natura 2000 als gevolg van stikstofdepositie niet kunnen worden uitgesloten. Om die reden maken we 

een (aan het nieuwe bestemmingsplan gekoppelde) MER ten behoeve van alle besluiten die we in het 

kader van Transferium De Punt gaan nemen. In dit MER worden alle relevante milieuthema’s 

beschouwd, maar zal de voornaamste focus liggen op Natura 2000.  

 

1.4 Bevoegd gezag en initiatiefnemer 

De gemeente Tynaarlo is het bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. De initiatiefnemer voor het 

project Transferium De Punt is de provincie Drenthe  

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt ingegaan op de doelstelling van het project. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk het relevante overheidsbeleid kort beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

afwegingen die reeds zijn gemaakt ten aanzien van locatiekeuze en projectinhoud. Hoofdstuk 4 bevat 

een beschrijving van de huidige milieusituatie rondom het geprojecteerde Transferium. In hoofdstuk 5 

wordt ingegaan op de reikwijdte en het detailniveau van de uit te voeren Plan-m.e.r.-studie. Tot slot 

wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op het vervolgproces. 
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2 Probleem- en doelstelling, randvoorwaarden en 

beleidskader 

2.1 Probleemstelling 

Zowel nationaal als internationaal zien we dat de groei van voorzieningen, werk en wonen zich vooral 

voordoet in steden. Gevolg hiervan is ook een toename van het verkeer van en naar steden. Al jaren 

wordt in Nederland een bereikbaarheidsbeleid gevoerd om stedelijke centra bereikbaar te houden en 

daar waar nodig verder te verbeteren. Robuustheid en samenhang met inzet van alle beschikbare 

modaliteiten zijn noodzakelijk om een goede bereikbaarheid te kunnen garanderen, ook in de toekomst. 

In Noord-Nederland gaat het vooral om de stedelijke regio Groningen-Assen en meer specifiek de stad 

Groningen. Om te waarborgen dat de economische toplocaties en belangrijke voorzieningen als 

onderwijs en zorg in de Regio Groningen-Assen goed bereikbaar blijven, wordt – naast de noodzakelijke 

investeringen in de infrastructuur – tevens ingezet op het slim reizen met diverse modaliteiten, 

mobiliteitsmanagement en het Beter Benutten van bestaande infrastructuur. Op een aantal logische 

locaties moeten verschillende modaliteiten slim met elkaar verknoopt worden zodat multimodale 

knooppunten ontstaan waar ketenmobiliteit wordt gefaciliteerd.  

Transferium De Punt is een geschikte locatie om gemakkelijk en snel te kunnen overstappen van de auto 

of fiets naar de bus en vice versa. De locatie ligt namelijk tussen Assen en Groningen op een plek waar 

twee drukke wegen bij elkaar komen (A28 en N34) en in de nabijheid van Groningen Airport Eelde. 

Dagelijks komen hier veel forenzen langs (ruim 60.000 automobilisten en ruim 8.000 busreizigers in 

beide richtingen van de A28 en Groningerstraat).  

 

 

 Ligging Transferium De Punt in de regio  
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In 2013 is de Netwerkanalyse Regio 

Groningen-Assen uit 2006 

geactualiseerd. In het kader hiervan 

zijn prognoses uitgevoerd met het 

verkeersmodel (NRM 2013). Hieruit 

blijkt dat de mobiliteit van personen 

ook de komende decennia nog zal 

groeien, vooral op de T-structuur 

A7/A28 van en naar de groeiende 

stedelijke centra. De toenemende 

verkeersdruk veroorzaakt niet alleen 

milieuhinder maar ook steeds meer 

files op de hoofdwegen en de 

stedelijke toegangswegen tijdens de 

spits, vooral op de A28 (zie 

nevenstaande afbeelding). Als gevolg 

van concentratie van voorzieningen 

zal de bereikbaarheid van de steden 

Groningen en Assen vanuit het 

omringende krimpende gebied 

steeds belangrijker worden. 

Daarnaast zullen de geplande grootschalige werkzaamheden tot 2020 (Aanpak Zuidelijke Ring 

Groningen, FlorijnAs Assen en Knoop Groningen) resulteren in een tijdelijk verminderde capaciteit op de 

Ring Groningen en de toeleidende (spoor)wegen vanuit de regio. Om de steden goed bereikbaar te 

houden tijdens de ombouwfase wordt onder meer ingezet op het realiseren van P+R-locaties op 

strategische locaties tussen stad en regio. 

In 2011 is onderzoek gedaan naar de potentie van P+R in de Regio Groningen-Assen. Op basis hiervan is 

in het P+R-beleid de ambitie uitgesproken dat 4-5% van het autoverkeer per corridor wordt afgevangen 

op P+R-locaties. Om dit te bereiken zal het aantal P+R-locaties en het voor- en natransport (OV of 

andere duurzame vormen van vervoer) moeten worden uitgebreid. Voor alle corridors in de Regio 

Groningen-Assen is het huidige aanbod P+R-plaatsen in beeld gebracht en in verband gebracht met de 

omvang van de regionale vervoersstroom in 2020. Hieruit blijkt dat de A28 veruit de grootste corridor 

binnen de regio is. Het huidige P+R-aandeel binnen de corridor A28 is echter slechts 1% (huidige aanbod 

op P+R Haren, dit terrein ligt bij de eerste aansluiting ten zuiden van de stad Groningen).  

 

 

Autopendel en (aandeel) P+R-gebruik (bron: Goudappel Coffeng, 2011) 

 

Prognose congestie 2030 ochtendspits scenario Global Economy 

(bron: NRM 2013) 
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Direct na realisatie in 2008 is P+R Haren al zeer succesvol. Door de combinatie van een frequente P+R-

citybus (lijn 22) en een werkgeverscontract met het UMCG staat het terrein op de meeste 

doordeweekse dagen (meer dan) vol. Ook in het weekend weten de bezoekers aan Groningen het P+R-

terrein goed te vinden. Tijdens de zaterdag is het terrein voor meer dan de helft gevuld. Op zondagen is 

de bezetting afhankelijk van koopzondagen en thuisspeeldagen van FC Groningen.  

Onlangs is dan ook besloten dat P+R Haren wordt uitgebreid met 500 parkeerplaatsen om aan de vraag 

te voldoen (het maximale P+R-aandeel wordt dan 2%). Er blijft op de bundel echter nog een aanzienlijke 

opgave over om te kunnen voldoen aan de ambitie dat 4-5% van het autoverkeer wordt afgevangen op 

P+R-locaties. Extra parkeerplaatsen op P+R Haren zijn alleen mogelijk in de vorm van een gebouwde 

voorziening. De noodzaak om een nieuw transferium op de corridor A28 aan te leggen is dan ook groot. 

 

2.2 Doelstelling  

Gelet op de hiervoor beschreven probleemstelling, heeft de provincie Drenthe als doelstelling om een 

OV-knooppunt met een P+R voorziening te realiseren bij De Punt.  

De locatie De Punt is de eerstvolgende aansluiting op de A28 ten zuiden van P+R Haren èn ten noorden 

van de aansluiting met de N34. In de spitsuren rijden circa 60 bussen per uur langs De Punt. Een 

belangrijke functie van Transferium De Punt is dan ook het realiseren van een snelle overstap tussen 

verschillende buslijnen (OV-knooppunt)
2
. Daarnaast is een belangrijke functie om de overstap tussen 

auto en bus te faciliteren (P+R). Door het grote aantal bussen dat in De Punt kan halteren, ontstaat er 

voor de forens een groot aanbod aan bestemmingen in de stad Groningen. 

Met het realiseren van De Punt ontstaat samen met Haren een keten van multimodale knooppunten op 

de corridor A28/N34 vergelijkbaar met de keten op de corridor A7 (P+R Hoogkerk en de toekomstige 

P+R Leek).  

 

2.3 Randvoorwaarden  

Om de bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren, gelden er twee belangrijke randvoorwaarden. 

a. Reconstrueren op- en afritten 

In het kader van verbetering verkeersveiligheid en doorstroming op de A28 zal aansluiting 37 worden 

gereconstrueerd tot een Haarlemmermeer-aansluiting
3
. Door deze reconstructie kan worden voldaan 

aan een belangrijke randvoorwaarde voor een transferium op deze locatie: een optimale bereikbaarheid 

vanaf de A28 naar het transferium voor zowel auto als bus.  

b. Ruimtelijke inpassing  

De Punt is een geschikte locatie voor een transferium. Tegelijk is het ook een kwetsbare locatie.  

                                                           
2
 In een eerder stadium was er nog sprake van om bij het nieuwe transferium het vervolgtransport en de overige 

OV-stromen per bus te koppelen aan een regionale tramverbinding tussen Groningen en Assen (Regiotram als 

onderdeel van het Raamwerk Regiorail). Daarvoor zou een locatie nabij het spoor nodig zijn. Deze wens is echter 

niet meer actueel doordat het project Regiotram is komen te vervallen. 
3
 Een Haarlemmermeeraansluiting is een snelwegaansluiting in de vorm van een ruit. De rijrichting op de toe- en 

afritten is gelijk aan de rijrichting  op de snelweg.  
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Bij de ontwikkeling van het Transferium De Punt is een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving een 

randvoorwaarde. Er moet rekening worden gehouden met de aanwezige kernkwaliteiten in het gebied. 

In het ontwerptraject wordt in een vroeg stadium gekeken naar alle relevante omgevingsaspecten. Ook 

vindt advisering plaats door het Kernkwaliteitenteam Drenthe en Kwaliteitsteam Regio Groningen-

Assen.  

 

2.4 Beleidskader 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante plannen en beleidsdocumenten voor het project 

opgenomen. In het MER zal dit overzicht (waar nodig) worden aangevuld en (indien relevant 

worden toegepast. 

 

Beleidsdocument Inhoud Relevantie voor Transferium De Punt 

NL Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte 

Een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op 

rijksniveau. Een robuust hoofdnet van 

wegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio’s inclusief de 

achterlandverbindingen is benoemd als 

nationaal belang.  

 Om de bereikbaarheid te verbeteren, zet het 

Rijk in op investeren, innoveren en 

instandhouden. Prioriteit wordt gegeven aan 

het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten 

voor de main-, brain- en greenports (inclusief 

achterlandverbindingen). 

 Gewerkt wordt aan het programma Beter 

benutten, waarin tal van innocatieve 

maatregelen worden genomen om de 

capaciteit van het bestaande hoofdnet te 

vergroten en te komen tot betrouwbare 

reistijden. 

NL Natuurbeschermingswet Voorkomen van aantasting van 

leefgebieden van Europees beschermde 

dieren en planten. 

Voorkomen van nadelige effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 

gebieden (Drentsche Aa) 

R Actualisatie Netwerkanalyse 

Regio Groningen-Assen 

In 2013 is de Netwerkanalyse Regio 

Groningen-Assen geactualiseerd. 

Belangrijke aanleiding hiervoor is het niet 

doorgaan van de Regiotram als 

ruggengraat van het regionale 

openbaarvervoer-systeem. Ook heeft de 

mobiliteit zich anders ontwikkeld dan 

verwacht. De Netwerkanalyse omvat een 

integrale visie op de interne en externe 

bereikbaarheid van de Regio. 

De P+R-locaties spelen een belangrijke rol in het 

verminderen van binnenstedelijk autoverkeer. Het 

gebruik van de P+R’s langs de T-structuur A7 en 

A28 en rond de steden is fors toegenomen. Het 

ingezette P+R-beleid is dan ook succesvol. 

Daarnaast ontwikkelen de P+R-locaties zich steeds 

meer als een knooppunt van buslijnen (OV-

knooppunt) en als overstapplek tussen OV, auto en 

fiets (multimodaal knooppunt). Het verder 

investeren in P+R’s blijft dan ook van groot belang. 

P Omgevingsvisie Drenthe en 

Provinciale 

Omgevingsverordening (POV) 

In de Omgevingsvisie Drenthe wordt De 

Punt genoemd als locatie voor een 

transferium. Voorts is het Drentse 

Omgevingsbeleid gericht op het koesteren 

van de Drentse kernkwaliteiten en het 

ontwikkelen van een bruisend Drenthe, 

passend bij de kernkwaliteiten. De 

volgende systemen zijn dragers zijn voor 

de ruimtelijke ontwikkeling: 

 Sociaal-economische systeem; 

Relevante thema’s betreffen: 

 Mobiliteit; 

 Kernkwaliteiten; 

 Milieu- en leefomgevingskwaliteit; 

 Nationaal Landschap Drentsche Aa; 

 Ecologische Hoofdstructuur; 

 Waterwinning en 

grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa. 
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 Watersysteem; 

 Natuursysteem; 

 Landbouwsysteem. 

P Omgevingsvisie Drenthe 

(onderdeel regionaal 

waterplan) 

Het provinciaal beleid zet in op het op 

orde krijgen van het watersysteem, zodat 

het in staat is de gevolgen van 

klimaatverandering op te vangen en het 

verbeteren van de kwaliteit van het 

grond- en oppervlaktewater. 

Van belang zijn een robuust watersysteem dat is 

ingericht om de risico’s op wateroverlast en 

watertekort tot een aaanvaardbaar niveau terug te 

dringen, een goede kwaliteit van het 

oppervlaktewater, een zo groot mogelijke 

voorraad zoet grondwater en een zodanige 

kwaliteit van het grondwater dat het zonder 

ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor 

de bereiding van drinkwater. 

P Provinciaal omgevingsplan 

(POP) en 

Omgevingsverordening (POV) 

Groningen 

Duurzame ontwikkeling, voldoende 

werkgelegenheid en een voor mens en 

natuur leefbaar Groningen met behoud 

en versterking van de kwaliteiten van de 

fysieke omgeving, waarbij toekomstige 

generaties voldoende mogelijkheden 

houden om zich te ontplooien.  

Relevante thema’s betreffen: 

 Mobiliteit; 

 Waterwinning en 

grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa. 

W Waterbeheerplan Hunze en 

Aa’s 

In het waterbeheerplan beschrijft het 

waterschap op welke wijze de 

waterhuishouding wordt ingericht en 

beheerd. 

De waterhuishouding wordt in overleg met het 

waterschap aangepast. Hiervoor is de watertoets 

in gang gezet. 

G Structuurvisie gemeente 

Tynaarlo 

Het structuurplan 2006 is een integraal 

plan waarin een afweging van alle 

ruimtelijke claims (rode, groene en 

blauwe) heeft plaatsgevonden. Het 

structuurplan is kaderstellend en 

initiërend voor het ruimtelijke beleid. 

 De toenemende congestie in de agglomeratie 

Groningen (A7 en A28) wordt aangemerkt als 

knelpunt; 

 Aandacht voor nieuwe vormen van openbaar 

vervoer die goed op de vraag aansluiten. 

G Structuurvisie LOP  

(Landschapsontwikkelingsplan) 

De structuurvisie LOP is een nadere 

uitwerking van het Structuurplan 2006, 

voor wat betreft het onderdeel landschap 

en natuur. Het landschap wordt in het 

LOP opgevat als de optelsom van 

verschillende lagen die op elkaar 

inwerken. 

 Behoud en versterking van de beekdalen als 

herkenbare landschappelijke eenheid en 

onderdeel van een samenhangend stelsel; 

 Behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van 

landschappelijke overgangen en versterking 

van de natuurlijke gradiënten. 

G Structuurvisie Archeologie Voor de bekende, te verwachten 

archeologische waarden en de 

verwachtingszones is archeologiebeleid 

opgesteld. In de structuurvisie is ook een 

archeologische beleidskaart opgenomen. 

De beleidskaart vormt het instrument 

waarmee vergunningaanvragen kunnen 

worden getoetst. 

Gemeentelijke archeologiebeleid hanteren bij 

beoordeling project  

*N = Nationaal, R = regionaal, P = provinciaal, W= waterschap, G = gemeente 
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3 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van een transferium met maximaal 2.000 

parkeerplaatsen nabij de A28-aansluiting Eelde/De Punt. In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen 

activiteit verder toegelicht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan onderzoek dat is uitgevoerd en 

bestuurlijke afwegingen die zijn gemaakt.   

3.1.1 Zoekgebied 

In hoofdstuk 2 is de projectdoelstelling beschreven. De doelstelling is het realiseren van een OV-

knooppunt voor busvervoer op de A28, de N34 en het onderliggend wegennet met een bijbehorende 

P+R voorziening. 

De A28 en de N34 komen bij elkaar ten noorden van het dorp Tynaarlo. Tussen deze aansluiting en de 

aansluiting Haren (waar al een transferium is gevestigd) is de aansluiting Eelde/De Punt de enige 

volwaardige aansluiting op de A28. Voor een OV knooppunt met P+R voorziening is om de volgende 

redenen de directe nabijheid van de A28 aansluiting Eelde/De Punt aangemerkt als zoekgebied: 

 De maximale omrijdtijd van het OV bedraagt 2 minuten; een hogere omrijtijd resulteert in een groot 

exploitatieverlies en reistijdverlies; 

 Het transferium moet zowel voor auto als bus voor het congestiegevoelige traject liggen, met 

nadruk op de ochtendspits. 

 Het transferium is vanaf de A28 zichtbaar voor dagelijks en ad hoc verkeer. 

 De aanrijroute naar het transferium moet duidelijk zijn voor de verkeersstroom richting de stad 

Groningen.  

 Het transferium moet vanaf de hoofdroute zo direct mogelijk, dus via zo min mogelijk 

onderbrekingen en/of gevoelsmatig omrijden, te bereiken zijn.  

 De omrijtijd voor de automobilist en het natransport bij gebruik van het transferium is zo kort 

mogelijk. 

 

3.1.2 Locaties binnen zoekgebied  

Uitgaande van het zoekgebied rondom de A28-

aansluiting Eelde/De Punt, is nader gekeken naar de 

vier kwadranten van deze aansluiting. Voor het 

ontwikkelen van een transferium met in het eindbeeld 

2.000 parkeerplekken op maaiveld is een oppervlakte 

van circa 6 ha nodig (parkeerplaatsen inclusief 

infrastructuur en 1-2 ha voor voorzieningen). Aan de 

westzijde van de A28 is deze ruimte niet aanwezig, 

daar zal dus een gebouwde voorziening (met meerdere 

lagen) nodig zijn. 

Om de kwadranten afzonderlijk en ten opzichte van de 

huidige situatie (=referentiesituatie) te kunnen 

vergelijken is een afwegingstabel opgesteld (zie 

volgende pagina). Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen doelbereik (in hoeverre worden de 
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projectdoelen gehaald) en milieueffecten. Met een waardering op hoofdlijnen is per aspect aangegeven 

in hoeverre het kwadrant geschikt is als mogelijke transferiumlocatie.  

Doelbereik Referentie NO ZO ZW NW 

Verkeer & vervoer 

Locatie ligt in rijrichting Groningen tijdens ochtendspits 0 + + – – 

Omrijdtijd huidige OV-gebruiker richting Groningen 0 – – – – – – 

Zichtbaarheid voor gebruiker (vanaf A28 in ochtendspits) 0 – + – – 

Rijtijd auto’s afslag – transferium n.v.t. + + – – 

Verknopingsmogelijkheden met GAE n.v.t. + + + + 

Ruimte 

Beschikbare ruimte (2.000 auto’s op maaiveld) 0 + + – – 

Beschikbare ruimte (2.000 auto’s in toren) 0 + + + + 

Mogelijkheid niet-autogebonden voorzieningen 0 + + + + 

Mogelijkheid autogebonden voorzieningen zoals tankstation 0 + + - - 

Financiën & kosten 

Kosten per parkeerplek 0 – – – – – – 

 

Milieu Referentie NO ZO ZW NW 

Natuur & landschap 

Fysieke ingrepen in bestaande landschappelijke structuur 0 – – – 0 0 

Natuur – Beekdal (aantasting) 0 – – – 0 0 

Natuur – Ecologische Verbindingszone 0 – – 0 0 

Water – Grondwaterbeschermingsgebied 0 – – 0 0 

 

Hieronder worden de beoordelingen uit de tabel toegelicht. 

Doelbereik 

Verkeer & vervoer 

Op basis van de onderzochte verkeer- en vervoersaspecten is de conclusie dat de kwadranten aan de 

oostzijde positiever uit de vergelijking komen dan de kwadranten aan de westzijde. Dit komt met name 

doordat de kwadranten aan de oostzijde in de rijrichting richting Groningen liggen tijdens de 

ochtendspits (op de heenweg). Ook is de omrijdtijd van de huidige OV-gebruikers bij de oostelijke 

kwadranten kleiner ten opzichte van de westelijke kwadranten. 

Alle kwadranten scoren voor Groningen Airport Eelde gelijk. Geen van de kwadranten is op loopafstand 

van de luchthaven. Een hoogwaardige en frequente pendel tussen het OV-knooppunt en de luchthaven 

is noodzakelijk om het transferium te kunnen koppelen aan de luchthaven. 
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Ruimte 

Alleen de oostelijke kwadranten zijn qua oppervlakte voldoende groot voor een transferium met een 

eindbeeld van 2.000 auto’s op maaiveld. Op alle kwadranten is voldoende ruimte beschikbaar voor een 

transferium in de vorm van een parkeergarage. In alle kwadranten kunnen relatief eenvoudig 

(horeca)voorzieningen worden toegevoegd. Autogebonden voorzieningen zoals een tankstation zijn, 

vanwege de beschikbare ruimte, eenvoudiger in te passen in de oostelijke kwadranten. 

Financiën & kosten 

Voor de kosten per parkeerplek geldt dat de oostelijke kwadranten goedkoper uitvallen dan de 

westelijke kwadranten. Reden hiervoor is het feit dat, vanwege de beperkt beschikbare ruimte, in de 

westelijke kwadranten het transferium in de vorm van een garage gebouwd dient te worden en dat 

impliceert hogere kosten per parkeerplek en een moeilijker te faseren ontwerp. Wat bovendien uit de 

combinatie van deze financiële aspecten blijkt, is dat het noordoostelijk kwadrant qua financiën het 

meest positief scoort. 

 

Milieu 

Natuur & landschap 

Op basis van de onderzochte natuur- en landschapseffecten komen de kwadranten aan de westzijde 

neutraal  uit de vergelijking ten opzichte van de referentiesituatie. Dit heeft met name te maken met de 

ligging van het beekdal Drentsche Aa en de ecologische verbindingszone. De westelijke kwadranten 

vallen buiten deze gebieden en de oostelijke kwadranten vallen hierbinnen. Daarbij is van belang dat het 

noordoostelijk kwadrant, ten opzicht van het zuidoostelijk kwadrant, een hogere waarde heeft vanwege 

de relatieve gaafheid van de bestaande landschappelijke structuur. In het zuidoostelijk kwadrant is het 

beekdal reeds verstoord met onder meer een tankstation, woningen, dierenpension en 

landbouwkundige ingrepen.  

Water 

De oostelijke kwadranten liggen dichter bij de drinkwaterwinning De Punt (ten oosten van het 

zoekgebied – hier wordt water gewonnen uit oppervlaktewater en uit grondwater). Om die reden zijn de 

oostelijke kwadranten vooralsnog beoordeeld als ongunstiger dan de westelijke kwadranten. 

 

 

3.1.3 Inrichting 

Voor het zuidoostelijke kwadrant is een inrichtingsplan opgesteld voor een transferium. Als eerste stap 

is het integraal programma van eisen en wensen vertaald in een aantal uitgangspunten voor het 

ontwerp van het transferium. Deze ontwerpuitgangspunten zijn meegenomen in de verdere uitwerking 

Op basis van bovenstaande beoordeling hebben de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo 

(januari 2014) hun voorkeur uitgesproken voor de locatie van het transferium in het zuidoostelijke 

kwadrant. Deze keuze wordt onderstreept door de effectvergelijking van de vier kwadranten. Hierbij 

scoort het zuidoostelijke kwadrant het best op doelbereik. Ook zijn de effecten op ruimte en 

financiën positiever en/of minder negatief dan de andere kwadranten. Wel zijn er effecten op 

natuur en landschap te verwachten, die zoveel mogelijk gemitigeerd moeten worden. Mede daarom 

is er ook gekozen voor uitwerking van een integraal ontwerp met optimale mogelijkheden voor 

versterking van het beekdal Drentsche Aa in het noordoostelijk kwadrant (mitigatie voor 

natuur/landschap 

 

In het MER wordt het zuidoostelijke kwadrant als voorkeursvariant onderzocht. De overige 

varianten zijn niet kansrijk genoeg om mee te nemen in het MER. 
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van infrastructurele/functionele en landschappelijke inrichtingsmodellen modellen voor Transferium De 

Punt. 

Functionele inrichting 

In onderstaande opsomming is weergegeven welke ontwerpaspecten van belang zijn om Transferium 

De Punt goed te laten functioneren: 

 Locatie busplatform/OV-knooppunt 

 Ontsluiting auto 

 Aansluiting op de A28 

 Haltering Q-liner 

 Reservering HOV/tram 

 Aansluiting Ydermade 

 Ontsluiting fiets 

 Parkeren en vervoer Groningen Airport Eelde 

 Voorzieningen 

 Parkeren voor voorzieningen 

 

Inrichtingsmodellen 

Integratie van drie landschappelijke concepten met de functionele ontwerpaspecten heeft drie 

modellen voor het transferium opgeleverd. 

 

   

Model Vista Model Knoop Model Nieuw Landschap 

 

 

Op basis van een toetsing aan de bovengenoemde 10 ontwerpaspecten, is gekozen voor het model 

Vista. Dit model heeft in vergelijking met de andere twee modellen de minste impact op het Drentsche 

Aa-gebied aan de oostzijde. In model Vista worden de verkeersbewegingen van bussen en auto’s 
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worden zo dicht mogelijk bij de A28 gesitueerd, zodat belasting van het Drentse Aa-gebied met geluid, 

stikstofdepositie en visuele hinder zoveel mogelijk worden beperkt. Ook zal in het model Vista het OV-

knooppunt en P+R-voorziening het meest efficiënt functioneren. 

Het model Vista is in een ontwerptraject verder doorontwikkeld en verder verfijnd (zie volgende 

pagina): 

 De weg Ydermade wordt in het verfijnde model niet meer gebruikt als ontsluiting voor het 

transferium. Dit is gunstig voor de uitstraling richting Drentse Aa-gebied; 

 De nieuwe lijn die wordt gecreëerd door de oostelijke afrit A28 in de vorm van een hockeystick komt 

terug in het ontwerp van het transferium. Op basis hiervan is de indeling van het parkeergebied en 

de interne ontsluitingsstructuur aangepast.  

 

In het MER zal voor de Voorkeursvariant alleen de uitwerking conform het model Vista meegenomen 

worden. De overige modellen hebben een grotere impact op de het Drentsche Aa-gebied en zijn 

daarmee minder kansrijk dan het Vista-model. 
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Conceptontwerp Transferium de Punt 
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                  Conceptontwerp Transferium de Punt (ingezoomd) 
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3.1.4 Fasering  

De mogelijkheden tot fasering van het transferium vormen een belangrijk onderdeel in het Integraal 

Programma van Eisen en Wensen: 

 Er moet voldoende ruimte zijn om gefaseerd het eindbeeld van 2.000 plaatsen te kunnen realiseren. 

Door direct een groot deel van het transferium planologisch mogelijk te maken kan relatief goed 

ingespeeld worden op de actuele vraag; 

 Het transferium moet gefaseerd kunnen worden aangelegd, met zo min mogelijk overlast voor de 

gebruiker; 

 Het transferium moet in twee richtingen te faseren zijn (groei en krimp); 

 Het transferium moet in elke fase een afgerond geheel vormen en een goed en afgerond 

landschapsbeeld opleveren. 

 

Op basis van het inrichtingsplan zijn drie fasen in de ontwikkeling van het transferium onderscheiden 

(zie afbeelding op de volgende pagina). De drie fasen bestaan ieder uit een aantal subfasen. De drie 

onderscheiden fasen worden stapsgewijs opgevuld met parkeerplaatsen. Met andere woorden het 

aantal parkeerplaatsen op het transferium wordt ook binnen de drie onderscheiden (sub)fasen 

gefaseerd  ontwikkeld.  
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3.2 Alternatieven en varianten 

Een belangrijk onderdeel van een m.e.r.-studie is het alternatievenonderzoek. Hierbij wordt gekeken of 

voor/binnen de voorgenomen activiteit alternatieve of varianten zijn die tot andere milieueffecten 

leiden. Het moet gaan om reële (uitvoerbare) alternatieven of varianten.  

In paragraaf 3.1.1 is reeds toegelicht dat er geen reële locatiealternatieven zijn. De locatie A28-

aansluiting Eelde/De Punt is daarmee een gegeven voor deze m.e.r. studie.  

In paragraaf 3.1.2. is ingegaan op de afweging van de vier kwadranten nabij de A28-aansluiting Eelde/De 

Punt. Voor een optimaal functionerend transferium is het zuidoostelijke kwadrant is de beste locatie.  

Een transferium in het zuidoostelijke kwadrant in combinatie met versterking van het beekdal van de 

Drentsche Aa in het noordoostelijke kwadrant vormt het uitgangspunt in deze m.e.r. studie. De overige 

varianten zijn minder kansrijk en worden niet verder beschouwd. 

In paragraaf 3.1.3. is ingegaan op drie inrichtingsmodellen voor het Zuidoostelijke kwadrant. Hierbij is 

reeds toegelicht dat gekozen is voor het inrichtingsmodel met de kleinste impact op het Drentse Aa-

gebied. Dit inrichtingsmodel is verder verfijnd. In het m.e.r. is de keuze voor dit verfijnde model een 

uitgangspunt.  

In paragraaf 3.1.4 zijn de faseringsvarianten van een transferium in het Zuidoostelijke kwandrant 

behandeld. Deze faseringsvarianten kunnen onderscheidend zijn in hun milieueffecten (meer/minder 

ruimtebeslag, meer/minder verkeer, et cetera). Om de bandbreedte in effecten tussen de kleinste en 

grootste omvang van het transferium in beeld te brengen, worden deze faseringsvarianten in het MER 

beoordeeld op hun milieueffecten. 

 

Samenvattend 

In het op te stellen MER vormt het zuidoostelijke kwadrant met een inrichting conform het vista-model 

het uitgangspunt, Er worden geen andere kwadranten en inrichtingsmodellen beschouwd. Wel worden 

diverse faseringsvarianten binnen deze voorkeursvariant beschouwd. 
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4 Huidige milieusituatie 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de huidige situatie in het plangebied en de directe 

omgeving. In het MER zal dit worden aangevuld en uitgewerkt. 

4.1 Autonome ontwikkelingen  

Naast de voorgenomen activiteit zijn in en rond het studiegebied ook andere ruimtelijke ontwikkelingen 

gaande. Autonome ontwikkelingen zijn toekomstige ontwikkelingen waarvan vaststaat dat ze uitgevoerd 

worden bij onveranderd beleid. De besluitvorming met betrekking tot deze ontwikkelingen is rond en de 

financiering is geregeld. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zullen meegenomen worden in de 

referentiesituatie. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 

 De kruising tussen de oostelijke op- en afrit en de Groningerstraat is door Rijkwaterstaat benoemd 

als zogenaamde ‘blackspot’. In het kader van verkeersveiligheid realiseert Rijkswaterstaat op de 

locatie een rotonde. 

 In het kader van verkeersveiligheid en doorstroming wil de provincie Drenthe de oostelijke op- en 

afrit reconstrueren tot een Haarlemmermeer-aansluiting. Door deze reconstructie kan worden 

voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor een transferium op deze locatie: een optimale 

bereikbaarheid vanaf de A28 naar het transferium voor zowel auto als bus. Daarnaast bestaat het 

voornemen om hetzelfde te doen met de westelijke op- en afrit (reconstructie met rotonde).  

 P+R Haren ligt een aansluiting noordelijker dan De Punt en wordt voor het overgrote deel gebruikt 

door forenzen richting de binnenstad van Groningen en het UMCG. De capaciteit is echter 

ontoereikend. Onlangs is door de gemeente Groningen en Haren besloten dat P+R Haren wordt 

uitgebreid met 500 parkeerplaatsen om aan de vraag te voldoen. Het is de verwachting dat de extra 

plekken nagenoeg geheel door dezelfde doelgroep gevuld zullen worden. 

 Door Regio Groningen-Assen is de geactualiseerde Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen 

vastgesteld. Hierin is de regionale bereikbaarheidsstrategie uitgewerkt in een visie hoogwaardig 

openbaar vervoer voor de lange termijn (lange termijnbeeld HOV). Centraal uitgangspunt is het 

koppelen van regionaal spoor en HOV-assen via OV knooppunten en de P+R locaties rond de stad 

Groningen. Onderdeel hiervan is de HOV-as Annen/Zuidlaren – P+R De Punt – P+R Haren – 

Groningen Hoofdstation – Grote Markt UMCG Noord – P+R Driebond. Deze HOV-as zal naast de 

huidige P+R Haren in de toekomst ook P+R De Punt bedienen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 

combinatie van reguliere bussen en pendelbussen in de piekuren. 

 

4.2 Bodem en water 

De beoogde locatie van het transferium is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (Onnen-De 

Punt). Ca. 80% van het plangebied ligt binnen de 25-jaarszone. Bovendien ligt het plangebied op relatief 

korte afstand van het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa waar oppervlaktewater wordt 

ingenomen ten behoeve van drinkwater (zie afbeelding op de volgende pagina). De kwel- en 

infiltratiesituatie kan worden geïnterpreteerd als intermediair en kwel. Intermediair houdt in dat ook 

infiltratie kan plaatsvinden. In gebieden waar infiltratie kan plaatsvinden bestaat een vergroot risico op 

verontreiniging van grondwater via oppervlaktewater en bodem. Dit kan de kwaliteit van de 

drinkwaterproductie in gevaar brengen. Per jaar wordt door Waterbedrijf Groningen circa 7 miljoen liter 

water uit het oppervlaktewater en 4 miljoen liter water uit het grondwater gebruikt voor 

drinkwaterproductie.  
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In een grondwaterbeschermingsgebied is vooral de (diepte)ligging van de slecht doorlatende lagen 

boven de bepompte watervoerende pakketten van belang. Aan weerszijde van de A28 bevindt deze laag 

zich op minder dan 1 m beneden maaiveld. Aantasting van deze ‘beschermende’ laag vergroot de kans 

op verontreiniging van het grondwater.  

In de Provinciaal Omgevingsverordening Drenthe (POV) worden eisen en beperkingen gesteld aan 

grondwaterbeschermingsgebieden. In artikel 7.8 van de POV zijn specifieke regels opgenomen met 

betrekking tot het werken in de grond. 
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4.3 Landschap en cultuurhistorie 

Het studiegebied ligt op de grens van twee cultuurhistorische deelgebieden: 

 De Kop van Drenthe is een oud cultuurlandschap in verschillende verschijningsvormen. In het gebied 

is het oude esdorpenlandschap ruimtelijk dominant. Daarnaast heeft het gebied onder invloed van 

de stad Groningen ook andere ontwikkelingen gekend. De landgoederengordel bij Eelde is daarvan 

een sprekend voorbeeld.  

 Het Drentsche Aa gebied is een kleinschalig en authentiek cultuurlandschap rond de Drentsche Aa 

gebied cultuurhistorisch bijzonder waardevol. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke 

samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplan-

tingselementen als houtwallen, esrandbosjes en middeleeuwse gebruiksbossen. Bovendien kent het 

esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit zichtbare en onzichtbare (pre)historische 

bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields; 

 

In het studiegebied zelf zijn drie landschapstypen te onderscheide: 

 Het snelweglandschap dat bestaat uit een afwisseling van open en dicht. Dichte beplanting rond de 

knooppunten onttrekt de wegen, toe- en afritten aan het oog, waardoor de snelweg als lijn in het 

landschap overblijft. De open gedeelten zijn af en toe onderbroken door bosblokken. 

 Het beekdal van de Drentsche Aa is duidelijk aanwezig tussen de Eelderrug in het westen en de 

Hondsrug aan de oostzijde. De Groningerstraat is het punt waar het beekdal van een relatief droog 

beekdal verandert in een breed en waterrijk gebied langs Glimmen en Haren en uitmondt in het 

Paterswoldsemeer.  

 In de laagte die vroeger hoorde bij het stroomgebied van de Drentsche Aa is door ontginningen een 

open en grootschalig landbouwgebied ontstaan. De weg Ydermade biedt toegang tot de 

landbouwbedrijven in dit gebied. Dit ontginningslandschap ligt tot aan de Groningerstraat.  

 
Landschapstypen in de omgeving 
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Pagina 24 van 29 

 

 

4.4 Archeologie 

Het studiegebied is aangeduid op de kaart Kernkwaliteit Archeologie van de provincie Drenthe als 

gebied met archeologische verwachtingen. In de omgeving van het studiegebied liggen enkele 

archeologische monumenten. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo (onderdeel 

van de Structuurvisie Archeologie) is het studiegebied aangeduid als ‘hoge tot middelhoge verwachting 

op basis van landschappelijke ligging’. Dit betreffen zones waarvoor huidig onderzoek en eerder 

onderzoek op vergelijkbare eenheden heeft aangetoond dat er een grotere dichtheid aan 

archeologische resten aanwezig is dan gemiddeld. 

Het gebied ten oosten van de A28 is aangeduid als ‘dekzandkoppen binnen beekdal en vennetjes / 

laagten’. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting op archeologische resten uit alle 

perioden. Op dergelijke locaties zijn onder andere resten van tijdelijke jachtkampementen en 

vuursteenbewerkingssites uit de steentijd bekend. De kans op het aantreffen van een grote dichtheid 

aan archeologische sporen en resten is groot. 

 

 

Beleidskaart archeologie gemeente Tynaarlo (bron: Structuurvisie Archeologie, gemeente Tynaarlo) 
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4.5 Natuur 

Direct ten oosten van het studiegebied ligt de Drentsche Aa. Dit gebied is zowel EHS als Natura 2000 

gebied
4
. Het studiegebied zelf ligt binnen het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drensche Aa. 

 

                                                           
4
 In een oriënterend onderzoek zijn de effecten van het transferium op kwalificerende natuurwaarden in het Natura 

2000 gebied in beeld gebracht. Hierin is geconcludeerd dat significant negatieve effecten niet uitgesloten kunnen 

worden. 
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4.6 Verkeer en milieu 

Het studiegebied is een geschikte locatie om gemakkelijk en snel te kunnen overstappen van de auto of 

fiets naar de bus en vice versa. De locatie ligt namelijk tussen Assen en Groningen op een plek waar 

twee drukke wegen bij elkaar komen (A28 en N34) en in de nabijheid van Groningen Airport Eelde. 

Dagelijks komen hier veel forenzen langs (ruim 60.000 automobilisten en ruim 8.000 busreizigers in 

beide richtingen van de A28 en Groningerstraat). 

Het studiegebied is voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via de Groningerstraat en de aansluiting met 

de A28.. De Ydermade ontsluit het landbouwgebied ten zuiden van het studiegebied. Tevens is de 

locatie goed aangesloten op het regionale fietsnetwerk. 

In de huidige situatie wordt het studiegebied beïnvloed door verkeersgerelateerd geluid vanwege de 

A28. Ook de luchtkwaliteit vormt geen belemmering. De huidige concentraties liggen, onder andere 

vanwege een relatief lage achtergrondconcentratie, ruim onder de norm. Ook is er geen sprake van 

geurhinder. Langs de Groningerstraat is een LPG tankstation gevestigd (risicovol object). In de afbeelding 

op de volgende pagina is de risicocontour van het vulpunt aangegeven. 

Nabij het studiegebied bevindt zich een milieugevoelig object (woning aan de Ydermade direct ten 

zuiden van het tankstation). 
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5 Reikwijdte en detailniveau 

5.1 Reikwijdte 

De geografische reikwijdte van het MER wordt gevormd door het plangebied van het bestemmingsplan. 

Het plangebied van het bestemmingsplan is beschreven in paragraaf 4.1 en paragraaf 4.2 van deze 

notitie. De effecten van de voorgestelde activiteiten kunnen voor een aantal aspecten verder reiken dan 

de grenzen van het bestemmingsplan. In het MER-onderzoek wordt daarom, indien noodzakelijk, een 

groter onderzoeksgebied aangehouden. De omvang van het onderzoeksgebied kan per milieuaspect 

verschillen. 

 

5.2 Detailniveau 

Het detailniveau sluit aan bij de aard van de studie. Het betreft een m.e.r.-studie voor een 

bestemmingsplan, dus de effectbeschrijving zal gericht zijn op de ruimtelijke afweging die de gemeente 

Tynaarlo moet maken. De focus zal met name komen te liggen op de effecten op natuur. Daarnaast 

spelen ook de thema’s water en landschap een prominente rol. De overige thema’s zijn minder relevant 

en worden indien mogelijk beknopt in het MER beschouwd. Gedetailleerde inrichtingsaspecten en 

technische aspecten kunnen in de projectplannen aan de orde komen. Deze aspecten vallen buiten het 

bereik van de m.e.r.-studie.  

De effectbeschrijving in het MER wordt uitgevoerd op basis van de beschikbare en nog uit te voeren 

onderzoeken. De beoordeling is op alle aspecten hoofdzakelijk kwalitatief van aard.  

In onderstaande tabel is aangegeven welke aspecten in het MER aan de orde komen en welke 

toetsingscriteria hierbij gehanteerd worden.  

Milieuaspect Toetsingscriterium MER 

Bodem Bodemkwaliteit  

Aardkundige waarden 

Water Waterhuishouding/oppervlaktewater 

Grondwater  

Waterkwaliteit 

Natuur Effecten op EHS en/of Natura 2000 gebied 

Effecten op beschermde en bijzondere planten- en 

diersoorten 

Landschap  Openheid landschap 

Landschapsstructuur 

Cultuurhistorie Historische geografie en stedenbouw 

Archeologische waarden 
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Woon- en leefmilieu Verkeersbewegingen/verkeersveiligheid 

Geluid, lucht, licht en visuele hinder 

Externe veiligheid Verandering risico’s externe veiligheid 

 

De effecten van de varianten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De 

referentiesituatie is de huidige situatie plus eventuele autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen die 

plaatsvinden zonder dat de beide waterbergingsgebieden worden ontwikkeld).
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6 Vervolgprocedure 

6.1 Consultatie bestuursorganen en zienswijzemogelijkheid 

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt door de initiatiefnemer (provincie Drenthe) 

opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag (Gemeente Tynaarlo).  

Op basis van deze NRD zal het bevoegd gezag (gemeente Tynaarlo) een kennisgeving publiceren dat een 

m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Daarnaast wordt de NRD ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor 

burgers en (belangen)organisaties om een zienswijze in te dienen. Ook wordt de onafhankelijke 

Commissie voor de milieueffectrapportage om advies over reikwijdte en detailniveau gevraagd. Tot slot 

zal het bevoegd gezag de NRD gebruiken om de volgende bestuursorganen en adviseurs te consulteren 

over reikwijdte en detailniveau van de m.e.r.-studie: 

 Provincie Groningen; 

 Gemeente Haren; 

 Waterschap Hunze en Aa’s; 

 Waterschap Noorderzijlvest; 

 Waterbedrijf Groningen; 

 Ministerie van I&M  

 Ministerie van EZ (natuur); 

 Rijkswaterstaat (rijksinfrastructuur); 

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); 

 

6.2 Vervolgproces 

Het vervolg van de m.e.r.-procedure bestaat uit de volgende stappen (BG=bevoegd gezag, IN= 

initiatiefnemer): 

 Uitvoeren onderzoeken en opstellen MER en voorontwerp bestemmingsplan (IN); 

 Ter inzage legging MER samen met het voorontwerp bestemmingsplan: gelegenheid voor het 

indienen van zienswijzen (BG); 

 Tegelijkertijd: inschakeling commissie m.e.r. voor toetsingsadvies met betrekking tot het 

 MER (BG); 

 Verwerken zienswijzen op MER en voorontwerp bestemmingsplan (BG); 

 Eventueel aanpassen voorontwerp bestemmingsplan (inclusief motivatie hoe met de resultaten van 

het MER, de inspraak en het toetsingsadvies van de commissie m.e.r. is omgegaan) (IN en BG); 

 Vervolg bestemmingsplanprocedure (BG). 

 

 

 


