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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Kijk goed naar doorstroming water bij Oostvaar-
dersoevers  
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor het project Oostvaardersoevers goed te kijken naar de doorstroming 

van water om te bepalen wat de beste locatie is voor de verbindingen tussen het 

Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. De ministers Van 

Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Schouten van Landbouw, Na-

tuur en Voedselkwaliteit hebben de Commissie om advies gevraagd over de be-

nodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Rijkswaterstaat wil het IJsselmeergebied toekomstbestendig maken zodat het gebied 

beschermd is tegen de stijgende zeespiegel, temperatuurstijgingen en stormen. Dit wil 

ze doen door ‘doorlaten’ te maken tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en 

de Lepelaarplassen. Zo ontstaat een gebied dat beter tegen veranderingen kan en 

waarin de natuur goed kan gedijen. Het project is onderdeel van de Programmatische 

Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Voordat de ministers 

besluiten over de verbindingen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport.  

 

Rijkswaterstaat wil in het rapport onderzoeken waar de verbindingen het beste gemaakt 

kunnen worden. De natuur in het Markermeer heeft baat bij voedselrijk water, terwijl de 

binnendijkse natuur vooral genoeg water nodig heeft. Voor het bepalen van de beste 

locatie voor de verbindingen is daarom de doorstroming van water heel belangrijk. De 

Commissie adviseert dit in het MER goed te onderzoeken. Zo helpt het milieurapport bij 

het nemen van een goede voorkeursbeslissing.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - besluit over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3453
http://www.commissiemer.nl/

