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Persbericht 

 
 
Milieueffecten waterberging Ootmaanlanden en 
Koningsschut goed in beeld 
 
De milieueffecten van de waterberging in Ootmaanlanden en Koningsschut zijn 

goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de mili-

eueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Westerveld had 

de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De provincie Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten 

bereiden zich voor op meer wateroverlast in de toekomst in Meppel. Ze willen daarom 

in de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut 400.000 kubieke meter water kunnen 

opslaan. Ook willen ze de aanwezige natuur daar verbeteren. Het gaat bij de maatre-

gelen onder andere om het aanpassen van de waterhuishouding, een vispassage en 

het lokaal verwijderen van de bovengrond en graszoden. Voordat de gemeenteraad 

besluit over het bestemmingsplan, zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

Het milieueffectrapport bevat alle informatie, zegt de Commissie, voor een besluit over 

het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Ze raadt 

de gemeente wel aan om bij de besluitvorming rekening te houden met mogelijk extra 

maatregelen door urgente nieuwe opgaven, zoals uit het Nationaal Programma Lande-

lijk Gebied. Doe dit ook voor de nieuwste inzichten in het veranderende klimaat, waar-

door de waterberging mogelijk vaker en in andere seizoenen ingezet wordt, zegt de 

Commissie. 

 

De Commissie beveelt aan deze onzekerheden een plek te geven in het monitorings- 

en evaluatieplan en in de beheerplannen van de natuurgebieden. Tot slot geeft de Com-

missie mee om in ieder geval maatregelen achter de hand te houden voor als het gebied 

vaker volstroomt dan gedacht en de natuur hier schade van ondervindt. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

de gemeenteraad van Westerveld - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3566
http://www.commissiemer.nl/

