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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Milieueffectrapport Marker Wadden
Milieueffecten Marker Wadden voldoende beschreven
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Markerwadden beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten voldoende beschrijft. Wel heeft
zij een aantal aandachtspunten voor het behoud van het erfgoed in het gebied.
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 Inspectie Leefomgeving en Transport - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Vereniging Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat willen samen met andere partijen
de ‘Marker Wadden’ realiseren. Het project Marker Wadden voorziet in het gefaseerd
aanleggen van natuureilanden in het Markermeer. Doel is ontwikkeling van eilanden
die vooral voor vogels aantrekkelijk zijn en verbetering van de waterkwaliteit van het
Markermeer. Voordat gestart wordt met de eerste 1000 ha, is een vergunning volgens
de Ontgrondingenwet en een Projectplan Waterwet nodig. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport.
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
Het rapport is goed leesbaar en gestructureerd opgezet. De gevolgen van het plan en
de effecten op de natuur zijn helder en overzichtelijk in beeld gebracht.
Wel wijst de Commissie op de mogelijke effecten op aanwezige archeologische waarden in het gebied. Zij adviseert de informatie die nodig is om te bepalen of er archeologische waarden zijn verder uit te werken en ook te kijken naar het moment dat deze
informatie aanwezig is. Op die manier kunnen deze waarden zoveel mogelijk behouden blijven. Voorzitter van de werkgroep Tom Smit hierover: “Bij dit project wordt veel
aan de aannemer overgelaten. Hierdoor kan alle informatie er nu nog niet zijn. Door
eisen te stellen aan het moment dat de informatie er wel moet zijn, kunnen grote effecten op erfgoed zoveel mogelijk beperkt worden.”

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3019
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

