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Onderzoek milieueffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in samenhang met Port
of Urk
Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de maritieme servicehaven
Noordelijk Flevoland moet duidelijk beschrijven hoe het plan voor de haven
samenhangt met het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk. Het moet ook
inzicht geven in de milieueffecten van de beide plannen samen aangezien ze aan
elkaar grenzen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar
advies aan de provincie. De Provinciale Staten van Flevoland hebben de
Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het
milieueffectrapport.
De provincie Flevoland wil een nieuwe maritieme servicehaven bij Urk aanleggen. Deze
haven grenst aan het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk, waarvoor de gemeente
Urk dit jaar een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen. Voordat de provincie Flevoland
besluit over het plan voor de haven worden de milieugevolgen onderzocht in een
milieueffectrapport.
Wat betreft locatie, tijd en doelgroep is er overlap tussen de maritieme servicehaven en
bedrijventerrein Port of Urk. Het milieueffectrapport moet daarom goed afbakenen wat
het plan voor de haven inhoudt, maar het is ook belangrijk de onderlinge samenhang te
beschrijven. Door te werken met scenario’s met en zonder realisatie van Port of Urk
komen de effecten van de twee projecten samen in beeld.
Om alle effecten te kunnen bepalen moet in het rapport onderscheid worden gemaakt
tussen de werkzaamheden bij de aanleg van de haven en de activiteiten als de haven
in gebruik is, zegt de Commissie. Beschrijf daarbij ook welke beschermende
maatregelen mogelijk zijn.
Ten slotte is de stikstofdepositie een aandachtspunt. Scheepvaart is een belangrijke
stikstofbron. Actuele berekeningen zijn nodig om te onderzoeken of de aanleg en het
gebruik effect heeft op beschermde natuurgebieden. Het milieueffectrapport moet laten
zien of het plan uitvoerbaar is binnen de huidige natuurwetgeving.

----------------------------------------------------------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 de provincie Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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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.

