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Tijdelijk verlies natuur vraagt nog aandacht 

De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat het milieueffectrapport 
duidelijk maakt dat alle alternatieven voor de herinrichting en uitbreiding van 
het Natura 2000-gebied het Zwin in meer of mindere mate een bijdrage leveren 
aan het behoud en de ontwikkeling van natuur. Het MER onderbouwt echter nog 
onvoldoende of en hoe verlies van enkele specifieke habitattypen kan worden 
voorkomen.  
 
Achtergrond 
Nederland en Vlaanderen werken samen aan natuurherstel in het Schelde-estuarium. 
Onderdeel van dit herstel is de herinrichting en uitbreiding van het natuurgebied het 
Zwin. Het gebied is onderdeel van Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en 
Milieu beslissen binnenkort over het rijksinpassingsplan dat de herinrichting van het 
Nederlandse deel van het Zwin mogelijk maakt. Voorafgaand hieraan is een MER 
opgesteld. De Commissie is gevraagd dit MER te toetsen.   
 
Oordeel over het MER 
Het MER maakt volgens de Commissie duidelijk dat alle alternatieven voor de herin-
richting van het natuurgebied het Zwin in meer of mindere mate een bijdrage leveren 
aan de doelstellingen: duurzaam behoud en uitbreiding van het intergetijdengebied en 
verbetering van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. In het MER is het opslib-
tempo goed berekend en zijn onzekerheden daarin expliciet benoemd.  
Dit neemt niet weg dat er door de vergraving voor vijf habitattypen areaalverlies op-
treedt. Op welke termijn en op welke plaats(en) dit verlies ongedaan wordt gemaakt, 
maakt het MER nog niet duidelijk. Ook de effecten van toenemende recreatie en het 
effect van stikstofdepositie op natuur zijn nog onvoldoende in beeld gebracht. De 
Commissie adviseert in haar voorlopige advies deze punten alsnog uit te werken in 
een aanvulling op het MER. Na het toetsen van de aanvulling brengt zij haar definitie-
ve advies uit. 
 
Commissie voor de m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij 
spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.  
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
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