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Persbericht: Milieueffectrapport herinrichting Zwin 
 

Milieueffecten herinrichting Zwin goed beschre-
ven 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herin-
richting van het Zwin van de provincie Zeeland opnieuw beoordeeld. Zij vindt 
dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft. Voor de mogelijke 
schade aan bestaande natuur moet nog een goede oplossing worden gevonden. 
 
De Commissie m.e.r. is een bij wet ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen die adviseert 
over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming 
rond een project of plan. Dit doet het bevoegd gezag. Zelf schrijft de Commissie geen milieueffectrapporten. 
Dit doet de initiatiefnemer van een activiteit. Of die laat dit doen door een adviesbureau. Zie ook 
www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
Het natuurgebied Zwin ligt voor een klein deel in Nederland en voor een groter deel in 
Vlaanderen. In Nederland maakt het gebied deel uit van het Natura 2000-gebied Zwin 
& Kievittepolder. De herinrichting en uitbreiding van Zwin heeft tot doel de natuur in 
het Zwin zelf en in en rondom de Westerschelde te verbeteren. 
 
De minister van Economische Zaken heeft de Commissie om advies gevraagd over 
het milieueffectrapport. 
 
Advies 
De Commissie constateerde eerder dat het milieueffectrapport nog niet compleet was. 
Zij adviseerde het rapport op enkele punten aan te vullen. Het aangevulde rapport 
geeft een goed en overzichtelijk beeld van de milieueffecten en beschrijft alternatieve 
oplossingen voor de uitbreiding en herinrichting van het natuurgebied. 
 
Het aangevulde rapport laat ook zien dat schade aan de bestaande natuur van het 
Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder niet uitgesloten kan worden. Daarvoor zal 
het ministerie binnen de kaders van de natuurbeschermingsregelgeving nog een goe-
de oplossing moeten vinden. 
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