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1. INLEIDING 

De gemeente Assen heeft het voomemen om in het gebied ten westen van As
sen in Kloosteiveen woningbouw te realiseren. Het voomemen is sinds het 
verschijnen van de startnotitie gewijzigd. Het gaat er nu om dat de bouw in 
twee fasen zal worden uitgevoerd, waarbij is voorzien dat in de eerste fase 
3.500 woningen zullen worden gerealiseerd en in een tweede fase nog eens 
1.250 a 2.500 woningen (met een maximum van 6000) worden gebouwd. Voor 
dit voomemen heeft de gemeente Assen het structuurplan Kloosterveen 
opgesteld. Bij de voorbereiding van de besluitvorming is een Milieu-effectrap
port (MER) en een aanvullende notitie op dit MER gemaakt. 

Per brief van 8 februari 1996 is de Commissie voor de milieu-effectrapportage 
door het bevoegd gezag verzocht advies uit te brengen over het MER (zie bijlage 
1). Het MER is met het structuurplan Kloosteiveen op 21 februari 1996 ter 
inzage gelegd. 

Het onderhavige advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor 
de m.e.r. De samenstelling van de werkgroep is weergegeven in bijlage 3, waar
in tevens de belangrijkste projectgegevens zijn samengevat. De werkgroep 
treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dit 
advies "de Commissie" genoemd. 

De Commissie dient een oordeel te geven over het MER. waarbij zij als 
toetsingskader hanteert: 
• de rtchtlijnen voor het MER1

) zoals vastgesteld op 12 januari 1994: 
• op eventuele onjuistheden2

): 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3
]; 

Conform artikel 7.26 tweede lid (Wm) heeft de Commissie de via het bevoegde 
gezag ontvangen verslag van de openbare hoorzitting en inspraakreacties over 
het MER (zie voor een overzicht hieivan bijlage 4) in beschouwing genomen. 

1 Wm. artikel 7.23, lid 2. 

2 Wm, artikel 7.23, lid 2 

3 Wm, artlkel 7.10. 
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2. ALGEMEEN OORDEEL OVER BET MER 

In september 1993 is de m.e.r.-procedure voor de woningbouwlocatie 
Kloosteiveen gestart. Volgens de startnotitie gaat het om de bouw van circa 
3.500 woningen (maxtmaal 4.500, later is dit door de gemeente op 5.000 
woningen vastgesteld). In 1994 is door de gemeente Assen de NotaAltematie
ven opgesteld. In deze nota zijn vier ruimteHJke altematieven ('Asserwijk', 
'Drentse Hoofdvaart', 'Domeinwijk' en 'Norgeivaart') voor de realiseringvan de 
toekomstige wijk Kloosteiveen geformuleerd. De alternatieven onderscheiden 
zich op het punt van de exacte situering van de woonwijk. In de nota zyn de 
alternatleven getoetst op planologische eff ecten, de financiele haalbaarheid en 
de milieu-effecten. De milieu-gevolgen van de altematieven zijn beschreven in 
het MER Dit MER is samen met het concept-structuurplan Kloosteiveen ter 
inzage gelegd. De Commissie is toen niet verzocht om het MER te toetsen. 
Op grond van deze documenten heeft de gemeenteraad4

] op 15 december 1994 
geconcludeerd dat alle vier de alternatieven besproken in het MER vanuit 
milieu-overwegtngen aanvaardbaar zijn. Mede op grond van de inspraakreacties 
is er toen gekozen voor het alternatief Asserwijk. 
De Commissie concludeert, achteraf, dat het MER op hoofdlijnen voldoende 
informatie bevat om het besluit te nemen tot het bouwen van 3.500 woningen 
in Kloosteiveen volgens de situering van het alternatief Asserwijk. In hoofdstuk 
3 heeft de Commissie opmerkingen opgenomen over het MER en aanbeveltngen 
gedaan die een rol kunnen spelen bij de verdere inrichting van de wijk 
In februari 1996 is het Structuurplan Kloosteiveen samen met het MER en een 
aanvullende notitle ter tnzage gelegd. In deze aanvullende notitie worden de 
wijzigingen aangegeven ten opzichte van het oorspronkelijke initiatief. 
Belangrijkste wijziging is dat de verwachting voor afronding van de eerste fase 
voor de bouw van 3.500 woningen in 2010 plaatsvindt in plaats van 2015. 
Tevens wordt 1n de tweede fase een uitbreidtng verwacht met 1.250 a 2.500 
woningen. Dit betekent dat voor de maximale bouwomvang wordt uitgegaan 
van 6.000 woningen. 
Op grond van de beschikbare informatie 5] komt de Commissie tot de conclusie 
dat er nog onvoldoende informatie is om het milieubelang mee te wegen in de 
besluitvorming voor het bouwen van woningen in de tweede fase. 
De Commissie is van oordeel dat voordat besluitvorming over de tweede fase 
kan plaatsvinden er aanvullende informatie moet komen over de volgende 
onderwerpen: 

Wonlngbehoefte 
Door het bouwen van woningen in de gemeente Assen komt de gemeente 
tegemoet aan het rijks en provtnciaal beleid om verdergaande suburbanisatie 

4 Zie raadsvoorstel, gemeente Assen, agenda nr.7, 15 december 1994. 

5 De Commissie heeft tljdens het toetsen van het MER aanvullende tnformatle ontvangen: Nota alternatleven, 
augustus 1994; Basisrapport Woningbouw en milieu-effecten; het rapport Duurzaam bouwen in de gemeente 
Assen (Van Natlonaal beleid naar lokale aanpak, mei 1995 en het rapport Verkennend bodemonderzoek naar 
de kwaliteit van grond en grondwater nabij een voormalig stadsvuilstort achter Asserwijk 54 te Assen, van 
bureau Tukkers; het rapport Kwaliteitsmeting van water, lucht en bodem van bureau Tukkers. 
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tegen te gaan. De Commissie constateert dat er een uitbreidingslocatie nodig 
is maarvindt in het MER en de aanvullende informatie onvoldoende onderbou
wing dat de tweede fase een uiteindelijke omvang van 6.000 woningen zou 
moetenkunnenkrtjgen. Onduidelijkis oflocatles inAssenzelf, bijvoorbeeld via 
verdichtlng, optfmaal worden ingevuld. Deze factoren kunnen bouwtempo en 
fasering van Kloosterveen in belangrijke mate beinvloeden. B:ij een rufme 
woonmarkt in Assen is een trek vanuit Groningen (werken) naar Assen (wonen) 
te verwachten. De Commissie beveelt aan om t:ijdens het bouwen van de eerste 
fase reeds te onderzoeken of een tweede fase noodzakelijk is en hoe een 
kwalitatieve en kwantitatieve invulling hieivan dient te worden gerealiseerd. 
Tevens moet worden onderzocht, bij voorkeur al na bewoning van het 
allereerste deel in Kloosterveen-Zuid op welke werkgebieden de bewoners 
georienteerd zijn. De reden voor dit onderzoek is om te beoordelen of door het 
bouwen van woningen in Kloosteiveen ongewenst forensisme wordt bevorderd. 

Hydrologie 
Norger Petgaten/Fochterloeiveen zijn natuurgebieden van natlonaal belang. 
Het bebouwen van Kloosteiveen tijdens de tweede fase worden bovenstaande 
natuurgebieden op 900 meter benaderd. Door het bouwrijp maken van het 
gebied met de daarb:ij behorende gevolgen op de grondwaterpotentialen in het 
westen van het gebied kan de waterhuishouding van het natuurgebied 
beinvloed worden ( zie pagina 6.20 in MER). In de richtlijnen is aangegeven 
dat de geohydrologte van het plangebied inclusief de omliggende natuurgebie
den moet worden beschreven. Expliciet is gevraagd naar de waterkwaliteit en 
de waterhuishouding in de huidige situatle en de effecten hierop van de 
nieuwbouwwijk Kloosteiveen. Verder is gevraagd om enkele dwarsproftelen die 
de situatie moeten verduidelijken. Op pagina 5.20 staat vermeld dat de 
isohypsen in westelijke richtlng afbuigen, een indicatle dat er inderdaad water 
vanuit dit gebied richting Fochterloeiveen gaat. Als tevens op pagina 6.18 
geconstateerd wordt dat het verharde oppeivlak 40 a 500Ai za1 worden, 
waardoor 125 mm water/jaar niet naar het freatisch grondwater zal stromen, 
is er een tweede argument om te verwachten dat er minder water in de rich ting 
van het Fochterloeiveen zal stromen. Gemist wordt een aanduiding dat 
bepaalde gebieden opgehoogd zullen worden om dit mogelijke probleem op te 
lossen. 
Ter voorbereiding van de tweede bouwfase za1 een duidelijk beeld moeten 
worden gegeven van de (eventuele) beinvloeding van het Fochteloeiveen door 
de nieuwbouwwijk Kloosteiveen eerste en tweede fase. Deze geohydrologische 
inf ormatie is essentieel voor de verdere besluitvonning. 

Verkeer 
In het MER is uitgegaan van een groei van de automoblliteit van 23% tot het 
jaar 2010. Bij de besluitvorming over de verdere inrichting van de tweede fase 
dienen geactualiseerde verkeersprognoses uit het monitortngprogramma zie 
Hoofdstuk 3 te worden gebruikt. 

-3-

I f • 



3. 0PMERKINGEN OVER BET MER EN AANBEVELJNGEN VOOR DE 
VERDERE BESLUirVORMJNG 

Locatiekeuze en alternatieven 
De locatiekeuze was reeds bepaald voordat de m.e.r.-procedure is gestart. In 
de richtlijnen is gevraagd om deze keuze te onderbouwen. In het MER is dit 
zeer summier gedaan. De Commtssie constateert echter dat de locatiekeuze 
breed wordt gedragen 6) en zal hierdoor geen aanvullende informatie verlangen 
van de initiatiefnemer. 
In het MER warden vier alternatieven uitgewerkt. De vraag is of de alternatie
ven voldoende onderscheidend zijn geformuleerd omdat de milieugevolgen 
nauwelijks van elkaar verschillen. Bovendien heeft de Commissie de indruk dat 
in elk geval twee alternatieven (Norgeivaart en Asserwijk) niet op gelijke wijze 
zijn meegewogen. De reden hieivoor is dat een gedeelte van de alternatieven 
butten het basisgebied ligt van het MER (zie figuur 1.1). Op diverse studiekaar
ten wordt het noordelijke deel van deze twee alternatleven niet weergegeven, 
zodat de mentng gevormd kan worden dat dit niet onderzocht is. 
Ook de wijze waarop de alternatleven met elkaar vergeleken zijn roept bij de 
Cornrnissie de nodige vragen op. Bij de gehele effectbeoordeling in het MER ts 
het bijvoorbeeld moeilijk na te gaan hoe de gewichtstoekenning plaats vindt. 
Bijvoorbeeld de toename van het vochttekort heeft evenveel gewicht als 
beinvloeding natuurgebieden zte tabel 6.1. 

De verschillen van het alternatlef Asserwtjk en Asserwijk-plus in de tweede fase 
komen in de aanvullende notltie slechts kwalitatief aan bod door op te merken 
dat de verschillen gertng zijn of de effecten vergelijkbaar. Een onderbouwtng 
hieivan is moeilijk te vinden. 

Aanhechting met Assen 
De Commissie is van oordeel dat het uitgangspunt: "Kloosterveen dient niet 
alleen een wijk bij Assen, maar ook een wijk van Assen te warden", niet 
optlmaal tot zijn recht is gekomen. 
Teneinde Kloosteiveen een wijk van Assen te laten zijn met aantrekkelijke 
langzaam verkeer routes van Kloosteiveen naar overig Assen is de stedelijke 
aanhechtlng van groot belang7

]. Er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over 
de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan dit aanhecbtingsuitgangspunt. 
De bestaande barrierewerkingvan de hoogspanningsleiding, A28 en het kanaal 
wordt nog versterkt door de situertng van bet bedrijventerrein. De Commissie 
beveelt dan ook aan om bij de verdere inrichtlng van bet gebied ook te letten 
op het tussenliggende gebied en dit maximaal te vullen met wontngbouw. 

6 Z!e !nspraakreactles op het voorontwerp structuurplan Kloosteiveen. 

7 Zie !nspraakreactle nr.5, bijlage 4. 
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Verkeer 
In de modelberekeningen voor het MER is uitgegaan van groei van de 
automobiliteit van 23% tot hetjaar 2010. In het SVV II wordt een reductie van 
de groei nagestreefd tot 35% in plaats van 700Ai zonder maatregelen. De 
gemeente streeft derhalve naar een nog grotere beperking dan de rijksoverheid. 
Gezien de huidige ontwikkeling van het autoverkeer lijkt dit een bijzonder 
ambitieus streven. Door de aangescherpte doelstelling van de gemeente Assen 
en de relatlef beperkte mogelijkheden voor hoogwaardig openbaar vervoer in 
Kloosterveen beveelt de Commissie aan om op het moment dat na de bewoning 
van het eerste gedeelte in Kloosterveen-Zuid een monitoringprogramma op te 
starten. Het monitoringprogramma heeft als doel om de ontwikkeling van het 
gemotoriseerde verkeer in de gemeente Assen te volgen en zonodig maatregelen 
te nemen. 

Daartoe zouden er jaarlijks op een aantal maatgevende dagen verkeerstellingen 
moeten worden gehouden op de belangrijkste verkeersaders van de gemeente. 
Wanneer de automobiliteit zich sterker ontwikkelt dan de als uitgangspunt 
gehanteerde groei van 23% tot het jaar 2010 kunnen maatregelen worden 
genomen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen, welke de modal split 
beinvloeden ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets en/ of maatregelen 
welke er op zijn gertcht om de effecten van de sterkere groei te beperken 
(geluidhinder, barrierewerking, veiligheid). Overigens zullen er ook in de 
ontsluiting van Kloosterveen veranderingen nodig zijn bij een sterkere groei van 
het autoverkeer dan nu voorzien. Bij de huidige uitgangspunten is de capaciteit 
van de ontsluitingswegen volgens het MER immers nog juist voldoende. 

Voor de gewenste beperking van de groei van het autoverkeer speelt de 
reistljdverhouding openbaarvervoer/auto een belangrtjke rol. Deze reistijdver
houding kan worden beinvloed in het voordeel van openbaar vervoer en 
langzaam verkeer door rechtstreekse routes te creeren voor openbaar vervoer 
en langzaam verkeer en een reistydverlenging voor autoverkeer. In de huidige 
planvorming blijkt een dergelijke aanpak niet verder te worden toegepast. De 
Commissie beveelt aan om dit bij de uitwerking van het gebied wel te doen. 

Bodemverontrelnlging 
De twee achtergrondrapporten bij het MER van het bureau Tukkers geven 
informatle over de samenstelling van bodem en grondwater. De voormalige 
vuilstortplaats lijkt door afstand en stromingsrichting niet van invloed op 
Kloosterveen. Van de zeven grondmonsters is er een verdacht; de beide 
grondwatermonsters tonen verontreiniging aan. Dit rapport geeft dus 
onvoldoende duidelijkheid over de verontreiniging in het gebied. De Commissie 
verwacht, echter, geen grote problemen ten aanzien van dit punt voor 
plangebied, gezien het overwegend agrarische karakter van het gebied. Het 
verdient echter wel uitwerking op het bestemmingplan niveau. 
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Basisrapport woningbouw en mWeu-effecten 
De Commissie heeft met grote aandacht dit rapport bestudeerd en concludeert 
dat hier nuttige informatie instaat over hoe om te gaan met milieu bij 
woningbouw. Dit rapport ts nog niet speclfiek toegeschreven op de situatie in 
Kloosteiveen8

]. De gemeente Assen kan bij de verder invulling van het gebied 
maximaal inhoud geven aan dit rapport. 

8 Zie inspraakreactle nr.4, bijlage 4. 
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BIJIAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

Structuurplan Kloosterveen 
(gemeente Assen) 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BLJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 8 februarl 1996 waarln de Commlsste 
in de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 

GEMEENTE ~£ 
ASSEN .::Cm! 

Uw ko:::nmerk : Uw brief vaw 

DIENST ONTWIKKELING 

AAN 
de commissie voor de Milieu-effectrapportage . 
Postbus 2345. 
3500 GH UTRECHT . 

Ons kenmcrk ·----------"~"-'""~· -~ 

Afd • OBW ~~' 220 N,_ ~bf.~l\'\i~~oor cJcP••urw 8 fE brua ri 1996 . 

'1J!!D~lf mlllau-effe::lrepr ortagec1 c1 0 8 FEB. 19S6 
o~·~·~·ontwerp-structuurplan Klooster-

veen en concept-Milieu-effect
rapport Kloosterveen. 

Geachte heer/mevrouw . 

ingGokomon : 1 2 FEB. 1996 
numrner 

dossier 

kopia naar : 1s -S:t:. -1::::> rec:._- h ~'b I 

In het kader van de realisering van een woonwijk Kloosterveen in de gemeente Assen 
delen wij u het navolgende mee. 

Ten behoeve van de realisering van een woonwijk van circa 3.500 woningen in de 
eerste fase. ui t te brei den tot een woonwi jk van maximaa l 6. 000 woni ngen in een 
tweede fase. is in april 1995 een voorontwerp-structuurplan Kloosterveen opgesteld . 
Voorts is het concept-Milieu-effectrapport (MER) opgesteld. dat door de gemeente
raad bij besluit van 21 september 1995 is aanvaard. 

Vorengenoemd voorontwerp-structuurplan heeft. overeenkomstig het bepaalde in 
arti ke l 150 van de Gemeentewet gedurende een termi jn van vi er weken ter i nzage 
gelegen. Tevens is het plan aan de overlegpartners ex artikel 10 van het Besluit op 
de Ruimtelijke Ordening 1985 (Bro'85) voorgelegd. 

Met inachtneming van de inspraak- en overlegreacties is onderhavig ontwerp
structuurplan opgesteld. 
Aan dit plan is door middel van publicatie in de Staatscourant en het gemeentelijke 
huis-aan-huisblad van 7 februari 1996 bekendheid gegeven. 
Daarbi j wordt een i eder in de gel egenhei d gestel d gedurende een termi jn van vi er 
weken schriftelijk bedenkingen in te brengen. 

De tervisielegging van het concept-MER loopt parallel aan de tervisielegging van 
het ontwerp-structuurplan. Gedurende deze termijn kan ook een ieder reageren op het 
ontwerp MER. 

Asn 1.-sP 

DIENST ONTW!KKELING 

Postbus 860. 9400 AW ASSEN 
Telefnon 0592 - )6691 1 · 

BezuckersaJres 
Abel Tasmanplein 1. 9401 AZ Assen 
Tclr:x 53265, Telefax 0592 - 366231 

Bank• B.N G. 'ek "' 28 50 19 759 
l . !l v gt:meente Assen, tlienst Omwikkding 

Will u bij beamwoord111g Jatum 
en nummer van 1..lt:ze brief vermellkn 

I 1-
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Vervolgblad hr. 1 
Briefnr. ONT/96-2060 

Bl i jkens het bepaa l de in de Wet mil i eubeheer doen wi j u hi erbi j in vi ervoud 
toekomen. het ontwerp-structuurpl an Kloosterveen en het daarbi jbehorende concept 
MER Kloosterveen teneinde u in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. 

In verband met een spoedige voortgang van het project verzoeken wij u. binnen de 
wettelijke termijn van negen weken met ingang van de dag van de tervisielegging van 
de plannen . ons van advies te dienen. 

\Hoogachtend. 
Burgemeester en wethouders van Assen . 

. burgemeester 

G.J. Eerland l.b. 

secretaris 

A.C. de Bruin 

B~lage 1, blz. ii 



BIJLAGE2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in 
Staatscourant nr. 27 d.d. 7 februarl 1996 

TER 
VISIELEGGING 
ONTWERP STRUCTUUR
PLAN EN ONTWERP 
MILIEUEFFECT-RAPPORT 
KLOOSTERVEEN 

Burgemeester en wet
houders van de gemeente 
Assen maken bekend, dat 
op de afdeling Bouwen en 
Wonen van de dienst 
Ontwikkeling, Abel 
Tasmanpfein 1, met 
ingang van 8februari1996, 
gedurende een termijn 
van vier weken ter inzage 
liggen , het ontwerp 
structuurplan Kloosterveen 
en het, ten behoeve van 
de realisering van de 
woonwijk, opgesteld 
concept Milieu
effectrapport (MER). 

Gedurende voornoemde 
termijn wordt een ieder de 
mogelijkheid geboden 
schriftelijke bedenkingen 
tegen de ontwerpplannen 
in te dienen . 
De bedenkingen moeten 
warden gericht aan de 
gemeenteraad van Assen, 
Postbus 860, 9400 AW 
te Assen . 

Zij die tijdig bedenkingen 
naar voren hebben 
gebracht, warden in de 
gelegenheid gesteld deze 
nader toe te lichten. 

J_/ 



BIJLAGES 

Pn>jectgegevens 

Inltlatiefnemer: De gemeenteraad van de gemeente Assen 

Bevoegd gezag: De gemeenteraad van de gemeente Assen 

Beslult: vaststelling van het structuurplan Kloosterveen, gemeente Assen 

Categode Beslult m.e.r.: 11 

Activlteit: het tot ontwikkeling brengen van Kloosteiveen als een locatle voor woningbouw. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 23 september 1993 
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 november 1993 
rtchtltjnen vastgesteld: 20 januari 1994 
bekendmaking MER: 7 februari 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 april 1996 

Stand van zaken: De Commissie concludeert dat het MER op hoofdltjnen voldoende 
informatie bevat om het besluit te nemen tot het bouwen van 3.500 wontngen in Kloosteiveen 
volgens de situering van het alternatlef Asserwijk. Veivolgens komt de Commissie tot de con
clusie dat er nag onvoldoende informatie is om het milieubelang mee te wegen over de be
sluitvorming voor het bouwen van woningen in de tweede fase: een uitbreiding met 1250 a 
2.500 woningen. De Commissie vindt dat voor deze fase aanvullende informatle moet komen 
over de precieze woningbehoefte, de geohydrologische invloed van het bouwen op de nabijge
legen natuurgebieden Norger Petgaten, Fochterloeiveen en de verkeersgroei. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. G.M.R.A van Oort 
ir. G.J. Hellinga 
ing. G. van der Sterre, Msc 
dr. A Barendregt 
ing E.M. Mastenbroek (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: 
mw. drs. V.C.F. Tersteeg. 




