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Onderwerp: Natu u rverg u n n i n g Kloosterveen/opdracht Fochteloërveen
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken over de afgegeven

natuurvergunning voor de realisatie van 500 woningen in de woonwijk
Kloosterveen in Assen.

De gemeente Assen heeft plannen om de woonwijk Kloosterveen met ongeveer

2.500 woningen uit te breiden. Voor de bouw van de eerste 500 woningen is
door ons een natuurvergunning afgegeven. Tegen die vergunning is door een

drietal natuurpartijen beroep ingesteld.

De natuurpartijen geven in de beroepschriften aan dat de uitbreiding van de

woonwijk ten koste zal gaan van foerageergebieden die nodig zijn voor be-

schermde vogels in het Natura 2000-gebied Fochteloërveen. Verder waren de be-

zwaren gericht tegen het aspect stikstof.

Om een langdurig juridisch conflict te voorkomen, zijn wij, samen met de ge-

meente Assen, in gesprek gegaan met de natuurpartijen. Deze gesprekken

hebben geleid tot een overeenkomst tussen alle partijen. Op hoofdlijnen is het
vol gende overeen gekom e n :

- wij geven opdracht, mede gefinancierd door de gemeente Assen, aan een on-
afhankelijk ecologisch bureau om te onderzoeken of er maatregelen nodig

zijn (en zo ja welke) om de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura

2000-9ebied Fochteloërveen te halen;
- deze opdracht wordt begeleid door een begeleidingscommissie onder leiding

van een onafhankelijke voorzitter, Deze commissie wordt door de partijen ge-

zamenlijk samengesteld;
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als uit het onderzoek blijkt dat er maatregelen nodig zijn, zullen wij die maat-
regelen ook (laten) uitvoeren;
wij passen de natuurvergunning voor Kloosterveen (500 woningen) voor het
onderdeel stikstof aan. Dit is nodig, omdat de natuurvergunning nog was ge-

baseerd op het PAS. De nieuwe natuurvergunning is door ons

inmiddels al aangepast op grond van het Stikstofregistratiesysteem. De

100 km-maatregel (van het Rijk) heeft voldoende stikstofruimte opgeleverd
om dit project te kunnen vergunnen.

Het resultaat van deze overeenkomst is dat de natuurpartijen hun beroep in-

trekken. Hierdoor kan de gemeente Assen direct verder met de realisatie van

500 woningen. Verder hebben wij met de natuurpartijen afgesproken dat wij in

overleg blijven, zodat ook de overige 2.000 woningen er in de toekomst kunnen
komen zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Kortom, de overeenkomst is een win-winsituatie. De 500 woningen kunnen
worden gerealiseerd en een ecologisch onderzoek, met als doel om de instand-
houdingsdoelstellingen te halen, zal door ons worden uitgezet.

Wij zullen uw Staten na afronding van het ecologische onderzoek over het ver-
volg van het proces informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris
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