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Persbericht: bestemmingsplan Gasselterveld Gemeente Aa en Hunze 

 
Milieueffectrapport nog niet helemaal compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Visiegebied Gassel-

terveld opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe informatie het 

rapport nog niet compleet is. De uitvoering van de compensatie van de ecolo-

gische hoofdstructuur is nog niet geheel duidelijk uitgewerkt. De Commissie ad-

viseert om ten behoeve van de besluitvorming aan te geven waar en wanneer de 

EHS-compensatieopgave kan worden gerealiseerd.  

 

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 Aa en Hunze - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Aa en Hunze wil het voormalig zandwingebied Gasselterveld samen met 

Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe verder ontwikkelen. De gemeente past het 

bestemmingsplan aan zodat plannen voor een wildpark, scoutingterrein, verblijfsrecre-

atie, recreatiestrand en extra parkeergelegenheid mogelijk worden. De gemeenteraad 

van Aa en Hunze besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan 

zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport geeft een goed overzicht van de plannen voor het gebied Gas-

selterveld. Het geeft nieuwe informatie over de bezoekersaantallen en de effecten op 

natuur. 

 

Uit het rapport blijkt dat de plannen negatieve effecten hebben op de natuur van de 

Ecologische Hoofdstructuur. In het rapport is nu wel uitgewerkt hoeveel natuur moet 

worden gecompenseerd (6,6 hectare.), maar nog niet waar en wanneer. De Commissie 

adviseert de raad dit alsnog te laten uitwerken en daarna pas te besluiten over het be-

stemmingsplan. 
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