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Bestemmingsplannen Markdal

Doelen natuur, water en landschap nog onvoldoende uitgewerkt
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen
voor het Markdal beoordeeld. Zij constateert dat het MER nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de doelen voor natuur, water en landschap met het plan worden
gehaald. Zij adviseert het rapport daarom aan te vullen.
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 gemeenteraden van Breda en Alphen-Chaam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Breda en de gemeente Alphen-Chaam willen, samen met de Vereniging
Markdal, de bestemmingsplannen in het Markdal wijzigen. Doel van het plan is de natuur, waterkwaliteit en het landschap versterken door een nieuwe inrichting van het
Markdal. De natuurlijke loop van de rivier de Mark wordt daartoe zoveel mogelijk hersteld.
Voordat de gemeenteraden van Breda en Alphen-Chaam besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De raden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie is onder de indruk van het doorlopen planproces waarbij een groep vrijwilligers van de Vereniging Markdal het initiatief heeft genomen de natuur en waterkwaliteit in het Markdal te verbeteren. Het terugbrengen van bochten (meanders) in de rivier
de Mark zal hierop een positief effect hebben.
Toch is nog onvoldoende duidelijk hoe de doelen voor natuur, water en landschap worden gehaald. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen precies worden getroffen en
waar in het gebied de ingrepen plaatsvinden. Daarnaast kan de nieuwe inrichting van
het Markdal ook tot negatieve effecten leiden zoals wateroverlast benedenstrooms,
aantasting van het landschap en aantasting van beschermde natuurgebieden. Het rapport gaat nog onvoldoende in op de beschrijving van deze negatieve effecten en maatregelen waarmee deze effecten kunnen worden voorkomen. De Commissie adviseert
dit, voorafgaand aan de besluitvorming over het bestemmingsplan, inzichtelijk te maken.
De beide gemeenten hebben aangegeven de adviezen van de Commissie te verwerken
in de definitief op te stellen bestemmingsplannen en de verdere uitwerking van de plannen voor het Markdal.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

