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Persbericht 
 

 
Meer onderbouwing nodig in milieueffectrapport 
over werking bufferzone Bargerveen    
 
Het is nog onzeker in welke mate een bufferzone het waterpeil in het Bargerveen 
verhoogt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 
aan de gemeente Emmen over het rapport dat gemaakt is voor dit plan. De ge-
meente had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. 
 
De gemeente Emmen wil, samen met enkele partners, aan de zuidzijde van het Natura 
2000-gebied Bargerveen een 500 meter brede hydrologische bufferzone inrichten. Hier-
mee wordt het waterpeil in het Bargerveen verhoogd en de natuur hersteld. Het water 
dat hiervoor nodig is komt uit het omringende landbouwgebied en uit het Dommers-
kanaal. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de 
milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 
 
Onzeker is nog in welke mate de bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. 
De verhoging hangt af van het effect van het afgraven van het in de bufferzone en de 
hoeveelheid water die kan worden aangevoerd in (zeer) droge jaren. Het milieueffect-
rapport geeft daarover nog onvoldoende informatie. Ook de gevolgen van de aanleg 
van een kwelsloot, en van beregeningsputten in het omringende landbouwgebied vra-
gen nog om meer uitwerking in het milieueffectrapport. 
 
De gemeente heeft aangegeven het milieueffectrapport aan te passen en daarna op-
nieuw te laten beoordelen door de Commissie.  
 
----------------------------------------------------------- 
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 gemeente Emmen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://commissiemer.nl/adviezen/2854
http://www.commissiemer.nl/

