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Geachte raad,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over het Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen en
de aanvulling daarop.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen





Toetsingsadvies  over het milieueffectrapport
Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen

en de aanvulling daarop

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen en de aanvulling

daarop,

uitgebracht aan de Gemeenteraad van Assen door de Commissie voor de mili-

eueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen,

de secretaris de voorzitter

ir. F.D. Dotinga drs. L. van Rijn-Vellekoop
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1. INLEIDING

De gemeenteraad van Assen heeft het initiatief genomen de recreatie-, sport-
en uitgaansvoorzieningen in het gebied Stadsbroek uit te breiden. Daarvoor
moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

Bij brief van 4 mei 20041 is de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde
MER. Het MER is op 6 mei 2004 ter visie gelegd met de kennisgeving van het
MER in “Het Gezinsblad”2.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3.
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies ‘de Commissie’ genoemd.

Op grond van de Wet milieubeheer4 toetst de Commissie het MER:
• aan de richtlijnen, zoals vastgesteld op 30 januari 2003;
• op eventuele onjuistheden;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen, die
zij van het bevoegd gezag ter inzage heeft gekregen5. Deze hebben overwegend
betrekking op het voorontwerp-bestemmingsplan.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het
bestemmingsplan. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een
essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling.
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover
ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde
gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot
hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van
ondergeschikt belang.

De Commissie signaleerde in het MER essentiële tekortkomingen, die op 17
juni 2004 zijn besproken met deskundigen van het bevoegd gezag en de initi-
atiefnemer en met de MER-schrijvers. Tijdens dit overleg stelde de gemeente
Assen zich op het standpunt dat er een aanvulling voor het MER zou worden
opgesteld om alsnog de ontbrekende essentiële informatie aan te leveren. De
Commissie heeft op 9 september 2004 de aanvulling ontvangen. Deze heeft
niet ter visie gelegen. Daarom is in dit advies inspraak over de aanvulling niet
beschouwd.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
4 Artikel 7.26 lid 1, 7.23 lid 2 en 7.10.
5 Bijlage 4 geeft een lijst van de binnengekomen reacties.
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2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP

2.1 Algemeen

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de
essentiële informatie aanwezig is.

De Commissie merkt daarbij op dat de totale informatie gefragmenteerd be-
schikbaar is, doordat zowel het MER alsook de aanvulling verschillende do-
cumenten omvatten6. De samenvatting is alleen zelfstandig leesbaar in com-
binatie met het aanvullend kaartmateriaal.

■ De Commissie raadt aan om de aanvulling alsnog tezamen met het MER ter inza-
ge te leggen. Dit kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de volgende stap in de be-
stemmingsplanprocedure. Besteed daarbij extra zorg aan een goede leeswijzer bij de
stukken.

2.2 Inhoudelijke toelichting op het oordeel en aanbevelingen

2.2.1 De essentiële tekortkomingen van het MER

De Commissie constateerde de volgende essentiële tekortkomingen in het
MER:
• Er ontbreekt een duidelijk beeld van de verdeling van bezoek in de tijd, de

bezoekpieken en de effecten die deze teweeg brengen;
• Er ontbreekt een adequate beschrijving van de ecologie in en nabij het

plangebied, alsmede een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) dat op
grond van die beschrijving is ontwikkeld;

• De samenvatting is niet zelfstandig leesbaar: kaarten ontbreken, er wordt
niet uitgelegd wat het MMA inhoudt en het voorkeursalternatief ontbreekt
geheel.

De aanvulling geeft in verschillende documenten afdoende antwoord op deze
tekortkomingen.

2.2.2 Verkeer

In het MER is inzicht gegeven in de huidige en in de toekomstige belastingen
op het wegennet rondom het Stadsbroek in normale situaties. Het is echter
denkbaar dat in bijzondere situaties en rekening houdend met de autonome
groei van het autoverkeer in de komende jaren, sprake zal zijn van overbelas-
ting op het wegennet. Enige vorm van congestie en een verminderde bereik-
baarheid van het plangebied en de directe omgeving kan bij bijzondere eve-
nementen worden verwacht en kan acceptabel worden geacht7.

                                             

6 Het MER bestaat uit een hoofddocument, een oplegnotitie over het voorkeursalternatief en een samenvatting.
De aanvulling behelst o.a. een nieuwe MER-samenvatting, verbeterd kaartmateriaal en documenten over het
natuurlijk milieu, over bezoekers/verkeer/parkeren, over de Stadsbroekloop/ontsluiting Kortbossen en over de
Flora- en faunawet.

7 Overigens geeft de aanvulling hierover geen nadere informatie. Deze gaat alleen in op parkeergeleiding bij grote
drukte.
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■ De Commissie adviseert om voor dergelijke voorzienbare situaties tijdig maatre-
gelen te treffen, teneinde de overbelasting van het wegennet zoveel mogelijk te voor-
komen. Oplossingen kunnen onder meer worden gevonden in het stimuleren van:
- openbaar vervoer, met name tussen het station en Stadsbroek;
- collectief vervoer tussen de aansluiting op de rijksweg en Stadsbroek;
- de verkeersregulering en afwikkelingscapaciteit naar de parkeerplaatsen op en

nabij Stadsbroek.

2.2.3 Natuur

De aanvulling bevat o.a. verkenningen naar de oorspronkelijke meandering
van de Stadsbroekloop en  het herstel daarvan, waarbij ook gekeken is naar
de mogelijkheid de Stadsbroekloop weer meer water te laten voeren. Tevens
worden suggesties gedaan voor ecologisch beheer en een betere inrichting,
waarbij voorstellen zijn gedaan voor een faunapassage in de uitvalsweg Kort-
bossen en de beperking van de negatieve effecten van gebruiksfuncties, waar-
onder parkeren. Dit leidt tot concrete maatregelen in het MMA. Deze ‘na-
tuurmaatregelen’ heeft de initiatiefnemer vervolgens overgenomen in het
voorkeursalternatief. De Commissie constateert overigens dat is vastgehouden
aan een ‘parkeeroverloop’ in het zuidelijk deel van Stadsbroek nabij de te her-
stellen beekloop.

■ De Commissie raadt aan de concrete natuurmaatregelen op grond van de ver-
kenningen op te nemen in vervolgstappen in de bestemmingsplanprocedure. De
Commissie geeft in overweging om de ‘overloopparkeervoorzieningen’ niet in het zui-
delijk deel van Stadsbroek, maar bijvoorbeeld bij het provinciehuis te situeren, om zo
natuur in het zuidelijke deel van het plangebied meer mogelijkheden te bieden.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 4 mei 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen





BIJLAGE 1a

Brief van het bevoegd gezag d.d. 5 juli 2004 waarin de Commissie
uitstel wordt verleend om advies uit te brengen





BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport
in Het Gezinsblad d.d. 6 mei 2004





BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: gemeenteraad Assen

Bevoegd gezag: gemeenteraad Assen

Besluit: bestemmingsplan

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D 10.1

Activiteit: uitbreiding van recreatie-, sport- en uitgaansvoorzieningen

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 25 september 2002
richtlijnenadvies uitgebracht: 26 november 2002
richtlijnen vastgesteld: 30 januari 2003
kennisgeving MER: 6 mei 2004
toetsingsadvies uitgebracht: 1 oktober 2004

Bijzonderheden: De Commissie constateerde de volgende essentiële tekort-
komingen in het MER:
• er ontbreekt een duidelijk beeld van de verdeling van bezoek in de tijd, de

bezoekpieken en de effecten die deze teweeg brengen;
• er ontbreekt een adequate beschrijving van de ecologie in en nabij het

plangebied, alsmede een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) dat op
grond van die beschrijving is ontwikkeld;

• de samenvatting is niet zelfstandig leesbaar: kaarten ontbreken, er wordt
niet uitgelegd wat het MMA inhoudt en het voorkeursalternatief ontbreekt
geheel.

De gemeente kon zich hiermee verenigen en heeft een aanvulling op het MER
laten opstellen. De aanvulling geeft in verschillende documenten afdoende
antwoord op de geconstateerde tekortkomingen van het MER.
De Commissie adviseert de gemeente om in het vervolgtraject:
• de aanvulling tezamen met het MER ter visie te leggen;
• tijdig verkeersmaatregelen te treffen bij evenementen, teneinde de over-

belasting van het wegennet zoveel mogelijk te voorkomen;
• de nieuw ontwikkelde concrete natuurmaatregelen op te nemen in ver-

volgstappen in de bestemmingsplanprocedure.

Samenstelling van de werkgroep:
dr. A.G.W.J. Lansink (voorzitter rl)
ing. B. Peters
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter ts)
ir. K.A.A. van der Spek
dr. N.P.J. de Vries
drs. R.B. van der Werff (alleen toetsing)

Secretaris van de werkgroep: ir. F.D. Dotinga





BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr. datum persoon of instantie plaats datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

1. 20040526 Bewoners Westerlaan en Broek-
laan

Assen 20040611

2. 20040602 R.N. van Blokland en W.F. Hees-
terman

Assen 20040611

3. 20040520 P.R. Klomp en G. Tangerman Assen 20040611
4. 20040603 Stichting Geluidhinder Baggel-

huizen e.o.
Assen 20040611

5. 20040602 W. Kooistra Assen 20040611
6. 20040624 Rijksdienst voor het Oudheid-

kundig Bodemonderzoek
Amersfoort 20040625



Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiegebied
Het Stadsbroek te Assen en de aanvulling daarop

De gemeenteraad van Assen heeft het initiatief genomen de sport-,
recreatie- en uitgaansvoorzieningen in het gebied Stadsbroek uit te
breiden. Daarvoor moet een nieuw bestemmingsplan worden vastge-
steld. Omdat in het MER aanvankelijk essentiële informatie ontbrak, is
een aanvulling opgesteld. De Commissie adviseert de gemeente naar
aanleiding van het MER inclusief de aanvulling om in het vervolgtra-
ject:
• tijdig verkeersmaatregelen te treffen bij evenementen, teneinde de

overbelasting van het wegennet zoveel mogelijk te voorkomen;
• de nieuw ontwikkelde concrete natuurmaatregelen op te nemen in

vervolgstappen in de bestemmingsplanprocedure.
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