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Persbericht 

 
Provinciaal Inpassingsplan Sallandse heuvelrug 
 
Korhoenherstel blijft onzeker 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het provinciaal inpas-

singsplan voor het natuurgebied Sallandse heuvelrug beoordeeld. Het project 

moet natuurherstel mogelijk maken. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 

goed beschrijft. 

 

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 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Overijssel wil in het natuurgebied Sallandse Heuvelrug maatregelen ne-

men om de natuur te herstellen en uit te breiden. De maatregelen moeten het gebied 

minder gevoelig maken voor de effecten van stikstof en het leefgebied van het korhoen 

verbeteren. 

Voordat Provinciale Staten van Overijssel besluiten over het provinciaal inpassingsplan, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport bevat heldere en gedetailleerde informatie over de Sallandse Heuvelrug en 

de natuurherstelmaatregelen. Eén van de maatregelen is de toplaag (bouwvoor) van de 

Zunasche Heide gedeeltelijk afgraven. In het gebied zullen hierdoor meer insecten voor-

komen (voedsel voor korhoenkuikens). Een eerdere afgraving in het gebied heeft aan-

getoond dat deze maatregel werkt. 

 

Uit het rapport blijkt dat het desondanks onzeker is of de maatregelen daadwerkelijk 

leiden tot een levensvatbare populatie van het korhoen. De conclusies van het rapport 

geven echter aan dat het project zeer positief zal bijdragen aan het behalen van de 

natuurdoelstellingen. De Commissie adviseert dit voor het korhoen nog te nuanceren. 

De provincie heeft aangegeven dit te doen. Wel zeker is dat de maatregelen bijdragen 

aan betere overlevingskansen voor zowel het korhoen als voor andere soorten. 

 

De Commissie vindt dat met het rapport er goede en nuttige informatie beschikbaar is 

gekomen voor een besluit over het inpassingsplan voor dit natuurgebied. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3307
http://www.commissiemer.nl/

