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Persbericht MER Meerstad-Midden   

 
 

Milieueffecten Meerstad-Midden goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Meerstad-Midden beoor-

deeld. Uit het rapport blijkt dat de waterkwaliteit van het Woldmeer op dit moment 

ruimschoots aan de normen voldoet. Door snel te starten met een grondige ana-

lyse van de totale stikstof- en fosfaatbelasting kan de goede waterkwaliteit ook 

naar de toekomst veilig gesteld worden.  

 

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

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

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraden van Slochteren en Groningen  - besluiten over het plant. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenteraden van Slochteren en Groningen willen het westelijke deel van het be-

stemmingsplan Meerstad-Midden actualiseren. Daarbij gaat het om een beperkt aantal 

wijzigingen, namelijk het realiseren van minder woningen, het oppervlakte water ver-

groten, het aanpassen van wegen en een hogere parkeernorm. 

De gemeenteraden van Slochteren en Groningen hebben de Commissie gevraagd het 

milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de waterkwaliteit van het Woldmeer op dit moment ruimschoots 

aan de normen voldoet. Dit kan echter in de toekomst veranderen omdat het watersys-

teem nog in ontwikkeling is. De Commissie adviseert daarom om zo snel mogelijk te 

starten met de geplande analyse van de totale stikstof- en fosfaatbelasting in het gebied 

om een goede waterkwaliteit ook voor de toekomst veilig te stellen.  

 

Terecht wordt de conclusie getrokken dat de aanleg van Meerstad-Midden geen nega-

tieve invloed heeft op de beschermde natuurgebieden Drentse Aa en het Zuidlaarder-

meer. Door een natuurvisie op te stellen kan gestuurd worden op het realiseren van een 

goede ecologische verbinding met het natuurnetwerkgebied Midden Groningen. Het 

rapport geeft verder een goed beeld van de verkeersafwikkeling, de geluidbelasting op 

woningen en de luchtkwaliteit.  

 

De conclusie van de Commissie is dan ook dat het rapport alle milieu-informatie bevat 

om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.  
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