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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Industriezandwinning IJsselmeer
Milieueffectrapport nog niet duidelijk over effect
op watervogels
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de zandwinning in het
IJsselmeer opnieuw beoordeeld. De Commissie vindt het nog onduidelijk hoe
negatieve effecten voor watervogels door scheepvaart samenhangend met de
zandwinning worden voorkomen.
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. De bevoegd gezagen - in dit geval de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de gemeente De Fryske Marren - besluiten over het
project. De Minister van IenM treedt op als coördinerend bevoegd gezag.

Het plan
Smals IJsselmeer B.V. wil industriezand produceren uit specie dat gewonnen wordt in
het IJsselmeer. De zandwinning moet plaatsvinden op 5 kilometer ten zuiden van de
kust van Friesland en 7 kilometer westelijk van de Noordoostpolder. Voor het project
zijn diverse vergunningen nodig. Ook stelt de gemeente De Fryske Marren een nieuw
bestemmingsplan op. Voordat besluiten genomen worden zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie oordeelde eerder dat in het rapport
informatie ontbrak over de effecten op de natuur. De minister heeft daarop het rapport
laten aanpassen.
De Minister heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport opnieuw te toetsen.
Het advies
Het aangepaste rapport bevat nieuwe informatie waaruit slechts beperkte effecten op
de natuur blijken van bijvoorbeeld vertroebeling door de zandwinning. Op één onderdeel vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. De zandwinning zorgt ook
voor extra scheepvaartbewegingen. Het is nog onduidelijk hoe negatieve effecten
daarvan op watervogels, zoals Fuut, Kuifeend en Toppereend, worden voorkomen.
De Commissie adviseert daarom alsnog aanvullende maatregelen uit te werken die
teveel verstoring van vogels door scheepvaartbewegingen voorkomt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitsluiten van scheepvaartbewegingen in bepaalde perioden.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3062
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

