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Persbericht
Structuurvisie Grevelingen Volkerak - Zoommeer

Milieueffectrapport nog niet volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Rijksstructuurvisie
voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer opnieuw beoordeeld. Uit het rapport blijkt nu dat de negatieve gevolgen voor natuur groter zijn dan verwacht. De
Commissie adviseert daarom maatregelen te onderzoeken om natuurschade zoveel mogelijk tegen te gaan.
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 Minister van IenM - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Het Rijk wil de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer verbeteren
en West-Nederland beter beschermen tegen overstromingen. Onderzocht is welke
maatregelen in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer hiervoor nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. De minister
van Infrastructuur en Milieu besluit hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan zijn de
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder miste de Commissie nog
informatie, de minister heeft het rapport daarom laten aanpassen.
De minister heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.
Het advies
Het nieuwe rapport gaat nu uitgebreid in op de huidige toestand van de natuur en de
effecten van de geplande maatregelen (namelijk het terugbrengen van eb en vloed in
de Grevelingen en het zout maken van het Volkerak-Zoommeer).
Uit het rapport blijkt dat sommige negatieve gevolgen voor de huidige natuur groter zijn
dan eerder verwacht en dat de positieve gevolgen van het terugbrengen van eb en
vloed in de Grevelingen en zout maken van het Volkerak-Zoommeer nog onzeker zijn.
De Commissie constateert dat sommige negatieve effecten in het nieuwe rapport mogelijk zijn onderschat. Ook landelijke natuurdoelstellingen voor enkele soorten komen
in gevaar, bijvoorbeeld voor kustbroedvogels (bijvoorbeeld Strandplevier, grote stern en
dwergstern) in de Grevelingen.
De Commissie adviseert daarom eerst nader te onderzoeken welke maatregelen nodig
zijn om natuurschade tegen te gaan en daarmee negatieve gevolgen voor de natuurdoelstellingen te voorkomen en daarna pas een besluit over de structuurvisie te nemen.
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