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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 - 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Maatregelen voor natuurherstel Bargerveen goed 
beschreven in milieueffectrapport 
 
Het milieueffectrapport voor het herstel van de natuur in het Bargerveen is bijna 

compleet. Er is nog wel meer informatie nodig over de aanvoer van water in droge 

jaren. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De 

gemeente Emmen had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoor-

delen. 

 

De provincie Drenthe, het Waterschap Vechtstromen, de gemeente Emmen en enkele 

andere partijen willen de natuur in het gebied Bargerveen herstellen. Er wordt aan de 

zuidzijde van het Natura 2000-gebied een brede bufferzone ingericht. Hiermee komt er 

een hoger waterpeil in het Bargerveen zodat de natuur kan herstellen. Het huidige land-

bouwkundige gebruik in de bufferzone verdwijnt. Voordat de gemeenteraad een besluit 

neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in 

een milieueffectrapport. 

 

Het rapport bevat nagenoeg alle benodigde milieu-informatie. Er is nog wel onzekerheid 

of bij zeer langdurige droogtes, zoals we die de laatste jaren kennen door klimaatver-

andering, er voldoende water kan worden aangevoerd naar de bufferzone. Een betere 

inschatting hiervan is nodig. Onderzoek of de capaciteit van het aanvoergemaal en het 

ijzerzandfilter - dat zorgt voor de goede waterkwaliteit - voldoende is, zegt de Commis-

sie. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt nog aan te vullen en daarna 

pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 gemeenteraad van Emmen - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://commissiemer.nl/adviezen/2854
http://www.commissiemer.nl/

