29 oktober 2014

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Inrichtingsplan Oude Willem
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor de herinrichting
van de Oude Willem, een landbouwenclave in het Nationale Park Drents-Friese
Wold. Zij adviseert het rapport op twee punten aan te vullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 provincie Drenthe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Drenthe wil de landbouwenclave Oude Willem in het Nationale Park
Drents-Friese Wold omvormen tot natuur. Dit houdt onder andere in dat sloten worden
gedempt, dat de drainage wordt verwijderd en dat een deel van de gronden een andere
functie krijgen. Voorafgaand aan het besluit hierover zijn de milieugevolgen onderzocht
in een milieueffectrapport.
De Provincie Drenthe heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De provincie wil de waterhuishouding herstellen in het Nationale Park Drents-Friese
Wold om natuurontwikkeling mogelijk te maken. Het milieueffectrapport geeft een goed
beeld van het totaalpakket aan maatregelen in het Park, bijvoorbeeld het (gedeeltelijke)
stopzetten van de waterwinning in Terwisscha. De Commissie mist in het rapport echter
inzicht in hoeverre de herinrichting van de Oude Willem bijdraagt aan dit herstel.
In het milieueffectrapport zijn twee varianten voor de herinrichting van de landbouwenclave onderzocht. Het voorkeursplan van de provincie is echter niet vergeleken met
deze twee varianten, waardoor de milieuverschillen niet duidelijk zijn.
De Commissie adviseert om dit in een aanvulling op het rapport uit te werken. De provincie heeft laten weten dit advies over te nemen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2423
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, tel. 030–234 76 66.

