23 december 2016

Persbericht

Advies Commissie m.e.r. over Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland

Milieueffectrapport nog niet volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland beoordeeld. Zij adviseert het rapport
aan te vullen met informatie over de mogelijke effecten op waardevolle natuur en
archeologie.
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
Provinciale Staten van Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Flevoland wil ten zuiden van Urk een nieuwe buitendijkse haven met een
bedrijventerrein van maximaal 10 hectare voor het (ver)bouwen van grotere jachten en
werkschepen mogelijk maken. Het project heet Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Voordat de provincie Flevoland besluit over het inpassingsplan hiervoor worden
de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport over het algemeen van goede kwaliteit
is, maar dat het rapport nog niet voldoende informatie bevat over de mogelijke effecten
op de waardevolle natuur en archeologie. De effecten van het plan op de natuur door
onder andere ruimtebeslag en verstoring zijn nog niet volledig beschreven in het rapport. Het is daardoor nog onvoldoende duidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder te grote negatieve gevolgen voor het beschermde Natura 2000-gebied IJsselmeer
en beschermde soorten. Zowel de ondiepe waterbodem van het IJsselmeer als de voormalige landbodem dieper onder de huidige waterbodem kunnen belangrijke archeologische resten bevatten. Het rapport bevat nog onvoldoende informatie om de risico’s op
onherstelbare schade op deze mogelijke cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk te
voorkomen.
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en pas daarna een besluit te
nemen over het inpassingsplan.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3115
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder 030-234 76 66 of 06 310 464 79.

