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Woord vooraf

Het is gebruikelijk om een MER tezamen met het voorgenomen besluit in de inspraak en het
overleg te brengen. Om de volgende reden hebben wij besloten om (voorlopig) alleen het MER
in procedure te brengen.

a.  Door bezuinigingen van het Rijk waarvan de impact nu pas goed duidelijk wordt, zijn er
voorlopig alleen maar middelen voor de inrichting van het fase 1 gebied.

b. Het MER en de adviezen en de zienswijzen die naar aanleiding van het MER worden
uitgebracht vormen de basis voor het op te stellen “inrichtingsplan”.

c. Dit inrichtingsplan is weer de basis voor het bestemmingsplan en is mede bedoeld om
maatwerk te kunnen leveren voor individuele landbouwers en omwonenden.

d. Bestuurlijk is de toezegging gedaan dat de situatie voor individuele landbouwers niet
verslechterd en dat zo nodig maatregelen worden getroffen om dit te waarborgen. Met
het inrichtingsplan kunnen wij dit maatwerk leveren.

e. Het inrichtingsplan en het bestemmingsplan brengen wij met het MER opnieuw in de in-
spraak en overleg.

f. Het fase1 gebied krijgt op basis van het inrichtingsplan een gedetailleerde bestemming.
Voor de uitvoering van het in de toelichting opgenomen inrichtingsplan is geen aanleg-
vergunning vereist. Voor de vervolgfasen kiezen wij voor gronden welke reeds in het
bezit zijn van Stichting Het Drentse Landschap of Bureau Beheer Landbouwgronden,
voor een gedetailleerde bestemming. Overige gronden behouden hun vigerende be-
stemming. Wel wordt voor deze gronden een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het
bestemmingsplan . In het bestemmingsplan leggen wij –op basis van het MER- vast
welke randvoorwaarden voor de wijziging gelden.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Waterschap Hunze en Aa’s, provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf
Groningen en de gemeente Tynaarlo werken samen om het projectgebied Tusschenwater in te
richten als natuur- en waterbergingsgebied. In 2011 is hiervoor een MER opgesteld dat conform
de artikelen 7.11 en 7.12 van de Wet milieubeheer vanaf 2 januari tot en met 13 februari 2012
ter inzage heeft gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze met betrek-
king tot het MER kenbaar maken bij de gemeenteraad. Tevens is het MER voor advies aange-
boden aan de Commissie voor de m.e.r.

In totaal zijn 8 zienswijzen binnengekomen en ontvankelijk verklaard. In deze nota is een sa-
menvatting gegeven van de ingekomen zienswijzen en zijn de zienswijzen voorzien van een
reactie. Tevens is aangegeven of en hoe de betreffende zienswijze is of wordt doorvertaald
naar de planvorming voor het gebied Tusschenwater. Doel van deze reactienota is dat de ge-
meenteraad Tynaarlo in haar (eind)besluit rond de inrichting en bestemming van Tusschenwa-
ter de ingekomen reacties zienswijzen kan meewegen.

1.2 Verloop van het MER en planproces Tusschenwater
Ten behoeve van het MER is in eerste instantie een notitie inhoud en reikwijdte opgesteld en
door de gemeenteraad van Tynaarlo vastgesteld. Daarin zijn de volgende te onderzoeken alter-
natieven voor Tusschenwater benoemd:
- alternatief 1;
- alternatief 2;
- alternatief 3.

Op basis van de afweging van het MER is alternatief 2 destijds als meest milieuvriendelijk alter-
natief (MVA) benoemd. Deze is ook ter beoordeling aan de Commissie m.e.r. voorgelegd en
d.d. 25 januari 2012 in de streek gepresenteerd en vervolgens ter inspraak gelegd.

Fasering Tusschenwater
Nadat het MER is voltooid is het initiatief als gevolg van nieuw natuurbeleid ingeperkt tot een
deel van het plangebied (fase 1). Deze inperking riep bij de Commissie m.e.r. (verder Commis-
sie) de vraag op of de opgaven ook zijn aangepast en de gevolgen van het ingeperkte initiatief
te herleiden zijn uit de gevolgen zoals deze beschreven zijn in het MER. Daarnaast had de
Commissie vragen over de gevolgen van de verhoogde nutriëntenbelasting van het initiatief op
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Om deze vragen te beantwoorden heeft de gemeente
Tynaarlo een notitie met nadere informatie opgesteld die de Commissie betrokken heeft bij de
toetsing van het MER (zie bijlage 1). Uit deze notitie blijkt dat alhoewel het initiatief nu is inge-
perkt, volledige realisatie op termijn uitgangspunt blijft. Aanvankelijk was het de bedoeling om
het gebied Tusschenwater (fase 1 en 2) in een keer in te richten.

De Commissie heeft deze aanvullende notitie in de eindbeoordeling van het MER betrokken.
Belangrijk is de constatering van de Commissie dat de essentiële informatie in het MER en de
aanvullende notitie aanwezig is om het milieubelang in de besluitvorming mee te wegen. De
notitie met nadere informatie heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen
zienswijzen over de nadere informatie in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie
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adviseert de informatie over het ingeperkte initiatief zo spoedig mogelijk openbaar te
maken. De inperking tot fase 1 is daarna in de communicatie rond het inrichtingsplan meege-
nomen.

Brede workshop en gebiedsconsultatie
Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen op het MER (inclusief voorstellen voor
alternatieve inrichting) en het feit dat geen van de alternatieven MER volledig aan de doelreali-
satie en randvoorwaarden voldeden, is in december 2013 een brede workshop georganiseerd.
Daarin zijn de mogelijkheden voor inrichting van het gebied Tusschenwater opnieuw bekeken.
Naar aanleiding van deze workshop is een afwegingsnotitie opgesteld waarin een aantal inrich-
tingsvarianten voor het gebied nader zijn onderzocht en op basis waarvan de stuurgroep Hunze
een nader uit te werken voorkeursvariant heeft vastgesteld (‘zomerpolder’). In de brede work-
shop zijn ook de ingekomen zienswijzen en ook nadien nog binnengekomen inrichtingsvoorstel-
len en zienswijzen volwaardig meegewogen. In tegenstelling tot de in het MER onderzochte
alternatieven is hierbij tevens uitgegaan van een gecompartimenteerde inrichting, waarbij niet
heel het gebied onder water zou lopen. Deze afwegingsnotitie is destijds besproken met inspre-
kers van het MER (in casu vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied, IVN-Zuidlaren
en de Cultuurhistorische Vereniging Zuidlaren). Vervolgens is de voorkeursvariant in de ge-
biedsbijeenkomst  van  30 juni 2014 gepresenteerd aan de streek en is deze verder uitgewerkt
in het Voorontwerp-inrichtingsplan, Peilbesluit en Bestemmingsplan voor Tusschenwater.

Na opnieuw een consultatieronde met de insprekers van het MER is het opgestelde Vooront-
werp-inrichtingsplan tijdens een tweede gebiedsbijeenkomst gepresenteerd. Deze gebiedsbij-
eenkomst is gehouden op 2 februari 2015. Het gepresenteerde Voorontwerp-inrichtingsplan is
het plan waarvoor de formele inspraakprocedure voor de finale besluitvorming wordt opgestart.

Bovenstaande is ook de reden geweest waarom deze Reactienota met beantwoording van in-
gekomen reacties en zienswijzen op zich heeft laten wachten. In de tussenliggende periode zijn
echter wel diverse nadere onderzoeken uitgevoerd en een aangepast plan voor Tusschenwater
opgesteld.

1.3 Vervolgprocedure plan Tusschenwater
Voor de verdere (bestuurlijke) besluitvorming rond de inrichting van Tusschenwater wordt een
gecoördineerde planprocedure doorlopen. Dit betekent dat het Voorontwerp-bestemmingsplan,
het Ontwerp-inrichtings/projectplan en het Ontwerp peilbesluit gelijktijdig in procedure en ter
visie worden gelegd. De gemeente Tynaarlo coördineert deze procedures en ter visielegging.
De adviezen van de Commissie en de ingekomen zienswijzen op het MER zoals uitgewerkt in
deze reactienota worden hier in meegenomen.
Deze reactienota wordt samen met het MER bij de procedure voor het vaststellen van het be-
stemmingsplan door gemeente Tynaarlo meegenomen in het (eind)besluit voor de inrichting
van het gebied Tusschenwater (1e fase).

1.4 Leeswijzer
Deze reactienota heeft betrekking op de ingediende zienswijzen voor het opgestelde MER Tus-
schenwater. In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van de ingekomen reacties en
zienswijzen met daarbij de gemeentelijke reactie en conclusie. De gemeentelijke reactie en
conclusie staan cursief weergegeven. In de conclusie wordt ingegaan op de gevolgen van de
individuele zienswijze voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan, peilbesluit en be-
stemmingsplan.
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2 Beantwoording zienswijzen

2.1 Overzicht ingekomen zienswijzen
In het kader van de tervisielegging van het MER Tusschenwater zijn acht zienswijzen ontvan-
gen. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ingekomen reacties en
zienswijzen.

Tabel 1: Overzicht ingekomen reacties en zienswijzen MER Tusschenwater

Nr Naam Adres Gedateerd Ontvangstdatum Ontvankelijk1

1 Adviesraad voor platte
land en kleine ker-
nen/Deelgebiedscommis
sie  Zuidlaren Hunzepro-
ject

p/a Kornoelje-
plein 1 Vries

17 februari 2012 20 februari 2012 ja

2 Inspreker 1 Particulier 11 januari 2012 12 januari 2012 ja

3 Inspreker 2 Partitculier 10 februari 2012 13 februari 2012 Ja

4 Historische Vereniging
Gemeente Zuidlaren

Ter Borch 2
Zuidlaren

8 februari 2012 9 februari 2012 Ja

5 DPO Vastgoed bv 9400 AG As-
sen
Postbus 284

8 februari 2012 10 februari 2012 Ja

6 Land en Tuinbouworga-
nisatie (LTO) Noord

Morra 2
9204 KH
Drachten

8 februari 2012 9 februari 2012 ja

7 Inspreker 3 Particulier 9 februari 2012 10 februari 2012 ja

8 Inspreker 4 Particulier 9 februari 2012 13 februari 2012 ja

P.S. In deze notitie zijn, vanwege privacywetgeving, de namen van de indieners van de zienswijzen en de
adresgegevens van privépersonen geanonimiseerd. Dit geldt niet voor de namen en adressen van organi-
saties, stichtingen en verenigingen die een zienswijze hebben ingediend. De zienswijzen met namen en
adressen zijn in de raadsportefeuille ter inzage gelegd.

1 Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht geldt een zienswijze als tijdig ingediend als het voor het einde van de ter-
mijn ter post is  bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
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2.2 Samenvatting en beantwoording
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de binnengekomen reacties en zienswijzen. De
zienswijzen zijn voorzien van een gemeentelijke reactie.

Zienswijze 1: Adviesraad voor platte land en kleine kernen/Deelgebiedscommissie Zuid-
laren Hunzeproject

Opmerking:

1. De studie is conform de opdracht uitvoerig en diepgaand uitgevoerd, waarbij de gevolgen
voor natuur, milieu en landbouw in kaart zijn gebracht.

2. Het inrichten van het beschreven gebied als inundatiepolder zou een mogelijkheid zijn die
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de polders Lappenvoort, Westerbroekstermadepolder.
Kropswolderbuitenpolder en de Onner/Oostpolder. Een voordeel van deze mogelijkheid is
dat het mooie meanderende Oude Diep (conform het Landschapsontwikkelingsplan, het
LOP) behouden blijft en kan worden hersteld. Hierdoor zal de natuurwaarde van het gebied
zonder grootschalige ingrepen sterk worden vergroot. Met het aanbrengen van een regelba-
re inlaat naar het Oude Diep kan deze watergang in ‘normale’ perioden worden gevoed en
met een regelbare uitlaat op bijvoorbeeld Leiding 2 kan het water weer worden afgevoerd
via het gemaal Oostermoer op het boezemgebied van de Hunze/Zuidlaardermeer. In nood-
situaties kan dan met de inlaat het gebied onder water worden gezet totdat het peil van het
boezemgebied van de Hunze/Zuidlaardermeer is bereikt. Wanneer het gebied Tusschenwa-
ter wordt ingericht met een lager streefpeil kan er in noodsituaties meer water worden ge-
borgen in het gebied.

3. Hoewel met bovenstaande beoogde inrichting de natuurdoelen niet worden gehaald komt
daarvoor een andere waardevolle natuur voor terug en ontstaan betere mogelijkheden voor
recreatie.

Reactie

1. Ter kennisgeving, waarvoor dank.

2. De beschreven inrichting komt feitelijk overeen met het nu voorliggende Voorontwerp-
Inrichtingsplan (en vormt hier als het ware een afgeleide van). In plaats van het gebied met
een hoger peil permanent af te sluiten van de boezem en alleen bij noodsituaties water te
bergen, is nu  gekozen voor een inrichting als ‘’zomerpolder’’. Dit houdt in dat het gebied
gedurende het winterseizoen wel voor de boezem komt te liggen, waarbij sprake zal zijn
van een meebewegende waterberging. Vanaf begin maart zal het gebied weer van de boe-
zem worden afgesloten en onder invloed van wegzijging, verdamping en neerslag weer
langzaam opdrogen tot het in te stellen zomerpeil. Door de grotere peildynamiek en het af-
wisselend droogvallen en inunderen van gebieden heeft een dergelijke inrichting inderdaad
een grotere meerwaarde ten aanzien van natuur en kan ook de doelstelling ten aanzien van
waterberging worden gerealiseerd.

3. Bovenstaande betekent  ook dat binnen dit eerste fase-project niet (voor het volledige ge-
bied) wordt ingezet op de realisatie van een groot dynamisch vloedmoeras zoals voorge-
steld in de Hunzevisie. De realisatie hiervan in de toekomst wordt bij verdere doorkoppeling
via Noordma en het Zuidlaardermeer echter nadrukkelijk open gehouden. Ten behoeve van
de doelrealisatie natuur wordt daarnaast gekozen voor een meer ‘’natte’ (moeras)natuur
met dito hogere (grond)waterstanden in het kerngebied van Tusschenwater met op de ho-
gere delen ruimte voor hooi- en graslanden. Daarbij zal ook (een deel van) het Oude Diepje
weer watervoerend worden gemaakt en als zodanig in het landschap herkenbaar blijven.
Hoewel het gebied gedurende het broedseizoen en extreme hoge boezemwaterstanden zal
worden afgesloten voor recreatie blijven bij deze inrichting ook voldoende mogelijkheden
voor de recreant. In het nu voorliggende plan worden daarvoor zelfs aanvullende maatrege-
len voorgesteld die het gebied beter moeten ontsluiten voor de recreant. Door de natuurlijke
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barrièrewerking zal het kerngebied rond het Oude Diepje echter moeilijker toegankelijk wor-
den. Dit met uitzondering van weg De Dijk die zal worden afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer, maar toegankelijk wordt gehouden voor fietsers en wandelaars.  In de bijlage wordt
een nadere beschrijving gemaakt van de afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de
beoogde inrichting als zomerpolder.

Conclusie: De ingekomen zienswijze/reactie heeft mede geleid tot een heroverweging van al-
ternatieven en het plan zoals dat nu voorligt.

Zienswijze 2: Inspreker 1

Opmerking:

1. Hoewel niet duidelijk is of eigendommen al dan niet binnen de plangrenzen liggen is inspre-
ker is van mening dat deze te weinig is geïnformeerd over de voorgenomen plannen.

Reactie

1. Er is destijds een informatieavond gehouden met betrekking tot het MER. Daarin is de
streek geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. De afgelopen periode is daarnaast een in-
tensief communicatietraject ingezet van overleg en afstemming waarbij diverse gesprekken
met direct belanghebbenden en insprekers van het MER zijn gevoerd. Het perceel dat in ei-
gendom is van de inspreker ligt buiten de plangrens.

Conclusie: de afgelopen periode is ten behoeve van de planvorming Tusschenwater een inten-
sief communicatietraject gevolgd.

Zienswijze 3: Inspreker 2

Opmerking:

1. Inspreker vindt dat in het MER onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van
cultuurhistorie en landschap voor het gebied Tusschenwater. Door het permanent onder
water zetten van de laagste delen van het gebied zal namelijk de prachtige vallei van het
Oude Diep als oude meander van de Hunze aan het oog worden onttrokken.

2. In de Zuidwesthoek van Burgvoort heeft waarschijnlijk een middeleeuwse ringburcht gele-
gen die destijds een functie had in de bescherming van het gebied. Op de luchtfoto zijn res-
tanten hiervan duidelijk zichtbaar die mogelijk wijzen op een ringwal. Nader onderzoek hier-
naar is gewenst. In het plan zou dit gebied niet moeten worden vergraven.

Reactie

1. In het MER was inderdaad nog sprake van het permanent onder water zetten van het be-
treffende gebied. Dit als gevolg van het geheel voor de boezem leggen van het gebied
waarbij een zelfde peil zou heersen als in de Hunze/Zuidlaardermeer. Doordat het maaiveld
in het gebied de afgelopen decennia aanzienlijk is gezakt is het nu niet meer mogelijk de
Hunze als beek door het gebied te leiden zonder deze te voorzien van kaden. In de nu
voorliggende plannen is echter sprake van inrichting als zomerpolder zoals onder reactie
inspreker 1 is beschreven (zie ook bijlage). Deze inrichting betekent dat weliswaar gedu-
rende het winterseizoen het gebied onder water zal staan (en deel uitmaakt van de boe-
zem). In het voorjaar wordt het gebied echter van de boezem afgesloten en zullen de peilen
tot aan de zomer langzaak uitzakken. De waterafvoerende functie van het Oude Diepje
wordt daarbij (deels) hersteld. In deze periode wordt een kleine hoeveelheid water middels
een inlaat vanuit de Hunze door het gebied gelaten. Als gevolg van natuurlijke peil- en af-
voersituaties van de Hunze zullen echter ook in die situatie peilfluctuaties in het gebied
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kunnen voorkomen. In feite wordt hiermee de oude situatie van moeras- en hooilanden in
de beekdal van de Hunze weer hersteld. Omdat ook de oude meander in het Groeveveld
ten oosten van De Dijk weer zal worden uitgegraven en worden aangetakt op het Oude
Diepje, krijgt het tracé ook in landschappelijk opzicht weer meer samenhang en een betere
aansluiting  met de Hunze. Ook de weg De Dijk zal hierbij weliswaar worden afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer, maar als historisch en kenmerkend element in het landschap
zichtbaar en toegankelijk blijven (voor wandelaars en fietsers).

2. De vermoedelijke locatie van een middeleeuwse ringburcht in de Zuidwesthoek van Burg-
voort was binnen gemeentelijk en provinciaal archeologisch beleid aangemerkt als een ‘Bij-
zondere terrein van Provinciaal Belang Archeologie’. Dergelijke terreinen zijn van belang
voor het regionale geschiedenisverhaal van Drenthe.

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft de Rijksuniversiteit Groningen  in 2014
onderzoek verricht naar de beschreven middeleeuwse burcht bij Zuidlaren (Sansum). Uit
voorlopige veldwerkresultaten blijkt dat de locatie bij Sansum natuurlijk is en dat de “burcht”
niet (meer) traceerbaar is. De provincie Drenthe heeft daarom deze locatie bij het actualise-
ren van de Omgevingsvisie 2014 niet meer aangemerkt als ‘Bijzonder terrein van Provinci-
aal Belang Archeologie’.

Conclusie:
De nu beoogde inrichting als zomerpolder houdt meer rekening met de belangen van cultuurhis-
torie en landschap.

Zienswijze 4: Historische Vereniging gemeente Zuidlaren

Opmerking:

1. Inspreker onderschrijft de zienswijze van voorgaande inspreker dat door het onder water
zetten van (delen van) het gebied de vallei van de oude meander van de Hunze die De Dijk
kruist aan het oog wordt ontrokken.

Reactie

1. Zie reactie onder zienswijze 3.

Conclusie
Zie conclusie onder zienswijze 3.

Zienswijze 5: DPO Vastgoed b.v.

Opmerking:

1. DPO Vastgoed is een aan- en verkopende makelaar geweest in de kavelruil ‘’Hunze 50
Tussenwater’, welke is verleden op 2 december 2010. Inspraak DPO is mede namens cliënt
in gebied.

2. In algemene zin gaat de landbouw en meer specifiek de mogelijkheden voor cliënt om zijn
bedrijfsplan uit te voeren ver achteruit. De prijzen van landbouwgrond in het gebied zullen
dalen, vanwege minder vraag en dalende uitstraling voor landbouwgebieden (er zullen geen
nieuwe vestingen meer plaats vinden).

3. Door middel van de stijging van het waterpeil in het Tussenwater gebied zal er kwel ont-
staan op de verschillende percelen die cliënt heden (8 februari 2012) in gebruik heeft.
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4. De opbrengst en kwaliteit van de producten kan veel eenvoudiger worden aangetast door
een veranderende (buur-)omgeving. Bijvoorbeeld aantrekken van gebiedsvreemde dieren,
planten en (andere) toeristen.

5. Hoe zijn de cumulatieve effecten van de MER in het kader van de gasbuis Norg - Sappe-
meer verwerkt in deze rapportage? En wat zijn die effecten en op welke manier zijn die
strijdig met de doelstelling van beide projecten?

6. Er is niets gebleken van mogelijkheden om schade te verhalen. Ook is niet gemeld wie ver-
antwoordelijk is voor eventuele schade en op welke wijze de in rapportage genoemde
schade wordt voorkomen.

7. Indiener vindt dat communicatie met cliënten uit gebied onvoldoende is geweest.

Reactie
1. Ter informatie

2. Zie reactie onder 6.

3. De cliënt heeft 1 perceel in polder Noordma grenzend aan het Havenkanaal. Hier is moge-
lijk sprake van een toename van de kwel vanuit Burgvoort. Indien in de uiteindelijke  plan-
uitwerking dit effect blijft bestaan wordt samen met de grondeigenaar gezocht naar  maat-
werkoplossingen. De overige percelen liggen ten noorden van het Groeveveld. Een kwel-
sloot voorkomt een toename van de kwel in combinatie met een verlaging van het land-
bouwpeil en het baggeren van de hoofdwatergangen.

4. Rondom het in te richten gebied (fase 1) zal een brede en diepe kwelsloot worden aange-
bracht die op het verlaagde peil van gemaal Oostermoer wordt aangesloten. Hiermee wor-
den niet alleen (negatieve) hydrologische effecten op de omgeving voorkomen; de brede
sloot zal tezamen met de aan te leggen (boezem)kade rondom het gebied, ook fungeren als
een soort buffer richting het landbouwgebied. Afhankelijk van de vormgeving van de kade
ontstaat hiermee een strook van ca. 40 – 50 meter breed die door het waterschap zal wor-
den onderhouden.

5. De MER voor de gasbuis Norg - Sappemeer is een apart traject dat min of meer los staat
van de inrichting van het gebied Tusschenwater. Doordat de gasbuis reeds op grote diepte
onder het grondwaterbeschermingsgebied doorloopt, zijn er geen (cumulatieve) effecten te
verwachten en zijn de resultaten hiervan dan ook niet meegenomen in het MER voor Tus-
schenwater.

6. Voor de inrichting van het gebied Tusschenwater en het gebruik van het gebied ten behoe-
ve van waterberging is de schaderegeling van Waterschap Hunze en Aa’s van toepassing
(zie ook projectplan Waterwet). Verzoeken voor planschade als gevolg van het bestem-
mingsplan kan via de hiervoor wettelijke spoor bij Gemeente Tynaarlo worden ingediend.

7. Inmiddels is er rond de planvorming voor Tusschenwater een intensieve communicatie met
de insprekers van het MER en het gebied opgestart. Daarin is wat vernattingseffecten be-
treft ook oog geweest voor individuele gevallen.
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Zienswijze 6: Land en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord

Opmerking:

1. LTO spreekt in algemene zin haar waardering uit voor het feit dat vertegenwoordigers van
de agrarische sector in het gebied in het voortraject van deze MER in de gelegenheid zijn
gesteld om in een klankbordgroep mee te praten. Dit gaf mogelijkheden om met gebieds-
kennis en vanuit een perspectief van de landbouwpraktijk inbreng te leveren in de gevoerde
discussie.

2. Tot onze spijt is ons uit terugkoppeling van betrokken mensen gebleken, dat bij de MER
gerelateerde onderzoeken en modelberekeningen de focus uiteindelijk niet voldoende op
het op een gedegen wijze in kaart brengen van de effecten op blijvende landbouw rond het
plangebied. Dit roept wel de vraag op of er sprake is van een voldragen MER.

3. De beoogde begrenzing van Tusschenwater is sinds de eerste plankaarten voor LTO Noord
een aandachtspunt geweest. Het eerste dat opvalt, is dat het hele plangebied, dus ook het
deel dat een waterwin-functie heeft, natuur wordt. Een tweede opmerkelijke ontwikkeling is
dat zich binnen de grenzen van het plangebied landbouwgronden bevinden die niet be-
grensd zijn voor nieuwe natuur. Beide ontwikkelingen staan in onze ogen haaks op de ac-
tuele situatie waarbij de EHS onder druk van (toenmalige) Staatssecretaris Bleker een her-
ijking ondergaat. De herbezinning die nu plaatsvindt, laat in onze ogen weinig tot geen ruim-
te voor het toevoegen van hectares aan de begrenzing zoals die op Drents niveau (CLG) is
afgesproken. Hierom achter wij het logisch om de begrenzing van het plangebied af te
stemmen op de provinciaal afgesproken begrenzing voor nieuwe natuur.

4. De landbouw stelt zich op het standpunt dat de grondwaterstanden en kwelsituatie buiten
het plangebied niet mogen veranderen. Deze stellingname is volgens ons eenduidig en
goed bruikbaar als referentie voor de te voeren discussie.

5. Uit de kaartbeelden met externe effecten op grondwaterstanden van varianten A1 en B
komt onmiskenbaar naar voren dat de grondwaterstanden buiten het plangebied nadrukke-
lijk hoger worden.

6. Op pagina 45 van het hydrologisch achtergrondrapport wordt gesteld dat alternatief 2 voor
het model gelijk is aan alternatief 1. Deze stelling wordt verder niet onderbouwd, hetgeen
ons aanleiding geeft hier een opmerking bij te plaatsen. In onze ogen zit er op een aantal
punten een verschil tussen de twee alternatieven. In het bijzonder het feit dat in alternatief 2
veel meer grond wordt afgegraven heeft gevolgen voor de deklaagweerstand en daarmee
ook voor de externe effecten. De suggestie dat er desondanks geen afwijkende externe ef-
fecten zullen optreden, achten wij niet valide.

7. Alles overziend is conclusie van inspreker dat de effecten van de alternatieven niet goed in
beeld zijn gebracht. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat je feitelijk niet goed in beeld hebt wat
een bepaalde variant of alternatief betekent voor de agrarische productieomstandigheden,
maar leidt ook tot de conclusie dat de uiteindelijke keuze uit alternatieven op een wankele
basis rust. Immers, indien de landbouweffecten van alternatief 2 alsnog leiden tot een –
(dubbel min) komt dit alternatief in een geheel ander daglicht te staan.

8. De cijfers en de kaartbeelden bevestigen dat er buiten het plangebied een toename van
kwel en grondwaterstijging valt te verwachten die variëren van 0 tot 25 centimeter. Nog
even los van het feit dat elke stijging voorbij gaat aan de principiële agrarische eisen, is vol-
gens ons elke vernatting, ook al betreft dit een beperkte grondwaterstijging, of raakt dit
slechts een deel van een perceel, negatief voorde agrarische productieomstandigheden.
Beperking van de droogteschade kan in dit kader niet simpelweg worden weggestreept
worden tegen de natschade.
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9. In de MER wordt op pagina 71 in een kader beschreven hoe op een later moment nog ver-
der ingezoomed zal worden op de waterhuishoudkundige gevolgen voor de agrarische sec-
tor. Aansluitend wordt in paragraaf 9.2.2 weergegeven dat men nog pogingen wil doen om
extra kwel in het landbouwgebied tegen te gaan. Uit de manier waarop dit wordt gepresen-
teerd, leiden wij af dat de zaken worden doorgeschoven zonder dat er duidelijkheid en ze-
kerheid ontstaat voor de agrarische sector. LTO Noord acht dit een onzorgvuldige manier
van werken en vindt dat de MER op dit punt niet volledig is. Ergo; de effecten van te treffen
maatregelen en beantwoording van de vraag of een maatregel er inderdaad toe leidt dat
bijvoorbeeld extern geen toename van kwel optreedt, zou binnen de MER moeten worden
beantwoord.

10. De agrarische sector rond het plangebied is van mening dat binnen de afgesproken natuur-
begrenzing in het gebied Tusschenwater, een herinrichting kan plaatsvinden die zich richt
op de na te streven doelen voor natuur en waterwinning. Vanuit de kennis die in de MER is
opgedaan, moet in onze ogen lering worden getrokken. Zelfs op basis van de incomplete
MER is duidelijk geworden dat er geen varianten of alternatieven tussen zitten die voldoen
aan de agrarische sector gestelde eisen. Dit leidt volgens ons tot de conclusie dat er een al-
ternatief moet worden ontwikkeld naast de drie die in de MER zijn beschreven. Dit alterna-
tief moet zich kenmerken door een inrichting waarbij er buiten de begrenzing van het plan-
gebied geen verandering van grondwaterstanden en kwel optreedt. Maatregelen en keuzes
binnen het plangebied moeten er voor zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan.

11. Alles overziend heeft de MER Tusschenwater in onze ogen aan het licht gebracht dat uit-
voering van de plannen voor de inrichting van het gebied de belangen van natuur optimaal
bediend. Vanuit de integrale gedachte was het plan oorspronkelijk geïnitieerd om ook de
doelen ter verbetering van de mogelijkheden voor drinkwaterwinning na te streven. Onze
conclusie is dat de doelen voor waterwinning niet dichterbij komen. Deze conclusie ge-
voegd bij het feit dat er voor de agrarische sector een verslechtering van productieomstan-
digheden uit voort vloeit, maakt ons uiterst sceptisch over een en ander.

Reactie

1. Ter kennisgeving.

2. Ten behoeve van de verdere planuitwerking voor Tusschenwater is het model verder ver-
fijnd en zijn diverse berekeningen uitgevoerd. Hiermee kon ook ten behoeve van het inrich-
tingsplan een meer gedetailleerd beeld worden verkregen van de vernattingseffecten
rondom het plangebied. Zie ook reactie onder zienswijze 3.

3. De provincie Drenthe laat de EHS begrenzing zoals die nu op de kaart staat. Dat is de juri-
dische begrenzing die in de CLG in bijzijn van de NLTO is afgesproken en vastgelegd.
Het middendeel dat in eigendom van WBG is behoort daar ook toe en blijft daar toe beho-
ren.

Dat deel is niet opgenomen in het natuurbeheerplan (zgn subsidie EHS), omdat het WBG
deze gronden beheert alsof het ingerichte natuur is en daarvoor niet in aanmerking komt
voor subsidie (dat geldt ook voor andere overheden en waterbedrijven).

4. Mee eens. Dit is ook bij de verdere planuitwerking voor Tusschenwater uitgangspunt ge-
weest (op basis waarvan het hydrologische model en het plan is aangepast).

5. Dat klopt. Dat is ook mede de reden geweest dat dit alternatief niet zonder meer is uitge-
werkt en het plan zoals dat nu voorligt is uitgewerkt. Zie ook reactie 7 en 8.

6. Zie reactie onder 5, 7 en 8.

7. Zie reactie onder 5, 7 en 8.
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8. Zie reactie onder 5, 7 en 8.

9. Zie reactie onder 5, 7 en 8.

10. Zie reactie onder 5, 7 en 8.

11. Het Waterbedrijf Groningen is als gebiedspartner sterk betrokken bij de verdere planuitwer-
king voor Tusschenwater. Daarbij is als  uitgangspunt gehanteerd dat de drinkwaterwinning
en –leverantie voor het gebied niet in gevaar komt. Daarvoor zullen onder meer enkele
drinkwaterputten worden verplaatst en worden ten behoeve van het kunnen garanderen van
een voldoende doorvoercapaciteit nieuwe leidingen door het gebied getrokken.

Conclusie
De LTO Noord heeft haar standpunt duidelijk kenbaar gemaakt. De zienswijzen hebben mede
geleid tot een heroverweging van alternatieven en bijgedragen tot de ontwikkeling van het plan
zoals dat nu voorligt. Het uitgangspunt van geen vernatting op de omgeving is daarbij overeind
blijven staan, waarbij wordt getracht de productieomstandigheden voor de landbouw zelfs te
verbeteren.

Zienswijze 7: Inspreker 3

Opmerking:

1. De landbouw wil door dit plan geen (extra) natschade op haar gronden ondervinden. In de
huidige formulering, geen negatieve hydrologische effecten, ontbreekt een oppervlaktemaat
waarbinnen de hydrologische effecten beschouwd worden. De kwalificatie negatief kan wel
al van toepassing zijn op plekken binnen een perceel, die slechts enkele aren groot zijn.
Plekken of plaatsen, waar (extra) natschade ten gevolge van een grondwaterstandverho-
ging, veroorzaakt door het plan, ten opzichte van de huidige situatie gaat optreden, dient
voorkomen c.q. volledig met adequate maatregelen gemitigeerd te worden. Dat is het afge-
sproken uitgangspunt.

2. In alternatief 2 wordt veel meer afgegraven dan in alternatief 1. Toch wordt in de modelbe-
rekeningen voor beide alternatieven dezelfde waarde voor de deklaagweerstand ingevoerd,
terwijl voor de afgegraven geulen wel een lagere weerstand wordt ingevoerd. Indien in al-
ternatief 2 bij de gegraven delen, in analogie met de werkwijze voor de geulen, een lagere
waarde voor de deklaagweerstand ingevoerd wordt, kan alternatief 2 slechter scoren dan
alternatief 1. In tabel 9.2 (blz. 74 in het hoofdrapport) bij deelaspect, verandering grondwa-
terstand in omliggende landbouwgebied wordt de landbouw wel onderscheidend in de keu-
ze voor de alternatieven.

3. Uit de resultaten van de berekeningen aan alternatief 1 en 2 valt op, dat ondanks een brede
kwelsloot met een lager peil, de grondwaterstanden buiten het plangebied toch stijgen. De
kwaliteit van de output hangt af van de kwaliteit van de input. De onderbouwing van de dek-
laagweerstand op blz. 26 van het achtergrondrapport is erg summier. Dit gevoegd bij het
ontbreken van de outputgevoeligheid op deze parameter maakt de uitkomsten van de
grondwaterstandverhoging buiten het plangebied wel erg onzeker en onacceptabel voor de
landbouw.

Reactie

1. Mee eens. Hoewel geen van de varianten van het MER hier destijds aan voldeden is dit
juist de reden geweest voor het ontwikkelen van een alternatief plan zoals dat nu is uitge-
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werkt. Binnen dit plan worden de negatieve vernattingseffecten op de omgeving voorkomen
door het treffen van mitigerende maatregelen. Door niet alleen een kwelsloot rondom het
gebied te graven, maar tevens een peilverlaging door te voeren en sloten in de omgeving
van het plangebied te baggeren worden kwelstromen ondervangen en wordt zelfs een ver-
betering nagestreefd ten opzichte van de huidige situatie.

2. De weerstand van de deklaag zal bij het afgraven van de bouwvoor afnemen. De verande-
ring van de grondwaterstand zal naar verwachting bij de alternatieven 2 en 3 vergelijkbaar
zijn omdat de deklaag van de te inunderen oppervlakken in beide alternatieven wordt weg-
gegraven. Dit is in het achtergrondrapport onjuist verwoord in paragraaf 5.3. De score in ta-
bel 9.2 blijft echter gelijk omdat de alternatieven allemaal negatief scoren op dit onderdeel.
In de verdere uitwerking van het inrichtingsplan is de weerstand van de deklaag verlaagd in
de gebieden waar de bouwvoor wordt afgegraven en zijn de effectbepalingen opnieuw uit-
gevoerd.

3. Ten behoeve van de verdere planuitwerking voor Tusschenwater is het destijds opgestelde
hydrologische model verder verfijnd en gekalibreerd. Als gevolg hiervan kunnen nu (op per-
ceelsniveau) meer betrouwbare uitspraken worden gedaan over vernattingseffecten en
hiervoor te treffen maatregelen. Over de tussentijdse resultaten van de nieuwe berekenin-
gen is regelmatig overleg geweest met vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied.
Door het blijven aflezen van de reeds in het gebied aanwezige peilbuizen zal de komende
jaren een vinger aan de pols worden gehouden voor wat betreft het al dan niet optreden
van vernattingseffecten. De resultaten hiervan zullen met de landbouw in het gebied wor-
den besproken.

Conclusie:
Door het verfijnen en kalibreren van het destijds ten behoeve van de MER gebruikte hydrologi-
sche model is het mogelijk om nu op perceelsniveau meer betrouwbare uitspraken te doen over
vernattingseffecten en de maatregelen die dit tegen moeten gaan.

Zienswijze 8: Inspreker 4

Opmerking:

1. In alle uitgewerkte alternatieven stijgt het grondwater in omliggende landbouwgronden. In
het MER-rapport had dus in ieder geval 1 alternatief uitgewerkt moeten worden die aan de
randvoorwaarde voor geen vernatting landbouwgrond voldeed. Het MER rapport voldoet
hiermee niet aan de gestelde randvoorwaarden.

2. De gevolgen voor de landbouw tussen de 3 alternatieven verschillen niet zo veel aldus het
MER rapport. Dat is vreemd, want hoe meer je afgraaft, hoe meer kweldruk je krijgt naar het
omliggende gebied.

3. Tabel 9.1 suggereert dat de opbrengstschade in de landbouw erg mee val, natschade en
droogschade is niets of bijna niets en wordt met elkaar verrekend. Dat is onjuist.

4. Het aanbrengen van binnen het projectgebied door afgraving vrijkomende grond op omrin-
gende landbouwgebieden wordt als mogelijke oplossing aangedragen, maar is verder niet
onderzocht op praktische haalbaarheid (variatie in grondsoorten, aanwezigheid van eventu-
eel aaltjes, grondgebonden ziekten, et cetera).

5. Tabel 9.2 geeft aan dat er geen verandering is op het oppervlaktewater in de omliggende
landbouwgebieden. Dit wordt door inspreker bestreden omdat het zijns inziens meer kwel-
druk buiten het projectgebied zal geven als het oppervlaktewaterpeil binnen het projectge-
bied omhoog gaat. Dit kwelwater zal via sloten buiten het projectgebied moeten worden af-
gevoerd.
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6. Inspreker is van mening dat het MER rapport aangepast moet worden zodat er tenminste 1
alternatief is dat voldoet aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld en recht doet aan de
afspraken die gemaakt zijn met de landbouw, namelijk dat de landbouw geen nadelige ge-
volgen mag ondervinden van de aanleg van een natuurgebied.

Reactie

1. Mee eens. Dit is ook mede de reden geweest dat ten behoeve van  de verdere planuitwer-
king voor Tusschenwater nu voor een ander (voorkeurs)alternatief is gekozen. Ook dit
voorkeursalternatief is getoetst aan de doelrealisatie en randvoorwaarden zoals deze des-
tijds in het MER zijn gehanteerd.

2. Zie ook reactie Zienswijze 7 – punt 2. De berekende effecten van de alternatieven 1 ten
opzichte van de alternatieven 2 en 3 zijn beperkter. De stelling dat meer afgraven van de
weerstand biedende deklaag in gebieden die onder water worden gezet  leidt tot een groter
effect is juist. Daarom is in de verdere uitwerking de mate van afgraven van de bouwvoor
zoveel mogelijk beperkt en zijn in het ontwerp kwelsloten opgenomen om de toename van
de kweldruk naar de omliggende landbouwgronden te voorkomen .

3. De berekende verhoogde grondwaterstanden leiden in gebieden waar een lage grondwa-
terstand mogelijk is tot een beperking van de droogteschade en in andere nattere delen van
het gebied mogelijk tot natschade. In tabel 9.1 is  een totaaloverzicht van het plangebied
opgenomen waarin de positieve uitwerking van beperking droogteschade is opgeteld bij de
negatieve uitwerking van toename natschade. Dit is in feite niet correct. Bij de verdere uit-
werking wordt een kaartbeeld van zowel de verschillen in nat- als droogteschade opgeno-
men.

4. Als gevolg van het permanent onder water zetten van het hele gebied was destijds  sprake
van een grotere hoeveelheid vrijkomende grond. Binnen het nu voorliggende plan wordt zo
veel mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans. Indien bij uitvoering wel grond res-
teert zal hiervoor een andere bestemming binnen de begrenzing van het plangebied worden
gezocht. Mocht er echter behoefte zijn aan vrijgekomen grond bij agrariërs rondom het ge-
bied dan behoort ook dit tot de mogelijkheden.

5. In het nu voorliggende plan zullen de kwelsloten rondom het gebied voldoende afmetingen
(en daarmee capaciteit) krijgen om de kwelstromen uit het gebied af te voeren. Ook de ca-
paciteit van het gemaal Oostermoer vormt daarin geen belemmering. Tevens zullen enkele
sloten rondom het gebied worden gebaggerd en duikers worden vervangen om zo een vol-
doende afvoercapaciteit te waarborgen.

6. Mee eens. Zoals in de inleiding reeds is verwoord is het MER-rapport echter niet aange-
past, maar is een aanvullende notitie opgesteld waarin ook een door de streek ingediende
variant is onderzocht en op basis waarvan een ander voorkeursvariant is benoemd. Bij de
afweging hiervan zijn dezelfde criteria gehanteerd als in het MER.

Conclusie
De ingekomen zienswijze heeft mede geleid tot de ontwikkeling van een alternatief die beter
tegemoetkomt aan de destijds geformuleerde doelrealisatie en randvoorwaarden voor de inrich-
ting van Tusschenwater.
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3 Advies Commissie MER

Het inrichtingsplan voor het natuur- en waterbergingsgebied Tusschenwater is een plan waar-
voor het opstellen van een MER verplicht is. Op basis van artikel 7.12 van de Wet Milieubeheer
dient de commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid te worden gesteld om ad-
vies uit te brengen over het opgestelde MER. Naar aanleiding van de doorlopen procedure
heeft de Commissie op 13 maart 2012 haar advies uitgebracht (rapportnummer 2233–92t).
De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:

· ir. J.H.A. Driessen
· dr. F.H. Everts
· drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter)
· dr. ir. L.T. Runia
· drs. B.F.M. Beerlage (secretaris)

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk ingegaan op het advies van de Commissie en de wijze waarop
de gemeente met dit advies zal omgaan. De Commissie is van oordeel dat de essentiële infor-
matie voor besluitvorming in het MER en de notitie aanwezig is maar geeft nog wel een aantal
aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Bij de verdere uitwerking van
het nu voorliggende Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan zijn deze adviezen van de Commissie
meegenomen.

1. Opmerking commissie t.a.v. MER Tusschenwater

1. Het MER is duidelijk en uitgebreid. Ook de achtergrondrapporten zijn volledig en helder. Het
MER maakt op een genuanceerde wijze de effecten van de verschillen tussen de alterna-
tieven inzichtelijk. Ook geeft het inzicht in mogelijke mitigerende maatregelen. Uit het MER
komt naar voren dat het alternatief 2, waarbij de bouwvoor gedeeltelijk wordt verwijderd,
gemiddeld gezien het meest gunstig scoort qua milieueffecten.

2. De notitie met nadere informatie over de inperking tot fase 1 heeft niet ter visie gelegen.
Daarom heeft de Commissie geen zienswijzen over de nadere informatie in haar advies
mee kunnen nemen. De Commissie adviseert de informatie over het ingeperkte initiatief zo
spoedig mogelijk openbaar te maken.

3. De Commissie adviseert in het inrichtingsplan fase 1 het doelbereik en de effecten ten op-
zichte het gehele plan inzichtelijk te maken.

4. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe het inundatiegebied zich
verhoudt tot de bergingsopgave en de effecten zoals beschreven in het MER. Indien wordt
ingeschat dat de kans bestaat op een grotere fosfaatbelasting van het Zuidlaardermeer dan
in het MER bepaald en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, dient het MER hierop te
worden aangevuld.

5. De Commissie adviseert om in kaart te brengen waar restpopulaties van doelsoorten aan-
wezig zijn en deze bij het afgraven van de bouwvoor zoveel mogelijk te sparen, om daar-
mee sneller de gewenste natuurontwikkeling te verkrijgen.
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6. De Commissie adviseert om aan te geven hoe de maatregelen worden uitgewerkt in het
inrichtingsplan zodat aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Neem daarin het beheer mee
dat nodig is om het open karakter van het landschap te handhaven.

Reactie gemeente:

1. Ter informatie

2. De informatie rond de inperking van het plangebied Tusschenwater tot fase 1 is meegeno-
men in de communicatie rond de verdere planuitwerking. Zoals in de inleiding van onderha-
vig document reeds is verwoord zijn de insprekers van het MER hier persoonlijk van op de
hoogte gesteld. Ook is tijdens de gebiedsbijeenkomsten van het plan Tusschenwater hier
duidelijk over gecommuniceerd.

3. Bij de verdere planuitwerking is duidelijk rekening gehouden met de toekomstige uitbrei-
dingsmogelijkheden van fase 2. Zo worden er nu geen maatregelen genomen die de toe-
komstige uitbreiding naar fase 2 in de weg staan of die straks weer teniet moeten worden
gedaan. Omdat ook de grenzen van het plangebied zich beperken tot fase 1 zijn nu echter
niet de effecten voor inrichting van fase 2 meegenomen. Dit is ook niet logisch omdat de in-
richting en bestemming van gronden nu ook niet wijzigen. Omdat ook de financiering en
technische realisatie hiervan nog niet duidelijk zijn is nu ook de mogelijkheid van het opne-
men van een planwijziging niet in het bestemmingsplan meegenomen. Uiteraard zijn nu wel
de effecten van de nu beoogde inrichting op fase 2-gronden inzichtelijk gemaakt. Indien fa-
se 2 wordt gerealiseerd zal straks opnieuw de hiervoor benodigde planprocedures en on-
derzoeken worden opgestart.

4. In het nu uitgewerkte plan voor Tusschenwater is duidelijk aangegeven welke gebieden zijn
begrensd als waterbergingsgebied. Ook in het bestemmingsplan krijgen deze gronden de
een extra bestemming als waterberging. Overeenkomstig adviezen uit het MER worden al-
leen de delen afgegraven die permanent onder water staan. Hiermee kan aannemelijk wor-
den gemaakt dat de fosfaatbelasting niet toeneemt ten opzichte van het MER. Doordat bin-
nen de zomerpolder grote delen jaarlijks zullen inunderen en weer droogvallen wordt zelfs
verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de binding van fosfaat.

5. Bij de verdere planuitwerking is expliciet rekening gehouden met aanwezige restpopulaties
van waardevolle planten. Tijdens het ecologisch onderzoek zijn deze nader in kaart ge-
bracht. Deze delen zullen bij de uitvoering zo veel mogelijk worden ontzien en niet worden
ontgraven.

6. Ten behoeve van de verdere planuitwerking voor Tusschenwater is nader onderzoek uitge-
voerd naar noodzakelijk te treffen mitigerende maatregelen. Zo is het grondwatermodel
sterk verfijnd en zijn diverse maatregelenpakketten en scenario’s doorgerekend. De uitkom-
sten hiervan zijn tussentijds besproken met insprekers van het MER.
Om het gebied ook in de toekomst open te houden speelt het peilbeheer een belangrijke
rol. Het in te stellen natuurlijk peilbeheer, zoals wordt beschreven in het peilbesluit, vormt
de belangrijkste sturende factor hierin.

Conclusie:
De Commissie heeft waardevolle aanbevelingen gedaan ten aanzien van de verdere planuit-
werking voor Tusschenwater. Deze zijn ter harte genomen.
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Bijlage 1

Aanvullende notitie MER nav vragen van de Com-
missie m.e.r.



Notitie MER Tusschenwater, 29 februari 2012         -1- 

MER Tusschenwater, notitie naar aanleiding van vragen van de commissie m.e.r. 

 

In deze notitie wordt ingegaan op de volgende hoofdvragen: 

- Wat zijn  de effecten van fosfaatnalevering van de alternatieven MER Tusschenwater, met 

name op de op de instandhoudingsdoelen Natura2000 Zuidlaardermeer? 

- Zijn er gevolgen voor de effectbeschrijving als alleen fase 1 wordt uitgevoerd? 

- Hoe ziet de procedure eruit? 

 

 

1. Effecten fosfaatnalevering alternatieven MER Tusschenwater  

 

In het MER Tusschenwater zijn de effecten van drie alternatieven beoordeeld. Dit zijn:  

• Alternatief 1: bouwvoor niet afgraven 

• Alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil  

• Alternatief 3: maximaal afgraven van de bouwvoor  

 

 

 

Eén van de relevante aspecten bij de beoordeling is het effect op de instandhoudingsdoelen van het 

Natura2000-gebied Zuidlaardermeer-gebied. Hierbij zijn drie criteria gehanteerd te weten: 

- verandering areaal foerageergebied doelsoorten Zuidlaardermeergebied 

- verandering areaal rustgebied Zuidlaardermeer-gebied  

- verandering nutriëntenbelasting op Zuidlaardermeer (door fosfaatnalevering). 

 

Ten aanzien van het criterium ‘verandering nutriëntenbelasting op Zuidlaardermeer is nader naar 

effecten gekeken per instandhoudingsdoel Natura2000 Zuidlaardermeer-gebied. Dit criterium geeft 

verschillen te zien tussen de drie alternatieven. Uitgesplitst naar de individuele 

instandhoudingsdoelstellingen worden deze kort beschreven. 

 

- effecten op instandhoudingsdoelen Natura2000 Zuidlaardermeer 

Gekeken wordt naar effecten van nalevering van fosfaat op de waterkwaliteit van de Hunze en het 

Zuidlaardermeer. De vraag is of een eventuele verslechtering van de waterkwaliteit (eutrofiëring) 

gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen. Die verslechtering zou zich dan vooral voordoen in 

geval van alternatief 1, waarin geen afvoer van de bovenlaag plaatsvindt bij inrichting. Overigens is de 

kwaliteit van het Zuidlaardermeer-water de afgelopen jaren beter geworden als gevolg van 

maatregelen die in het stroomgebied van de Hunze zijn genomen. 

1 2 3 
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- Roerdomp 

De Roerdomp is vooral gebaat bij goed ontwikkeld en voldoende waterriet, overjarig riet en grasland. Dit is het 

huidige knelpunt in het Zuidlaardermeer-gebied. De waterkwaliteit van het meer is niet direct van invloed  op de 

kwaliteit van het habitat van de Roerdomp. Veeleer is dat een voldoende fluctuerend meerpeil en geschikt 

fourageergebied. Een eventuele beperkte afname van de kwaliteit door inrichting van het Tusschenwater 

beïnvloedt de habitateisen van de Roerdomp niet..  

 

- Porseleinhoen 

Knelpunt voor de Porseleinhoen zit vooral in de structuurafwisseling van zijn habitat (open water, rietmoeras). De 

waterkwaliteit van het meer is niet direct van invloed op de kwaliteit van het habitat van de Porseleinhoen. 

 

- Rietzanger 

Voor de Rietzanger zijn er momenteel geen knelpunten, al is een gevarieerd rietlandbeheer van belang. De 

waterkwaliteit van het meer is niet direct van invloed op de kwaliteit van het habitat van de Rietzanger. 

 

- Kleine zwaan 

Het voorkomen van de Kleine zwaan is al langere tijd niet stabiel in het Zuidlaardermeergebied. Oorzaken liggen 

in de afname van de kwaliteit van het fourageergebied in de omliggende polders. De Kleine zwaan fourageert 

normaal gesproken in het begin van de winter graag op waterplanten op het meer en schakelt later over op 

fourageren in de polders rond het meer. Waterplanten zijn in het Zuidlaardermeer al lange tijd niet voorhanden, 

ondanks het feit dat recent de waterkwaliteit verbetert. Een eventuele afname van de waterkwaliteit als gevolg 

van de inrichting van het gebied Tusschenwater zal dan ook niet van invloed zijn op de kwaliteit van het 

Zuidlaardermeer als fourageergebied.   

 

- Kolgans 

Knelpunt voor de Kolgans ligt in de afname van kwaliteit van het fourageergebied in de polders door verschraling. 

De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer heeft daar niet direct  mee van doen. Eventuele nalevering van fosfaat 

als gevolg van inrichting van Tusschenwater zal daarom niet van invloed zijn op deze 

instandhoudingsdoelstelling. 

 

- Smient 

Voor de Smient ligt er een knelpunt mbt. het areaal fourageergebied rondom het Zuidlaardermeer.  Eventuele 

nalevering van fosfaat als gevolg van inrichting van Tusschenwater zal daarom niet van invloed zijn op deze 

instandhoudingsdoelstelling. 

 

- Slobeend 

De Slobeend is gebaat bij de combinatie van natte graslanden en grotere wateroppervlakten om te kunnen 

rusten. Een eventuele afname van de waterkwaliteit als gevolg van de inrichting van het gebied Tusschenwater 

zal dan ook niet van invloed zijn op de kwaliteit van het Zuidlaardermeer-gebied als habitat voor de slobeend.  

  

- Toendrarietgans 

De Toendra-rietgans fourageert op grasland en akkergebieden rondom het meer en gebruikt het meer zelf als 

rustplaats. Een afname van waterkwaliteit door fosfaatnalevering vanuit Tusschenwater zal niet van invloed zijn 

op de habitateisen van de toendrarietgans. Daarmee heeft het plan Tusschenwater geen effect op de 

instandhouding van deze soort.   

 

- Grote Modderkruiper 

De Grote modderkruiper bevindt zich op enkele plekken rond het Zuidlaardermeer (westzijde) in modderige 

slootjes en niet in het Zuidlaardermeer zelf. Daarom zijn veranderingen in de waterkwaliteit van het 
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Zudilaardermeer als gevolg van de inrichting van Tusschenwater niet van invloed op het voorkomen van de Grote 

modderkruiper als instandhoudingsdoelstelling.  

 

- verschil effecten fosfaatnalevering op Tusschenwater en Zuidlaardermeer 

De inrichtingsmaatregelen in Tusschenwater hebben effect op de waterkwaliteit in het gebied zelf (en 

daarmee de mogelijkheden voor natuurontwikkeling) en op het stroomafwaarts gelegen 

Zuidlaardermeer. Bij de beoordeling van ecologische effecten in de MER is met betrekking tot 

natuurwaarden in het Tusschenwater zelf aangegeven (pag. 50) dat het afgraven van de nutriëntrijke 

bovenlaag tot soortenrijkere omstandigheden leidt. Het meest positief effect geeft daarom alternatief 

3. Ten aanzien van de fosfaat-nalevering richting oppervlaktewater en daarmee effecten op het 

stroomafwaarts gelegen Zuidlaardermeer laat tabel 8.3 zien dat alternatief 1 beduidend meer 

nalevering geeft dan de alternatieven 2 en 3, waarbij 3 iets minder scoort omdat de oppervlakte die 

inundeert grofweg 2 keer zo groot is als in alternatief 2. Hierbij spelen vooral de permanent 

geïnundeerde gebieden een belangrijke rol.  

 

- korte en lange termijn effecten na verwijderen fosfaatrijke bovenlaag 

Door de Commissie is de vraag gesteld in welke mate er onderscheid is gemaakt in de beoordeling 

van de alternatieven in korte en lange termijneffecten na afgraven (of niet afgraven zoals in alternatief 

1). Met andere woorden: ontstaat er na inrichting en al dan niet afgraven direct een 

evenwichtssituatie? Of zal na verloop van de tijd door de toestroom van voedselrijk Hunze-water door 

het gebied Tusschenwater toch weer oplading plaatsvinden zodat ook de belasting op het 

Zuidlaardermeer verandert (mogelijk verslechtert). Op pag. 66 wordt hierover gezegd:  

‘zonder afgraven zal het gebied op den duur uitspoelen tot het niveau van de externe belasting. In veel gevallen 

duurt dit zeer lang, maar bij een dynamisch systeem met korte verblijftijden zou dit theoretisch al binnen enkele 

tientallen jaren kunnen plaatsvinden. Ook de afgegraven bodems zullen zich na verloop van tijd weer opladen 

met fosfaat tot het niveau van de externe belasting. In dit licht kan terecht de vraag worden gesteld in hoeverre de 

maatregel afgraven dan nog duurzaam is.’ In aanvulling hierop kan worden gezegd dat een forse belasting 

op korte termijn op het Zuidlaardermeer wordt vermeden door wel af te graven. Door tegelijkertijd zo 

goed mogelijk het gebied te beheren, gericht op fosfaat-afvoer kan de aanvoer van fosfaat vanuit het 

Hunze-stroomgebied tot op zekere hoogte worden geneutraliseerd. Hiermee blijft er een meerwaarde 

bestaan van het wel afgraven van de fosfaatrijke bovenlaag versus het niet afgraven ervan al kan die 

in de loop van de tijd in zekere mate afnemen. 

 

- additionele beheermaatregelen 

De drie alternatieven in het MER Tusschenwater beoordelen onder meer de effecten op waterkwaliteit 

door te kijken naar fosfaatnalevering. Uitgangspunt in het toekomstige inrichtingsplan is dat er netto 

geen noemenswaardige nalevering gaat optreden. Hiertoe zijn er aanvullende beheermaatregelen 

denkbaar die hiertoe kunnen leiden. Naast het reguliere beheer van het gebied en afvoer van 

biomassa uit het gebied door vooral maaien van riet en graslandvegetaties wordt tevens gedacht aan 

de mogelijke toepassing van ijzerslib. Dit slib met een overmaat aan ijzer zou tot versterking van de P-

vastlegging kunnen leiden in niet afgegraven gebieden die niet-permanent inunderen. In het MER zijn 

deze maatregelen nog niet behandeld, het is echter niet ondenkbaar dat vanwege bezuinigingen de 

inrichtingsmaatregelen niet alle in de gewenste omvang kunnen worden genomen. Met deze 

additionele beheermaatregelen kan mogelijk toch de fosfaatnalevering vanuit het gebied worden 

beperkt. 

 

- conclusie 

Op basis de hiervan is er reden om in tabel 13.2 op blz.97 en tabel 0.1 in de samenvatting voor het 

aspect Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentse Aa bij alternatief 2 een vergelijkbare score 
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toe te kennen als alternatief 3. Dit is gebaseerd op de scores voor dit aspect in tabel 7.6 “Beoordeling 

thema natuur” en tabel 13.1 “Effectenoverzicht”. 

 

tabel 13.2. Overzicht van de verschillen tussen de alternatieven 

alternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid 

door het realiseren van een waterberging 
+ + ++ 

Waterkwaliteit: verminderen 

nutriëntenbelasting oppervlaktewater. 
-- 0 - 

Bereiken van KRW-doelen Hunze en 

Zuidlaardermeer. 
+ ++ ++ 

Realiseren natuurdoelstellingen 

Hunzevisie 
+ ++ ++ 

Realiseren robuuste verbinding Hunze-

Zuidlaardermeer. 
+ + ++ 

Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer 

en Drentse Aa 
+ ++ ++ 

Soorten van de Flora- en faunawet. - - -- 

Landschap en cultuurhistorie - -- -- 

Bodem en milieu - -- -- 

Woon- en leefmilieu - - -- 

 

Bij het samennemen van de effectscores op projectdoelstellingen zal deze score geen andere 

uitkomst geven. De conclusie dat Alternatief 2 de optimale basis voor het MMA en het VKA is wordt 

hiermee zelfs in beperkte mate versterkt. 

 

 

2. Fasering plan Tusschenwater 

In het MER is het uitgangspunt dat fase 1 en fase 2 beide gerealiseerd zullen worden. Momenteel is 

op basis van de huidige bezuinigingsvoorstellen voorgesteld de inrichting voor fase 1 aan te passen. 

Voor de middellange termijn blijft echter de realisatie van fase 1 en fase 2 het uitgangspunt. Alleen het 

tempo waarin dit kan worden gerealiseerd zal worden verlaagd.  

 

De voor het aangepaste inrichtingsvoorstel van fase 1 verwachte effecten zullen daarom blijven vallen 

binnen het kader van de in dit MER onderzochte alternatieven. De  exacte omgevingseffecten en 

noodzakelijke (mitigerende) maatregelen zullen daarom in het inrichtingsplan voor de betreffende fase 

worden bepaald. Door een iets beperktere omvang van fase 1 zullen deze naar verwachting minder 

ingrijpend zijn dan de effecten die voor het totaalplan zijn bepaald. Voor de uitwerking in fase 1 

worden de aanbevelingen en adviezen uit het MER als leidraad en uitgangspunt gehanteerd.  

Bij het in de toekomst opstellen van het definitieve inrichtingsplan van fase 2 zullen de exacte 

omgevingseffecten en noodzakelijke (mitigerende) maatregelen van deze fase worden bepaald en 

waar nodig worden de maatregelen bij de realisatie uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 



Notitie MER Tusschenwater, 29 februari 2012         -5- 

3. Procedure plan Tusschenwater 

 

Het is gebruikelijk om een MER tezamen met het voorgenomen besluit in de inspraak en het overleg 

te brengen. Om de volgende reden hebben wij besloten om (voorlopig) alleen het MER in procedure 

te brengen. 

 

a. Door bezuinigingen van het Rijk waarvan de impact nu pas goed duidelijk wordt, zijn er 

voorlopig alleen maar middelen voor de inrichting van het fase- 1- gebied. 

b. Het MER en de adviezen en de zienswijzen die naar aanleiding van het MER worden 

uitgebracht vormen de basis voor het op te stellen “inrichtingsplan”.  

c. Dit inrichtingsplan is weer de basis voor het bestemmingsplan en is mede bedoeld om 

maatwerk te kunnen leveren voor individuele landbouwers en omwonenden. 

d. Bestuurlijk is de toezegging gedaan dat de situatie voor individuele landbouwers niet 

verslechterd en dat zo nodig maatregelen worden getroffen om dit te waarborgen. Met het 

inrichtingsplan kunnen wij dit maatwerk leveren. 

e. Het inrichtingsplan en het bestemmingsplan brengen wij met het MER opnieuw in de inspraak 

en overleg.  

h. Het fase 1- gebied krijgt op basis van het inrichtingsplan een gedetailleerde bestemming. Voor 

de uitvoering van het in de toelichting opgenomen inrichtingsplan is geen aanlegvergunning 

vereist.  Voor de vervolgfasen kiezen wij voor een wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan. In het bestemmingsplan leggen wij – op basis van het MER – vast welke 

randvoorwaarden voor de wijziging gelden. 

 



, revisie

Bijlage 2

Afwegingsnotitie voorkeursvariant Tusschenwater



Bestuurlijke
notitie
Tusschenwater

Referentienummer Datum Kenmerk
11 maart 2014 333655

Betreft
Varianten Tusschenwater (fase 1)

1 Inleiding
Als onderdeel van de planuitwerking voor Tusschenwater (fase 1) is een onderzoek uitgevoerd
naar mogelijke inrichtingsvarianten. Doel hiervan is te komen tot een gezamenlijk gedragen voor-
keursvariant welke zo veel mogelijk voldoet aan de voor het gebied geformuleerde beleidsopga-
ven en randvoorwaarden in relatie tot natuurontwikkeling en waterberging. De volgende redenen
zijn directe aanleiding geweest voor het uitvoeren van de variantenonderzoek:

· de in 2010 binnen het MER onderzochte alternatieven voldoen geen van alle volledig
aan de doelrealisatie en randvoorwaarden;

· in het MER is een ruimer plangebied gehanteerd, terwijl deze nu is teruggebracht tot
fase 1 Tusschenwater (zie figuur 1);

· de in het MER onderzochte alternatieven stuiten op bezwaar in de streek. Dit vanwe-
ge de grote oppervlaktes die bij instellen van het boezempeil permanent onder water
komen te staan (en als gevolg waarvan in een deel van het gebied bestaande land-
schappelijke en cultuurhistorisch waardevolle kenmerken en structuren verdwijnen).

Ten behoeve van het vaststellen van mogelijke
inrichtingsvarianten is op 10 december 2013 een
brede workshop georganiseerd, waarin ook de
mogelijkheden van compartimentering zoals door
de IVN-Zuidlaren is voorgesteld is meegenomen.
Op basis van deze workshop is in samenspraak
met de IVN-Zuidlaren door de projectgroep Tus-
schenwater een aantal varianten voor Tusschen-
water (fase 1) gedefinieerd en nader onderzocht.

2 Varianten
De volgende varianten zijn onderzocht (zie ook figuur 2):
· Variant 1: ‘boezemvariant’ waarbij het volledige gebied voor de boezem. Deze variant sluit

aan bij het voorkeursalternatief MER1;
· Variant 2: ‘overloopberging’, waarbij voor het gebied rond het Oude Diepje wordt uitgegaan

van de inrichting van een overloopberging bestaande uit voornamelijk natte gras- en hooilan-
den met een overstromingsfrequentie van ca. 1/10 jaar. Deze variant sluit aan bij de door het
IVN-Zuidlaren ingediende alternatieve plan, waarbij een meer ‘droge’ variant wordt nage-
streefd met relatief veel graslanden.

1 Binnen het MER is deze variant destijds als voorkeursalternatief benoemd vanwege de geringere (verwachte) effecten
ten aanzien van archeologie. Dit als gevolg van een minder groot te ontgraven gebied (alleen lagere delen).
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· Variant 3: ‘zomerpolder’2, waarbij in principe dezelfde compartimentering in de zomer wordt
nagestreefd als in variant 2. Het gebied rond het Oude Diepje wordt in deze variant echter
jaarlijks gedurende de winterperiode voor de boezem gelegd, en zal in de zomerperiode een
lager beheerst peil kennen. De begrenzing van het als ‘zomerpolder’ in te zetten gebiedsdeel
komt direct ten westen van de proefveldjes te liggen.

Binnen alle varianten wordt de waterwinning buiten de berging gehouden en zullen 4 a 5 winput-
ten moeten worden verplaatst. De varianten verschillen met name van elkaar in het rond het Ou-
de Diepje gelegen gebied te voeren peilbeheer en de manier waarop dit gebied zal worden inge-
zet ten behoeve van waterberging. De inrichting van Groeveveld en zuidelijk deel van de polder
Burgvoort staan hier min of meer los van en kan onafhankelijk van de beschouwde variant en
uiteindelijk gekozen voorkeursvariant nog op diverse manieren worden ingericht.

Toetsing varianten
Bovenstaande varianten zijn getoetst aan de doelrealisatie voor natuur en waterberging en de
randvoorwaarden op het gebied van onder meer drinkwaterwinning en vernatting van de omge-
ving. Daarbij is hetzelfde toetsingskader gehanteerd als destijds in het MER, aangevuld met de
mogelijkheden voor verdere doorkoppeling richting Noordma en uitbreiding fase 2 (geen-spijt-
maatregelen) en kosten. In onderstaande tabel zijn de toetsingsresultaten samenvattend weer-
gegeven.

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat de zomerpolder (variant 3) het beste voldoet aan de doelreali-
satie voor natuur zoals destijds beoogd in de Hunzevisie. Door de binnen deze variant door te
voeren compartimentering is peildynamiek in het gebied mogelijk waardoor de kansen voor de
gewenste natuurontwikkeling richting gevarieerde vloedmoerassen het grootst zijn. De gemiddel-
de peilfluctuatie gedurende het jaar bedraagt circa 0,70 m. Bovendien houdt deze variant goed
rekening met de uitbreidingsmogelijkheden van fase 2 en de verdere doorkoppelingsmogelijkhe-
den richting Noordma.

Ten aanzien van landschap en (behoud) cultuurhistorie scoort variant 3 slechter ten opzichte van
variant 2 (maar beter dan 1). Vanwege de voorgestane moerasontwikkeling en hogere waterpei-
len gedurende de wintersituatie zal in de meander van het Oude Diepje minder zichtbaar zijn.

2 Hoewel de term ‘zomerpolder’ qua peilbeheer de lading dekt is er binnen deze variant in landschappelijk opzicht niet
echt sprake van een polder in de zin van alleen maar graslanden. Om aan de doelstellingen voor natuur te kunnen vol-
doen zal ook binnen deze variant naast gras- en hooilanden  sprake zijn van aanzienlijk oppervlaktes open water en
moeras.

“Voor de boezem”

“Compartimentering”

Variant 1: Boezemvariant
(‘Voorkeursalternatief MER’)

Variant 3: Zomerpolder
(‘Compartimentering – nat’)

Variant 2: Overloopberging
(‘Compartimentering – droog’)
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Ook de huidige percelering zal verdwijnen. Vanwege de instelling van lagere zomerpeilen zal dat
echter ’s zomers wel het geval zijn waardoor de variant minder minder vergaand is dan de boe-
zemvariant en destijds eerder voorgestelde planschetsen en het MER. Door de lagere water-
standen zal ook de weg Oude Dijk binnen deze variant gedurende de zomer begaanbaar blijven
tbv. recreatief gebruik, en alleen gedurende de winterperiode worden afgesloten. Dit komt de
beleving en het recreatief medegebruik van het gebied ten goede. Een bijkomend effect is ook
dat door de droogval fosfaat weer vastgelegd wordt in de bodem.

Advies nader uit te werken voorkeursvariant
Gezien bovenstaande beoordeling wordt voorgesteld de zomerpolder (variant 3) nader uit te wer-
ken als voorkeursvariant Tusschenwater (fase 1). Dit met inbegrip van de doorkoppelingsmoge-
lijkheden richting Noordma, waarvoor nu alvast de onderleider onder leiding 2 en een duiker on-
derlangs de weg De Groeve wordt gerealiseerd. De binnen deze variant voorgestane peildyna-
miek geeft meer mogelijkheden voor moerasontwikkeling, terwijl de lagere peilen in de zomer
invulling geven aan de wens met betrekking tot beleving landschap. Bovendien blijft in deze vari-
ant de weg Oude Dijk gedurende de zomerperiode toegankelijk en bestaan goede mogelijkheden
voor uitbreiding fase 2.

Afhankelijk van het beschikbare budget zal worden bekeken in hoeverre ook het faunaknelpunt
bij De Groeve binnen deze eerste fase kan worden opgelost. Indien dit budgettair niet mogelijk
mocht blijken zal dit knelpunt bij realisatie Noordma worden uitgevoerd, waarbij nu mogelijk al-
leen laagdrempelige en tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd.

Risico’s en onzekerheden
Het niet optreden van natschade voor de landbouw en negatieve effecten op de drinkwaterwin-
ning vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van het plan. Ten aanzien van de
vernatting wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat deze kan worden opgevangen door het graven
van een brede kwelsloot rond het gebied, aangevuld met eventueel het ophogen van percelen.

Criteria Variant 1
‘’Boezemvariant’’

Variant 2
Compartimentering

“droog”

Variant 3
Compartimentering “nat”

DOELEN
Water

Natuur

Waterberging + + +
Waterkwaliteit -/+ + +
KRW + - +/-
Hunzevisie +/- - +
Robuuste verbinding ++ +/- +
Natura 2000-gebied + - +
Ff-wet +/- +/- +/-
1) maar niet significant negatief

RANDVOORWAARDEN Drinkwater(kwaliteit) +/- + +/-
Landbouw +/- +/- +/-

EFFECTEN Landschap en cult.historie - + +/-
Landbouw +/- +/- +/-
Drinkwater(kwantiteit) ? ? ?
Bodem en milieu +/- +/- +/-
Waterkwaliteit (drinkwater) +/- + +/-
Recreatie (land) +/- + +/-
Recreatie (water) + +/- +/-
Woon- en leefmilieu - + +/-
Infrastructuur ? ? ?

GEEN SPIJT
MAATREGELENEN EN
KOSTEN

Inrichtingskosten - + --
Beheerkosten ++ - +/-
Geen-spijt-maatregelen +/- + +/-

De scoring is een onderlinge vergelijking tussen de varianten. Er is dus geen scoring t.o.v. de autonome ontwikkeling
opgesteld.
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Nader (model)onderzoek zal echter moeten aantonen in hoeverre negatieve effecten als gevolg
van de realisatie van het plan hiermee volledig kunnen worden voorkomen en of er aanvullend
maatregelen moeten worden genomen.

Ten aanzien van drinkwaterwinning is uit het MER reeds gebleken dat enige negatieve effecten
ten opzichte van autonome ontwikkelingen valt te verwachten. Op basis hiervan is reeds besloten
de drinkwaterwinning volledig buiten de berging te houden. Bij de verdere planuitwerking zal in
samenspraak met het waterbedrijf worden bekeken welke aanvullende maatregelen nog meer
mogelijk en gewenst zijn. Daarbij zullen ook de kosten die gemoeid zijn met de bescherming van
de drinkwaterwinning, incl. verplaatsen van drinkwaterputten en beschikbaar stellen van gronden,
worden toegevoegd aan de kostenramingen en het totaal benodigde investeringsbudget van het
project.

Voorstel vervolgonderzoek en -procedure
De voorkeursvariant zal in samenspraak met partijen en de streek verder worden uitgewerkt in
een inrichtingsplan, een peilbesluit en een bestemmingsplan. Overeenkomstig opgestelde plan-
ning zal een eerste concept-inrichtingsplan omstreeks mei 2014 aan het gebied worden gepre-
senteerd. Verwacht wordt dan voor de bouwvak 2014 het ontwerp-inrichtingsplan vast te kunnen
stellen op basis waarvan direct na de bouwvak 2014 de procedures worden opgestart.

Besluit
Gevraagd wordt akkoord te gaan met:

· de keuze voor variant 3 (incl. doorkoppeling Noordma) als voorkeursvariant en deze
verder uit te werken in het inrichtingsplan, peilbesluit en bestemmingsplan;

· vooruitlopend op de gebiedsbijeenkomst de keuze voor variant 3 in een gesprek na-
der toe te lichten aan IVN-Zuidlaren;

· een concept-inrichtingsplan Tusschenwater (fase 1) in mei 2014 te presenteren in het
gebied.



Referentienummer

Bijlage 1

Bijlage 1: Kaartbeelden varianten Tusschenwater (fa-
se 1)



Variant 1: Boezemvariant
Inundatie: ca. 50% (jaarrond)
Afgraven: 133 ha
Kosten: € 4,8 milj. (incl. BTW en excl. drinkwaterwinning)

Natuurdoeltypen
Deelgebied % open water % plas/dras

(moeras/rietruigtes)
% hooiland % grasland

Totaal 18 45 17 20

Zomersituatie NAP +0,53 m Wintersituatie NAP +0,58 m



Referentienummer

Variant 2: Overloopberging (compartimentering – droog)
Inundatie: zomer 17%, winter 24%
Afgraven: 46 ha
Kosten: € 1,4 milj. (incl. BTW en excl. drinkwaterwinning)

Natuurdoeltypen
Deelgebied % open

water
% plas/dras

(moeras/rietruigtes)
% hooiland % grasland

Totaal 3 27 30 40

Zomersituatie NAP -0,10 m Wintersituatie NAP +0,10 m



Referentienummer

Variant 3: Zomerpolder (compartimentering – nat)
Inundatie: zomer 20%, winter 50%
Afgraven: 75 ha
Kosten: € 5,3 milj. (incl. BTW en excl. drinkwaterwinning)

Natuurdoeltypen
Deelgebied % open water % plas/dras

(moeras/rietruigtes)
% hooiland % grasland

Totaal 10 40 22 28

Zomersituatie NAP -0,10 m Wintersituatie NAP +0,58 m



Bijlage 2

Maatregelenkaart variant 3



Referentienummer

Bijlage 3

Kostenraming variant 3

Omdat de werken nog moeten worden aanbesteed is deze kostenraming niet openbaar.
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