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1. Oordeel over het MER 
De provincie Fryslân wil de Langweerder Wielen verdiepen om meer recreatiemogelijkheden 
en een betere recreatieve verbinding tussen Langweer en het open water te realiseren. De 
daarbij vrijkomende onbruikbare baggerspecie wordt mogelijk geborgen in een te realiseren 
onderwater baggerberging in het meer en het vrijkomende bruikbare materiaal uit het meer 
wordt elders aangewend. Voor het uitdiepen van het meer, het omgaan met bagger en de 
bijbehorende werkzaamheden zijn verschillende vergunningen noodzakelijk. De provincie 
Fryslân, gemeente Skarsterlân en het wetterskip Fryslân treden op als het bevoegde gezag. 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 is van oordeel dat de 
essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen 
meewegen in de besluitvorming. Het MER maakt op een heldere wijze de verschillen in de 
milieugevolgen tussen de alternatieven/ varianten inzichtelijk. De samenvatting is prettig 
leesbaar en het kaartmateriaal is duidelijk.  
 
In het MER zijn de tijdelijke en permanente effecten van twee alternatieven onderzocht. Een 
alternatief waarbij het meer op een traditionele manier zal worden verdiept en een alternatief 
(met drie varianten voor de omvang van het onderwaterdepot) waarbij, in lijn met het provin-
ciale beleid it Nije Ferdjipjen, onbruikbaar materiaal (slib en ondergrond) in een onderwater-
depot in het meer toegepast wordt en het bruikbare materiaal (zand) elders wordt ingezet. 
Tevens zijn twee uitvoeringstechnieken (kranen/ vrachtwagens of zuiger) en de aanleg van 
een helofytenfilter betrokken in de vergelijking van de alternatieven/ varianten.  
 
Uit het MER blijkt dat er tijdens de uitvoering van het project bij beide alternatieven (beperkt) 
negatieve effecten verwacht worden voor nagenoeg alle milieuaspecten. Alternatief 1 scoort 
iets minder negatief dan alternatief 2. Van permanente negatieve effecten is vrijwel geen 
sprake. Tevens blijkt uit het MER dat het project kansen biedt om de natuurwaarden in het 
meer te verhogen zodat (beter) kan worden voldaan aan het provinciaal natuurbeleid2 maar 
dit is in het MER wel beperkt onderzocht.  
 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 

2  Doelstelling van het meer in EHS verband (natuurbeheerplan) is een "Zoete plas"dat als kenmerken heeft: voedselrijk, 
vrij helder, vrijwel stilstaand water waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. In de huidige 
situatie van het meer wordt aan dit doel maar in beperkte mate voldaan. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Skarsterlân en het Wetterskip Fryslân 

Besluit: omgevingsvergunning, ontgrondingenvergunning en de watervergunning 
 
Categorie Besluit m.e.r.: 3.1 en 29.2 
 
Activiteit: verdieping van de Langwarder Wielen 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Leeuwarder Courant van: 24 maart 2012 
ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 26 maart t/m 7 mei 2012 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 21 maart 2012 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 24 mei 2012 
inhoudseisen vastgesteld: 19 juli 2012 
het MER is niet ter inzage gelegd 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 24 januari 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 maart 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
dhr. mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 
dhr. dr. F.H. Everts 
mw. drs. J.P. Siedsma (secretaris) 
dhr. drs. F. Wijnants 
dhr. ir. Th. G.J. Witjes 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 



 

 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  
• Concept MER verdieping van de Langwarder Wielen, Tauw, 8 februari 2013; 
• Eindconcept aanvraag voor de omgevingsvergunning, 15 maart, 2013; 
• Eindconcept aanvraag voor de ontgrondingenvergunning, 15 maart 2013; 
• Eindconcept aanvraag voor de watervergunning, 15 maart 2013.  

 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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