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Milieueffectrapport Buitendijks recreatieplan Ketelhaven
in de gemeente Dronten

Gevolgen uitbreiding haven op watervogels en waterkwaliteit onduidelijk
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het buitendijks recreatieplan Ketelhaven beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog informatie, zoals over
de gevolgen van de havenuitbreiding op watervogels en de waterkwaliteit. Ook
de effecten van recreatieappartementen op het werelderfgoedgebied Schokland
zijn nog niet duidelijk. De Commissie adviseert het rapport te laten aanpassen.
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 gemeenteraad van Dronten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Dronten wil een buitendijks recreatiegebied aan de noordzijde van Ketelhaven mogelijk maken. In dit plan worden nieuwe havenligplaatsen aangelegd, nieuwe
recreatiewoningen gebouwd en komen er extra voorzieningen en parkeerplekken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voordat de gemeenteraad besluit
zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente
heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
Het rapport laat zien wat de milieugevolgen zijn van het recreatieplan. Daarnaast zijn in
het rapport een aantal maatregelen beschreven om negatieve milieueffecten te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld om de vleermuizen in het gebied te beschermen.
De Commissie mist in het rapport nog belangrijke milieu-informatie. Een voorbeeld hiervan is het effect van het plan op watervogels door verstoring van hun rustplaatsen.
Daarnaast is niet voldoende in beeld is gebracht of de waterkwaliteit wordt beïnvloed
door de steigers en strekdammen. Ook kunnen de nieuwe appartementencomplexen
vanwege hun hoogte mogelijk het zicht op werelderfgoedgebied Schokland beïnvloeden. Dit is nog niet uitgewerkt.
De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over het plan. Hierdoor kan nog met deze informatie rekening gehouden worden.
De gemeente neemt deze aanbevelingen over en is voornemens deze aanvullende informatie door de Commissie te laten beoordelen.
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