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Persbericht: Inrichtingsplan Oude Willem  

 
Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. beoordeelde opnieuw het milieueffectrapport voor de herin-

richting van de Oude Willem, een landbouwenclave in het Nationale Park 

Drents-Friese Wold. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten van de 

herinrichting goed beschrijft. 

 

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

 

Het plan 

De provincie Drenthe wil de landbouwenclave Oude Willem in het Nationale Park 

Drents-Friese Wold omvormen tot natuur. Dit houdt onder andere in dat sloten worden 

gedempt, dat de drainage wordt verwijderd en dat een deel van de gronden een andere 

functie krijgt. Voorafgaand aan het besluit hierover zijn de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. Eerder oordeelde de Commissie dat informatie in het rapport 

ontbrak. Vervolgens is het rapport aangepast. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd om het rapport opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft nu een goed beeld van de bijdrage van de herinrichting van de Oude 

Willem aan het natuurherstel in het Nationale Park Drents-Friese Wold. Zo laat het rap-

port duidelijk zien hoe de grondwaterstand wijzigt in de verschillende inrichtingsalterna-

tieven. 

 

Omdat de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding erg onzeker zijn, beveelt de 

Commissie aan om duidelijk aan te geven wat het nagestreefde eindresultaat is en hoe 

de provincie de ontwikkelingen wil opvolgen en, als dat nodig is, wil bijsturen. 
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