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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Natura 2000 Ontwikkelopgave Weerribben 
 
Zorg voor een goede watersysteemanalyse 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport een goede waterana-

lyse te maken. Met deze analyse kan goed onderbouwd worden welke inrichtings-

maatregelen nodig zijn om de gewenste natuurdoelen te ontwikkelen.  

 
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 het beschermde natuurgebied Weerribben te herstellen. Zo worden verbindingen 

tussen natuurgebieden aangelegd en plassen (‘petgaten’) gegraven om bijzondere na-

tuurtypen terug te brengen.  

Voordat Provinciale Staten van Overijssel besluiten over het inpassingsplan en moge-

lijke ontgrondingsvergunningen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Commissie m.e.r. om ad-

vies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om een goede watersysteemanalyse te maken. Daarmee 

wordt duidelijk hoe het water in en door het natuurgebied stroomt, waar welke water-

peilen worden gehanteerd en welke kwaliteit het water heeft. Zo kan worden bepaald 

met welke inrichtingsmaatregelen gewenste natuurtypes als blauwgraslanden en veen-

mosrietlanden zich beter kunnen ontwikkelen. 

Uit de notitie reikwijdte en detailniveau van de provincie maakt de Commissie op dat er 

lijkt te zijn afgesproken dat de maatregelen geen significant negatieve effecten mogen 

hebben op de landbouw in de omgeving. Het is belangrijk om dit soort randvoorwaarden 

aan het project in het milieueffectrapport expliciet te maken.   
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