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Persbericht MER Wieringerrandmeer 
 
14 juli 2009, voor onmiddellijke publicatie 
 
 

MER Wieringerrandmeer geeft goed beeld  
effecten 

Het MER voor de inrichting van het Wieringerrandmeer geeft een goed beeld 
van de effecten op onder andere de grondwaterkwaliteit, de natuurwaarden van 
Waddenzee en IJsselmeer en mogelijke verkeersknelpunten. Daarmee heeft de 
provincie Noord-Holland voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. 
Dat schrijft de Commissie m.e.r. in het advies dat zij vandaag uitbracht aan Ge-
deputeerde Staten van Noord-Holland. 
 
De gemeenten Wieringen en Wieringermeer, de provincie Noord-Holland en het con-
sortium Lago Wirense willen op de grens van de beide gemeenten een randmeer aan-
leggen van ruim 8 km lang en 0,5 tot 2 km breed: het Wieringerrandmeer  
Het MER moet de onderbouwing bieden voor het inpassingsplan van de provincie 
Noord-Holland. 
 
De Commissie is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. 
Belangrijke milieuaspecten zoals de effecten op water, natuur en verkeer zijn goed 
beschreven. 
 
Het MER laat zien dat 
• de hoeveelheid zoute kwel toeneemt. Voor de landbouw is dit ongunstig. Voor de 

natuur kan het juist een positief effect zijn.  
• door verbetering van vismigratie het project kan bijdragen aan de natuurdoelen 

voor de Waddenzee en het IJsselmeer, mits er maatregelen worden getroffen.  
• de ontwikkeling van natte natuur, zoals moeraszones, een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan de ecologische verbinding de Noordboog. Het goed combineren 
van natte natuur en waterrecreatie vraagt wel aandacht. Als de waterrecreatie 
zonder restricties toeneemt, is de kwaliteit van de nieuwe natuur niet gegaran-
deerd.   

• er in het voorkeursalternatief bij de Haukes (Poelweg) een verkeersknelpunt en  
hinder ontstaat. De Commissie betwijfelt of de in het MER voorgestelde maatre-
gelen zoals geluidwerende voorzieningen aan de woningen, voldoende zullen 
zijn. Het MER biedt wel een alternatief, namelijk de omlegging van de Poelweg. 
Dit alternatief is gunstiger is voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid.  
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De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie.  
(www.commissiemer.nl).  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, 
rechtstreeks telefoonnummer (030) 234 76 27 of mobiel: 06 - 31046479 
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