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Persbericht 

 
Milieueffectrapporten Natura 2000 Ontwikkelopgaven  
De Wieden en Weerribben 
 
Waterkwaliteit en klimaatverandering vragen nog 
aandacht  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in de definitieve milieueffectrapporten te on-

derzoeken of de vereiste waterkwaliteit voor de ontwikkeling van natuurwaarden 

gerealiseerd kan worden. Ook vraagt zij aandacht voor de gevolgen van klimaat-

verandering op de natuurwaarden.  

 

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 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Overijssel wil een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de na-

tuur in de beschermde natuurgebieden De Wieden en Weerribben te herstellen. Zo wor-

den verbindingen tussen natuurgebieden aangelegd en worden er langgerekte veen-

putten (‘petgaten’) gegraven om bijzondere natuurtypen terug te brengen.  

 

Voordat Provinciale Staten van Overijssel besluiten over de inpassingsplannen en ont-

grondingsvergunningen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port voor ieder gebied.  

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om de rap-

porten tussentijds te toetsen op de kwaliteit van de nu beschikbare informatie. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat de voorlopige milieueffectrapporten al een goed beeld geven 

van waterpeilen, grondwaterkwaliteit en reliëf die van invloed zijn op de natuurwaarden 

in De Wieden en Weerribben. Ook geven ze aan hoe complex het is om de beoogde, 

zeer kwetsbare natuur te ontwikkelen. Daarom doet de provincie terecht nog nader on-

derzoek naar de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit van de gebieden die noodzakelijk 

is voor de ontwikkeling van die kwetsbare, vochtige natuur. 

De Commissie adviseert om in de uitwerking van de rapporten ook aan te geven wat 

klimaatverandering betekent voor het halen van de natuurdoelstellingen in het gebied. 

Want de gewenste natte natuurwaarden kunnen schade ondervinden van langdurige 

droogte en de aanvoer van voedselrijker water.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3286
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3287
http://www.commissiemer.nl/

