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Persbericht 

 
 
Milieueffecten natuurherstel Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld goed in beeld 
 
De milieueffecten van het natuurherstelproject van Natura 2000-gebied Bergven-

nen en Brecklenkampse Veld in Overijssel zijn goed beschreven in het milieuef-

fectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over dit rapport. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd de inhoud 

en kwaliteit van het rapport te beoordelen. 

 

De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland willen maatregelen nemen om de 

natuur in het beschermde gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld te herstellen. 

Het gaat onder andere om het minder diep maken of dempen van sloten, herstel van 

oude vennen, het vervangen van naaldbos door loofbos en het omvormen van land-

bouwgrond naar natuur.  

 

Voordat Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsver-

gunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport 

maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van 

de doelen nog onzeker is. Daarom is monitoring van groot belang, aldus de Commissie.  

 

Het behoud van de natuur op lange termijn is, onder andere door klimaatverandering 

en de grote hoeveelheden stikstof in het natuurgebied, een uitdaging. In de toekomst 

zijn daarom waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig die de depositie van stikstof 

in het gebied verminderen. De Commissie beveelt aan om daar bij volgende plannen 

en besluiten rekening mee te houden. 

 

 

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

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3598
http://www.commissiemer.nl/

