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Aanleiding en doel van deze notitie 
Ter voorbereiding van het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor de gebiedsontwikkeling 
Gasselterveld, is een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie is gebruikt om 
betrokken overleg- en adviesorganen te raadplegen over de aanpak van het MER. Door drie overleg-
partners is inhoudelijk gereageerd op de NRD. Het betreft (in willekeurige volgorde); 

- Staatsbosbeheer; 
- Natuur- en Milieufederatie Drenthe; 
- Provincie Drenthe. 

 
Onderstaand worden de toegezonden reacties bondig samengevat en voorzien van een reactie na-
mens gemeente Aa en Hunze. Aan het slot van deze notitie wordt samengevat welke zaken worden 
meegenomen in het milieueffectrapport. 
 
Staatsbosbeheer 
Opmerkingen 

1. Staatsbosbeheer vindt het verheugend om te zien dat er initiatieven worden ontplooid die 
invulling geven aan de gezamenlijke visie van gemeente, provincie en Staatsbosbeheer voor 
het gebied Gasselterveld; 

2. Aanvullend op de beschreven aspecten vraagt Staatsbosbeheer aandacht voor de aspecten 
aardkundige/bodemkundige waarden (milieuthema water en bodem) en licht/duisternis (mi-
lieuthema leefomgevingskwaliteit). 

 
Reactie gemeente Aa en Hunze 
1. Deze opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen; 
2. De gemeente onderschrijft het belang van deze waarden. Beide aspecten worden (ook 

door de provincie) gezien als kernkwaliteiten van het gebied. In de Ruimtelijke Ontwikke-
lingsvisie vormt het beleefbaar maken van aardkundige waarden een belangrijk uit-
gangspunt. Naar aanleiding van deze reactie worden de effecten voor de ‘aardkundige 
waarden’ wordt in het MER specifiek beschreven en beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de 
kernkwaliteiten stilte en duisternis. 

 
Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF) 
Opmerkingen 
1. De gevolgen van recreatieve ontwikkelingen moeten voor de EHS moeten kritisch worden be-

oordeeld. In het gebied horen behoud en ontwikkeling van natuur voorop te staan. Bovendien 
grenst het gebied aan de Natura 2000-gebieden Drentsche Aa en Drouwenerzand; 

2. De structuur van alternatieven is onoverzichtelijk. NMF adviseert om naast het voorkeursalterna-
tief op zijn minst een alternatief te onderzoeken waarin invloed op natuur, milieu en landschap 
zo klein mogelijk is; 

3. Er moet voldoende onderzoek worden gedaan naar hydrologische effecten op het Drentsche Aa-
gebied. De benodigde drooglegging voor infrastructuur mag geen grenzen stellen aan vernat-
tingsmogelijkheden in dit gebied; 

4. Bij het thema bodem missen wij aandacht voor aardkundige waarden; 



5. Ten aanzien van het aspect geluid moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het 
plangebied deel provinciaal stiltegebied is; 

6. Bij het thema leefomgeving ontbreekt het aspect lichthinder. De effecten van lichthinder voor 
flora- en fauna moeten worden onderzocht; 

7. Bij het milieuthema duurzaamheid missen wij het aspect energie. Daarnaast adviseert NMF een 
beoordeling van het gebruikte bouwmateriaal en het materiaal voor terreinverharding. 

 
Reactie gemeente Aa en Hunze 
1. De effecten van de beoogde ontwikkelingen voor de wezenlijke kenmerken en waarden 

van de EHS en de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden in 
beeld gebracht. Indien noodzakelijk worden ook mitigerende en compenserende maat-
regelen in beeld gebracht;  

2. Het basisalternatief (door NMF voorkeursalternatief genoemd) vloeit rechtstreeks voort 
uit de recreatieve zonering waarvoor is gekozen in de Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. 
Voorafgaande aan de visie zijn drie zoneringen overwogen. Uiteindelijk is gekozen voor 
een clustering van recreatieve voorzieningen ten oosten van de zandwinplas. De gekozen 
locatie van het Wildpark past dus binnen de uitgangspunten van deze ruimtelijke ontwik-
kelingsvisie en sluit rechtstreeks aan bij de gekozen zonering. Voor een goede afronding 
van de zandwinplas, is een invulling wenselijk die een buffer vormt langs de oevers die 
niet publiek toegankelijk moeten zijn. Daarnaast valt de ontwikkeling goed in te passen in 
de bestaande natuurwaarden. Bijkomend argument van deze locatiekeuze is de bestaan-
de parkeercapaciteit en de combinatie met de voorzieningen van het Nije Hemelriek.  
Mede naar aanleiding van deze reactie wordt naast het basisalternatief in het MER (an-
ders dan in de notitie reikwijdte en detailniveau) nog een inrichtingsvariant voor het 
Wildpark onderzocht. Daarmee wordt het verschil tussen een maximaal en een minimaal 
ruimtebeslag binnen de EHS inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt gekeken naar twee 
andere varianten ten opzichte van het basisalternatief; aanvullende parkeervoorzienin-
gen op een andere locatie, een andere inrichting van het scoutingterrein; 

3. In het MER wordt gekeken naar de beïnvloeding van grondwaterstanden en de grondwa-
terkwaliteit. Daarbij wordt specifiek ingegaan op hydrologische beïnvloeding in de Natu-
ra 2000-gebieden Drentsche Aa-gebied en het Drouwenerzand; 

4. Effecten voor aardkundige waarden worden in het MER specifiek getoetst. Ze zijn echter 
ondergebracht in het hoofdstuk landschap, cultuurhistorie en archeologie, omdat er een 
sterk samenhang is tussen aardkundige waarden (ondergrond), landschap (bovengrond) 
en cultuurhistorie (historisch gebruik); 

5. Het aspecten stilte wordt toegevoegd als toetsingscriterium in het hoofdstuk landschap, 
cultuurhistorie en archeologie. Voor zover relevant, wordt bij het thema ecologie en het 
thema leefomgeving ingegaan op deze aspecten; 

6. De aspecten duisternis wordt toegevoegd als toetsingscriterium. Voor zover relevant 
wordt hier bij het hoofdstuk ecologie nog specifiek op ingegaan; 

7. Het aspect (energie)verbruik wordt toegevoegd als toetsingscriterium bij het aspect 
duurzaamheid. Bij het aspect materiaal wordt ingegaan op de gebruikte bouwmaterialen 
en verharding. Overigens zijn deze aspecten in het kader van een bestemmingsplan vaak 
nog niet voldoende concreet. Het MER kan echter wel worden gebruikt bij de verdere 
uitwerking van plannen.     

 
Provincie Drenthe 
Opmerkingen 
1. De notitie reikwijdte en detailniveau geeft een aanzet voor integrale planontwikkeling. De pro-

vincie spreekt haar waardering uit over het tot nu toe doorlopen proces; 



2. Het MER zal inzicht moeten geven in de verschillende inrichtingsvarianten van met name het 
Wildpark. Onderzoek van varianten is noodzakelijk om te bepalen hoeveel compensatie van de 
EHS noodzakelijk is; 

3. Optimalisatiemogelijkheden zijn geen alternatief, maar zijn wel van belang voor het formuleren 
van mitigerende & compenserende maatregelen; 

4. Uit het geschetste beleidskader komt niet duidelijk naar voren hoe de ontwikkelingsvisie Gassel-
terveld zich verhoudt tot de Structuurvisie Buitengebied, het nieuwe bestemmingsplan Buiten-
gebied en de passende beoordeling die in dit kader wordt opgesteld; 

5. De provincie geeft er de voorkeur aan om het beschreven basisalternatief en de inrichtingsvari-
anten duidelijker in een schema te zetten; 

6. In de bijlage van de NRD wordt de grondwaterrelatie met Natura 2000 Drentsche Aa-gebied ge-
mist; 

7. De provincie gaat er vanuit dat de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied en de 
relatie met de (diepe) ondergrond nader wordt beschouwd in het MER; 

8. Geadviseerd wordt om ook de aardkundige waarden in het gebied in het MER te beschouwen. 
Geadviseerd wordt om bij de inrichting ( vergraven en ophogen) rekening te houden met het na-
tuurlijke reliëf; 

9. Geadviseerd wordt om de duisternis van het Drentsche Aa-gebied en het Drouwenerzand toe te 
voegen als te beoordelen aspect; 

10. Geadviseerd wordt om de stilte en duisternis van het stiltegebied ten westen van de zandwinplas 
toe te voegen als te beoordelen aspect; 

11. De benodigde graafwerkzaamheden ten behoeve van het zandstrand worden niet duidelijk om-
schreven; 

12. Ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de doelstellingen van het BIO-plan Drentsche Aa 
2.0 (2012-2020); 

13. Tot slot doet de provincie twee tekstsuggesties met betrekking tot het ‘huidig gebruik’ van de 
zandwinning en het provinciaal beleid inzake aardkundige waarden. 

 
Reactie gemeente Aa en Hunze 
1. De gemeente neemt deze opmerking ter kennisgeving aan; 
2. Mede naar aanleiding van deze reactie wordt naast het basisalternatief in het MER (an-

ders dan in de notitie reikwijdte en detailniveau) nog een inrichtingsvariant voor het 
Wildpark onderzocht. Daarmee wordt het verschil tussen een maximaal en een minimaal 
ruimtebeslag binnen de EHS inzichtelijk gemaakt; 
De locatiekeuze voor het Wildpark vloeit overigens voort uit de gekozen recreatiezone-
ring in de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie en heeft te maken met de bestaande voorzie-
ningen bij en kwaliteiten van deze locatie. In de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie werd ge-
zocht naar een goede invulling van het gebied ten oosten van de zandwinplas. Hier is een 
invulling wenselijk die een buffer vormt langs de oevers die niet publiek toegankelijk 
moeten zijn. Tegelijkertijd moet het ontwikkeling zijn die goed is in te passen in de be-
staande natuurwaarden. Met het Wildpark is hier invulling aan gegeven. Bijkomend ar-
gument van deze locatiekeuze is de bestaande parkeercapaciteit. Bijkomend argument 
van deze locatiekeuze is de bestaande parkeercapaciteit en de combinatie met de voor-
zieningen van het Nije Hemelriek;  

3. Het klopt dat de optimalisatiemogelijkheden zelf geen volwaardig alternatief vormen. 
Wel worden deze optimalisatiemogelijkheden (of mitigerende maatregelen) gebruikt bij 
het verbeteren van het voorkeursalternatief, oftewel: het uiteindelijk vast te stellen plan; 

4. Het gebied Gasselterveld zou eerst mee worden genomen in het nieuwe bestemmings-
plan Buitengebied. Omdat dit bestemmingsplan vertraging heeft opgelopen, wordt voor 
het gebied en zelfstandig traject doorlopen. Voor beide plannen wordt een MER en een 
passende beoordeling gemaakt. Daarin wordt bekeken in hoeverre er sprake is van sta-
peling (cumulatie) van milieueffecten; 



5. In het MER wordt een schema opgenomen van de verschillende alternatieven en varian-
ten; 

6. In de beschrijving van het watersysteem en de effecten voor het grondwater, wordt hier 
op in gegaan; 

7. In het MER wordt gekeken naar de beïnvloeding van grondwaterstanden en de grondwa-
terkwaliteit. Daarbij wordt specifiek ingegaan op hydrologische beïnvloeding in de Natu-
ra 2000-gebieden Drentsche Aa-gebied en het Drouwenerzand; 

8. De gemeente onderschrijft het belang van aardkundige waarden. In de Ruimtelijke Ont-
wikkelingsvisie vormt het beleefbaar maken van aardkundige waarden een belangrijk 
uitgangspunt. Naar aanleiding van deze reactie worden de effecten voor de ‘aardkundige 
waarden’ wordt in het MER specifiek beschreven en beoordeeld; 

9. De aspecten stilte en duisternis worden in zijn algemeenheid meegenomen als toetsings-
criterium van het milieuthema landschap. Voor zover relevant, wordt bij het thema eco-
logie en het thema leefomgeving ingegaan op deze aspecten; 

10. De gemeente onderschrijft het belang van deze waarden. De kernkwaliteiten stilte en 
duisternis worden in het MER meegenomen; 

11. In het MER wordt beschreven hoe het zandstrand eruit komt te zien; 
12. De doelstellingen van het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 op het gebied van (grond)water, na-

tuur en recreatie komen voor een groot deel terug in de reeds geformuleerde toetsings-
criteria voor het MER. In het MER wordt dit kort aangestipt; 

13. Deze tekstsuggesties worden overgenomen. 
 
Samenvattende conclusie 
Op basis van het voorgaande worden de volgende aspecten in het MER opgenomen: 
1. De tekstsuggesties met betrekking tot het ‘huidig gebruik’ van de zandwinning en het provinciaal 

beleid inzake aardkundige waarden worden overgenomen 
2. Een aanvullende variant voor de inrichting van het Wildpark; 
3. De alternatieven en varianten worden verduidelijkt aan de hand van een tabel; 
4. In het hoofdstuk bodem en water worden de effecten voor de waterkwaliteit in het grondwater-

beschermigsgebied beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten voor het grondwater 
in het Drentsche Aa-gebied -planen het Drouwenerzand; 

5. In het MER wordt expliciet ingegaan op de effecten voor aardkundige waarden en stil-
te/duisternis. Deze aspecten komen aan de orde in het hoofdstuk landschap, cultuurhistorie e 
archeologie; 

6. Energie wordt meegenomen als toetsingscriterium in het hoofdstuk duurzaamheid. 
















