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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3049  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Effecten op beschermde watervogels nog onduidelijk 
 

Milieueffectrapport voor bestemmingsplan  

Brouwerseiland bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Bestemmingsplan 

Brouwerseiland beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed be-

schrijft maar dat op één punt informatie ontbreekt, namelijk de effecten op vis-

etende watervogels in de Grevelingen. 

 

De 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 gemeenteraad van 

Schouwen-Duiveland - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Brouwerseiland BV wil de Middelplaathaven aan de Brouwersdam omvormen tot een 

nieuwe eilandengroep met recreatiewoningen, ligplaatsen, commerciële nautische 

voorzieningen, winkels en horeca. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vast-

gesteld. Voordat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland hierover besluit, zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

In de Grevelingen leven beschermde visetende watervogels, zoals de Fuut en de Mid-

delste zaagbek. Deze vogels vangen hun vis op zicht. Door vertroebeling van het water 

kunnen deze vogels minder goed op vis jagen en minder goed overleven. De aanleg 

van het Brouwerseiland zorgt, zonder maatregelen, tijdelijk voor extra vertroebeling van 

de Grevelingen.  

 

Om aan natuurwetgeving te kunnen voldoen is het nodig dat negatieve effecten op deze 

watervogels zijn uit te sluiten. In het rapport zijn daarom maatregelen beschreven die 

vertroebeling van de Grevelingen tegengaan. Het troebele water wordt eerst vastge-

houden, zodat het meeste slib bezinkt. De Commissie onderschrijft dat deze aanpak 

kan werken, maar adviseert eerst te onderzoeken hoe troebel het water mag zijn. Hier-

door kan met deze informatie rekening gehouden worden bij het besluit over het be-

stemmingsplan. 
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