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Persbericht: Bestemmingsplan bufferzone Bargerveen 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Bufferzone Bargerveen 

 

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het milieueffectrapport bestem-

mingsplan bufferzone Bargerveen bij Zwartemeer in Emmen. Zij adviseert in het 

rapport alternatieven te onderzoeken voor het waterbeheer en de afvoer van 

voedselrijke grond. 

 

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 Emmen en de provincie Drenthe- besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Drenthe wil aan de noordzijde van het natuurgebied Bargerveen bij Zwar-

temeer een bufferzone aanleggen voor grondwaterbeheer. Hiermee wordt het mogelijk 

de grondwaterstand in het Bargerveen te verhogen om natuurherstel te bevorderen.  

Ook ontstaan mogelijkheden voor wateropvang bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ex-

treme neerslag.  

 

Om de buffer in te richten wordt een inrichtingsplan voor het 65 hectare grote gebied 

opgesteld en in een bestemmingsplan (gemeenteraad Emmen) vastgelegd. Ook is een 

ontgrondingsvergunning nodig (provincie Drenthe). De gemeenteraad van Emmen en 

Provinciale Staten van Drenthe besluiten hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan 

worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad en de provincie hebben de Commissie om advies gevraagd over de 

gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

Centraal in het project staat natuurherstel, namelijk het creëren van omstandigheden 

waardoor de aangroei van nieuw hoogveen in het Bargerveen mogelijk wordt. De Com-

missie vindt het belangrijk dat het rapport laat zien welke keuzes er zijn voor het verho-

gen van het waterpeil en het afgraven van (voedselrijke) grond.  

 

In de omgeving zijn er zorgen over mogelijke water- en muggenoverlast. De Commissie 

adviseert in het rapport daarom in het bijzonder in te gaan op de maatregelen die over-

last voorkomen. 
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