
26 oktober 2017 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3165  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Structuurvisie nieuwbouw Kloosterveen te Assen 

 

Milieueffectrapport nu volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de wijk 

Kloosterveen bij Assen opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport 

de milieueffecten goed beschrijft. 

 

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 Assen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

De visie 

De gemeente Assen wil de wijk Kloosterveen uitbreiden met maximaal 2.500 woningen. 

Daarbij zullen ook de wegen in en om de wijk worden uitgebreid en aangepast. De 

voorgenomen ontwikkeling is vastgelegd in een structuurvisie en wordt vervolgens uit-

gewerkt in één of meer bestemmingsplannen. Voor de gemeente een besluit neemt 

over deze visie zijn de milieueffecten van de beoogde uitbreiding beschreven in een 

milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport de effec-

ten op de natuur nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop aangevuld. 

 

Voordat de gemeente beslist over de visie, heeft ze de Commissie m.e.r. gevraagd de 

aanvulling bij het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

In het oorspronkelijke rapport ontbraken actuele gegevens over de effecten van de 

nieuwe wijk op enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, 

zoals de kraanvogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. In de aanvulling zijn de 

gegevens geactualiseerd. Het gebied waar de vogels voedsel kunnen vinden, wordt nu 

ongeveer 5% lager ingeschat dan in de studie die in het milieueffectrapport werd ge-

bruikt. Toch blijft er voldoende geschikt gebied over om de beschermde vogelpopulaties 

op het gewenste niveau te houden. De uitbreiding van Kloosterveen leidt ook niet tot 

een noemenswaardige extra verstoring van de kraanvogel. Aanvullende maatregelen 

zijn dus niet nodig. 

 

De gemeente beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig 

meewegen van de milieueffecten bij haar besluit over de structuurvisie. 
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