12 maart 2015

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Gasselterveld Gemeente Aa en Hunze
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een nieuw bestemmingsplan voor het voormalig zandwingebied Gasselterveld in de gemeente Aa en
Hunze beoordeeld. Het is nog onduidelijk hoe voorkomen wordt dat natuur in de
omgeving teveel wordt aangetast. De Commissie adviseert het rapport daarom
aan te passen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Aa en Hunze - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Aa en Hunze wil het voormalig zandwingebied gebied Gasselterveld samen met Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe verder ontwikkelen. De gemeente
past het bestemmingsplan aan zodat plannen voor een wildpark, scoutingterrein, verblijfsrecreatie, recreatiestrand en extra parkeergelegenheid mogelijk worden. De gemeenteraad van Aa en Hunze besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het rapport geeft een goed overzicht van de plannen voor het gebied Gasselterveld. Uit
het onderzoek blijkt dat de recreatieplannen negatieve gevolgen kunnen hebben voor
de natuur in de omgeving van Gasselterveld, bijvoorbeeld voor het Drouwenerzand en
het Drentsche Aa-gebied en voor de Ecologische Hoofdstructuur.
Het is de Commissie nog onduidelijk hoe voorkomen wordt dat de natuur in de omgeving teveel wordt aangetast door het plan. Ook zijn de verwachte bezoekersaantallen
en de omvang van extra verkeer nog onduidelijk. Zij adviseert het rapport op deze punten aan te passen.
De gemeente Aa en Hunze heeft aangegeven dit advies over te nemen.
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Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3001
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