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Persbericht  

 
Structuurvisie Kloosterveen Assen 

 

Advies over inhoud milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport over de uitbreiding 

van de wijk Kloosterveen varianten voor de verkeersontsluiting, de energievoor-

ziening en het waterbeheer te verkennen. Ook de volgorde waarin deelplannen 

worden gerealiseerd, moet goed worden onderzocht.  

 

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. 

 

Het project/plan 

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 in één 

of meer bestemmingsplannen. Ter onderbouwing van een besluit over de visie en de 

plannen wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Assen heeft de 

Commissie om advies gevraagd over de inhoud van dit rapport. 

 

Het advies 

De leefbaarheid, de inrichting en de uitstraling van een nieuwe woonwijk worden door 

tal van factoren beïnvloed. In het geval van Kloosterveen is dat niet alleen de structuur 

van het wegennet. Ook op het gebied van het waterbeheer en de energievoorziening 

zijn volgens de Commissie onderscheidende keuzes te maken. Ze adviseert om in het 

rapport bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de wijk klimaatneutraal kan worden ingericht 

en hoe wijzigingen in het polderpeil factoren zoals de waterberging, de eisen aan de 

woningen en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beïnvloeden.  

 

Verder adviseert de Commissie om te verkennen hoe het aanleggen van de verschil-

lende deelgebieden van de wijk kan worden aangepakt. Want de volgorde waarin deel-

plannen worden gerealiseerd, zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de omvang en 

verdeling van de hinder die tijdens het aanleggen ontstaat. 
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