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Persbericht Milieueffectrapport Zandwinning Markerzand 

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de zandwinning van Mar-

kerzand in het Markermeer beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog informatie, 

bijvoorbeeld over de effecten op natuur. De Commissie adviseert het rapport aan 

te passen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Het bedrijf Markerzand wil 65 miljoen kuub zand winnen in het Markermeer. Bij de zand-

winning komt ook andere grond vrij. Deze grond wil het bedrijf inzetten voor het maken 

van natuur in het Markermeer (natuurbouw) en om de waterkwaliteit van het Marker-

meer te verbeteren door slib in te vangen (slibinvang). Voor het winnen van het zand is 

een ontgrondingsvergunning nodig. Voordat de minister van Infrastructuur en Milieu be-

sluit over deze vergunning heeft zij een milieueffectrapport laten opstellen. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zo is het rapport nog niet duidelijk 

over hoe en waar de nieuwe natuur aangelegd wordt en over de werking van de slibin-

vang. Ook vindt de Commissie dat een aantal effecten beter uitgewerkt moet worden 

en moet worden vergeleken voor de winlocaties. Denk hierbij aan de effecten op arche-

ologie in de bodem van het Markermeer en het voedselaanbod (schelpdieren) van be-

schermde watervogels zoals de duikeend. 

 

De minister heeft laten weten dat zij het rapport laat aanpassen voordat zij een besluit 

neemt over de ontgrondingsvergunning.  

http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/3069
http://www.commissiemer.nl/

