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Persbericht  

 
Bestemmingsplan en vergunning bufferzone bij natuurge-

bied Bargerveen  

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de inrichting van een buf-

ferzone aan de noordzijde van het Bargerveen bij Zwartemeer (Emmen) opnieuw 

beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe informatie het rapport niet 

compleet is. De Commissie adviseert dit alsnog te herstellen. 

 

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. De bevoegd gezagen - in dit geval 

de provincie Drenthe en de gemeente Emmen - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Drenthe wil aan de noordzijde van het natuurgebied Bargerveen bij het 

dorp Zwartemeer een bufferzone aanleggen voor grondwaterbeheer. Hiermee wordt het 

mogelijk de grondwaterstand in het Bargerveen te verhogen om natuurherstel te bevor-

deren. Ook ontstaan mogelijkheden voor wateropvang bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij 

extreme neerslag. 

 

Om de buffer in te richten wordt een inrichtingsplan voor het 65 hectare grote gebied 

opgesteld en in een bestemmingsplan vastgelegd. Ook is er een ontgrondingsvergun-

ning van de provincie nodig. De gemeenteraad van Emmen en Provinciale Staten van 

Drenthe besluiten hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. De Commissie adviseerde eerder het rapport aan 

te passen omdat informatie over de gevolgen voor de natuur ontbrak. Dit advies is over-

genomen. 

 

De gemeenteraad en de provincie hebben de Commissie nu gevraagd het aangepaste 

rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het aangepaste effectrapport laat nu een alternatief zien dat optimaal tegemoet komt 

aan de natuurdoelstelling, namelijk het verder vergroten van het oppervlak levend hoog-

veen. Geconstateerd wordt dat hierdoor tegelijkertijd wateroverlast ontstaat voor de be-

bouwing en natschade voor de landbouw. De mate waarin dit gebeurd is echter niet 

bepaald. Hierdoor kan ook niet beoordeeld worden of er maatregelen zijn die deze wa-

teroverlast en natschade tot een acceptabel niveau kunnen beperken.  

 

De Commissie adviseert dit te herstellen en dan pas te besluiten, zodat met deze infor-

matie rekening gehouden kan worden.  
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