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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over structuurvisie Kloosterveen 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

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

Kloosterveen bij Assen beoordeeld. Zij adviseert het rapport op één punt aan te 

vullen. Het bevat namelijk geen actuele informatie over enkele vogelsoorten van 

het Fochteloërveen die mogelijk door deze uitbreiding worden beïnvloed. 

 

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 wordt vastgelegd in een structuurvisie en vervolgens uitge-

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

deze visie zijn de milieueffecten van de beoogde uitbreiding beschreven in een milieu-

effectrapport. 

 

De gemeenteraad van Assen heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

In het rapport zijn de belangrijke bouwstenen onderzocht die de leefbaarheid, de in-

richting en de uitstraling van de wijk beïnvloeden. Het gaat vooral om de verkeersstruc-

tuur, de energievoorziening en het waterbeheer. Het rapport beschrijft helder de moge-

lijke keuzes en wat de belangrijkste milieugevolgen ervan zijn. 

 

Het rapport bevat nog geen actuele gegevens over de effecten van de nieuwe wijk op 

enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, zoals de kraan-

vogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. Daarmee is onduidelijk of de gemeente 

nog in maatregelen moet voorzien om deze soorten afdoende te beschermen. 

 

De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de 

Commissie te laten toetsen. 
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