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Samenhang doelen Wieringerhoek IJsselmeer kan
beter
Om te komen tot een voorkeursalternatief adviseert de Commissie voor de
milieueffectrapportage om de doelen, en de samenhang daartussen, beter te
beschrijven. De ministers van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de Commissie
om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Met het project Wieringerhoek wil Rijkswaterstaat, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer, de ecologische kwaliteit in de noordwesthoek van het IJsselmeergebied verbeteren. Het doel is een meer divers zoetwaterleefgebied, een brakwaterzone die IJsselmeer en Waddenzee verbindt en bescherming van
de zoetwatervoorraad van het IJsselmeer. Voordat de ministers besluiten over het voorkeursalternatief, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het project Wieringerhoek moet verschillende doelen voor natuur- en waterkwaliteit behalen. Deze doelen volgen onder andere uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Maak in het rapport duidelijk wat de hoofden nevendoelen van het project zijn en hoe ze met elkaar samenhangen. Dit is nodig
om te onderzoeken of en met welke maatregelen de doelen worden behaald.
Een mogelijke maatregel is het verondiepen van delen van het IJsselmeer, hiervoor
worden verschillende locaties onderzocht. Het voorkeursalternatief bestaat vervolgens
uit een combinatie van de onderzochte maatregelen. In het proces vallen ook
maatregelen af. Het rapport moet laten zien waarom maatregelen zijn afgevallen en hoe
milieueffecten hierin zijn meegewogen.

----------------------------------------------------------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 ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - besluit over het
project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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