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Geachte ,

Hierbij doen wij u toekomen, het raadsvoorstel/-besluit van 15 april 1999 waarbij de gemeenteraad van Assen de Richtlijnen voor het Milieueffectrapport (MER) Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen conform het advies dat is uitgebracht door de landelijke commissie voor
de milieueffectrapportage (m.e.r.) van 16 februari 1999 heeft vastgesteld.
Na deze vaststelling van de richtlijnen wordt de procedure met betrekking tot het opstellen van
een MER aangevangen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Assen,
......

.

, burgemeester
Mw. D. van As - l<loijwe;:it
DIENST ONTWIKKELING

, secretaris

-~~ mr. J.R Mencke

Poslbus 860, 9400 AW ASSEN
Telefoon (0592) 36 69 11'
Bezoekersadres:
Noordersingel 33, 940 l JW Assen
Telex 53265, Telefax (0592) 36 62 31
Bank: B.N.G. rek.nr. 28.50.19.759
t.n.v. gemeente Assen, dienst Ontw.
Wilt u bij beantwoording datum
en nummer van deze briefvem1elden.

naam
Werkgroep Messchenveld,
het co!Jege van burgemeester en wethouders van Zuidlaren,
het College van Gedeputeerde Staten van
Drenthe,
ROB,
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rij kswaterstaat,
mevrouw drs. E.C. van der Goat,
Zuiveringsschap Drenthe,
Waterschap Hunze en Aa,
Ministerie van Volkshuisvesting, Inspectie
Milieuhygiene Noord,
Regionaal Inspecteur Milieuhygiene,
zie bijgevoegde lijst.

aclrcs
p/a Vlintdreef 8,
Laarweg 6,

plaats
9403 JV ASSEN.
9471 AD ZUIDLAREN.

a an he
heer/mevrn
college

Postbus 122,

9400 AC ASSEN.

college

Postbus 1600,
Postbns 2301,

3800BP AMERSFOORT.
8901 JH LEEUWARDEN.

heer/mevro
mevrouw V
der Groot

Postbus 231,
Postbus 95,
Postbus 30020,

9400 AE ASSEN.
9470AB ZUIDLAREN.
9700 RM GRONINGEN.

heer/mevro
heer/mevro
heer/mevro

DIENST ONTWIKKELING
POSTBUS 860
9400 AW ASSEN
TEL. 0592 - 366911TELEFAX366231

PUBLICATIE

VASTSTELLING RlCHTLIJNEN VOOR I !ET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BEDRIJVENTERREIN MESSCHENVELD I TE ASSEN:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 17 december 1998 de gemeenteraad van
Assen de Structuurvisie Assen-Noord heeft vastgesteld.
Daarmee is besloten een groat deel van het gebied Messchenveld als een bedrijventerrein van circa
140 ha bruto in de eerste fase (tot circa 2010) te ontwikkelen.
Het doel van voornoemde ontwikkeling is de werkgelegenheid in Assen een krachtige impuls te gev'en.
Daarnaast is het voor de stad Assen van evident belang dat zij haar functie als streekcentrum c.q.
stadsgewest in regionaal verband, optimaal kan waarmaken door te voorzien in de grate behoefte aan
diverse categorieen bedrijventerreinen.
Op grand van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r) 1994 en het overgangsrecht zoals dat in de wijziging van het Besluit is opgenomen, is het niet verplicht een Milieueffectrapport
(MER) vast te stellen voor de realisering van een bedrijventerrein met een oppervlakte van minder dan
150 ha. Desondanks is besloten, gelet op het voortraject en de gewekte verwachtingen we\ een MER op te
stellen.
De eerste fase van een milieueffectrapportage is het vaststellen van een startnotitie. De gemeenteraad
heeft bij besluit van 17 december 1998, als zijnde het bevoegd gezag, de startnotitie Milieueffectrapport
Bedrijventerrein Messchenveld I, vastgesteld. De vaststelling van de Richtlijnen vormen de tweede fase
in het planproces.
ln de derde fase wordt een MER opgesteld waarin de milicuaspecten en de effecten van de planontwikkcling op bet milieu in de meest ruime zin van bet woord bcoordceld.
Ten behoeve van de planologische besluitvorming over het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplan
Bedrijventerrein Messchenveld I opgesteld.
De procedures met betrekking tot het MER en hel bestemmingsplan !open parallel en bei"nvloeden elkaar.
Door deze wijzc van planontwikkeling wore.Jen de milieubelangen volwaardig in de planologische
besluitvorming meegewogen.
Het bestemmingsplan Messchenveld I maakt tevens onderdeel uit van een grater gebied, Assen-Noord,
waar mogelijkheden voor wonen/werken en groenvoorzieningen zijn voorzien. De effecten van de
planontwikkeling voor gebieden grenzend aan bet Messcbenveld I zullen derhalve tevens warden
beschreven.
Voor de inboud van het MER dienen ricbtlijnen te warden opgesteld waarin wordt aangegeven welke
informatie een MER moet bevatten. Daartoe is overeenkomstig bet bepaalde in artikel 7.14 van de Wet
Milieubebeer (Wm) advies gevraagd aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.), aan de wettelijke adviseurs in dczen alsmcde aan de bevolking.
Voornoemde startnotilie en de structuurvisie bebben met ingang van 24 december 1998 tot 29 januari
1999 voor een ieder ter inzage gelegen. Voorts beeft de commissie een bezoek gebracht aan het plangebied.
Een aantal individuele en rechtspersonen en wettelijke adviseurs beeft een reactie ingediend.
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De Commissie voor de m.e.r. heeft, met inachtneming van de inspraakreacties, haar "Advies voor
richtlijnen voor het milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen" d.d. 16 februari 1999
uitgebracht.
De onderwerpen die van de zijde van de bevolking belangrijk worden geacht zijn tevens in het advies van
de Commissie voor de m.e.r. van 16 februari 1999 opgenomen. Deze commissie heeft ook expliciet de
inspraakreacties bij het opstellen van haar advies betrokken.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 15 april besloten het advies integraal over te nemen en als
zijnde de Richtlijnen voor het MER Bedrijventerrein Messchenveld I vast te stellen.
Daarmee warden de milieuaspecten en de effecten van de planontwikkeling adequaat beschreven en
beoordeeld zodat deze milieubelangen in de besluitvorming een volwaardige rol kunnen spelen.
Voomoemde Richtlijnen vonnen de basis voor hct op te stellen MER en liggen met ingang van 22 april
1999 voor een ieder ter inzage op de afdeling Bouwen en Wonen (tweede etage).
Tegen de vaststelling van de richtlijnen kan geen bezwaar dan wel beroep worden ingediend.

1. Publiceren in De Koerier van 21 april 1999.
2. Opplakkcn op het publicaticbord.
3. Afschrift aan :
- OBW/ROVEB (Doorman);
OBW/Roveb (Kuiper);
Witpaard, t.a.v. J. van der Marek, Postbus 1158, 8001 BO Zwolle;
Regionale inspectie voor de milieuhygiene, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
LNV, Cascadeplein 2, 9726 AD Groningen.
commissie m.e.r., Postbus 2345, 3500 GH Utrecht.
provincie Drenthe, t.a.v. H. Mutgeert, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.
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Vaststellen richtlijnen voor het Milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen.

ASSEN, 7 april 1999.

VOORSTEL.
Overeenkomstig het bij dit voorstel gevoegde ontwerp-besluit, de richtlijnen conform het "Advies ·voor
richtlijnen voor het Milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen" d.d. 16 februari 1999
van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vaststellen.

I.

Inleiding.
Bij besluit van 17 december 1998 heeft uw raad, de structuurvisie Assen Noord vastgesteld.
Daannee is besloten een groot deel van het gebied Messchenveld als een bedrijventerrein van circa
140 ha in de eerste fase (tot circa 2010) te ontwikkelen.
Het doel van voornoemde ontwikkeling is de werkgelegenheid in Assen een krachtige impuls te geven.
Daarnaast is het voor de stad Assen van evident belang dat zij haar functie als streekcentrum c.q. stadsgewest in regionaal verband, optimaal kan waannaken door te voorzien in de grote behoefte aan diverse categorieen bedrijventerreinen.
Op grand van de vigerende Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994, is het
verplicht een Milieueffectrapport (MER) vast te stellen ingeval bet gaat om een bedrijventerrein met
een oppervlakte van meer dan 100 ha.
De eerste fase van een milieueffectrapportage is het vaststellen van een startnotitie. Uw raad heeft bij
besluit van 17 december 1998, als zijnde het bevoegd gezag, de Startnotitie Milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I, vastgesteld.
In een MER-rapport warden de milieuaspecten en de effecten van de planontwikkeling op het milieu in
de meest mime zin van het woord beoordeeld.
Ten behoeve van de planologische besluitvorming over het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplan Bedrijvente_rrein Messchenveld I opgesteld.
De procedures met betrekking tot het MER en het bestemmingsplan lopen parallel en belnvloeden elkaar. Op deze wijze van planontwikkeling worden de milieubelangen volwaardig in de planologische
besluitvorming meegewogen.
Het bestemmingsplan Messchenveld I maakt tevens onderdeel uit van het voornemen voor een grater
- gebied, Assen-Noord, waar mogelijkheden voor wonen/werken en groenvoorzieningen zijn voorzien.
De effecten van de planontwikkeling zullen dan ook ver buiten het plangebied van de eerste fase warden beschreven.
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II. Advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Voor de inhoud van het MER dienen richtlijnen te worden opgesteld waarin wordt aangegeven welke
informatie een MER moet bevatten. Wij hebben daartoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 .14
van de Wet Milieubeheer (Wm) advies gevraagd aan de landelijke commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), aan de wettelijke adviseurs in dezen alsmede aan de bevolking.
Voomoemde startnotitie en de structuurvisie hebben met ingang van 24 december 1998 tot 29 januari
1999 voor een ieder ter inzage gelegen. Voorts heeft de commissie een bezoek gebracht aan het plangebied.
Een aantal individuele en rechtspersonen en wettelijke adviseurs heeft een reactie ingediend.
De commissie voor de m.e.r. heeft, met inachtneming van de inspraakreacties, haar "Advies voor
richtlijnen voor het Milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen" d.d. 16 februari
1999 uitgebracht.

III. Commentaar op de adviezen voor de richtlijnen voor bet MER Bedrijventerrein Messchenveld
I.
Door diverse individuele en rechtspersonen zijn onderwerpen genoemd die in het op te stellen MER
dienen te worden behandeld. Deze onderwerpen zijn tevens in het advies van de Commissie voor de
m.e.r. van 16 februari 1999 opgenomen. Deze commissie heeft ook expliciet de inspraakreacties bij het
opstellen van haar advies betrokken.
Wij kunnen ons dan ook verenigen met het advies van deze commissie en stellen uw raad voor het advies integraal over te nemen en vast te stellen.
Door het advies van voomoemde commissie over te nemen, worden de milieuaspecten en effecten van
de planontwikkeling naar ons oordeel adequaat beschreven en beoordeeld zodat deze milieubelangen in
de besluitvorming een volwaardige rol kunnen spelen.

De commissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken kan zich met <lit voorstel verenigen.

Het college van burgemeester en
wethouders van Assen,
de burgemeester,
D. van As - Kleijwegt.
de secretaris,
J.B. Mencke.

RAADSBESLUIT
raadsvergadering van: 15 april 1999
agenda nr. 9
De raad van de gemeente Assen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 1999;
gelet op de bepalingen van de wet op de Ruimtelijke Ordening, het Besluit op de ruimtelijke ordening1985, de Wet Milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage 1994;

besluit:

met ovememing van de ovetwegingen genoemd in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders:
1. de Richtlijnen voor het milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen vast te stellen, een
en ander conform het "Advies voor richtlijnen voor het Milieueffectrapport Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen" d.d. 16 februari 1999 van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.);
2. insprekers, met toezending van de richtlijnen op de hoogte stellen van het onder punt 1 beslotene.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 april 1999.

De raad voornoemd,

, voorzitter

Mw. D. van />.s - l(leljwegt

