5 april 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor bestemmingsplan Zeven Blokken, natuurherstel Fochteloërveen

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Zeven Blokken in Midden Drenthe beoordeeld. Dit project is onderdeel van het natuurherstelproject Smildegerveen. De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zij adviseert onder meer een alternatief uit te werken waarbij het hoogveen
in het Fochteloërveen beter kan herstellen.
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
de gemeenteraad van Midden-Drenthe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Het project Smildegerveen moet het hoogveen in het natuurgebied Fochteloërveen
herstellen. Het project Zeven Blokken is hier onderdeel van. Om dit project mogelijk
maken, moet de gemeente Midden-Drenthe het bestemmingsplan aanpassen. Voordat de gemeenteraad van Midden-Drenthe hierover besluit, zijn de milieugevolgen
hiervan onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt dat het rapport niet duidelijk maakt hoeveel en welke type natuur
met dit plan hersteld moet worden. Hierdoor is ook onduidelijk op welke manier dit herstel het beste kan worden bereikt. De Commissie adviseert in ieder geval nog een alternatief uit te werken dat uitgaat van een waterpeil in Zeven Blokken dat zoveel mogelijk herstel van het hoogveen in het Fochteloërveen oplevert. Een hoger waterpeil kan
echter leiden tot negatieve effecten op landbouw en woningen in de omgeving. Deze
milieu-informatie is belangrijk, zodat bij het bestemmingsplan goede milieuafwegingen
gemaakt kunnen worden.
De Commissie adviseert daarom een aanvulling op het rapport te laten maken. De gemeente heeft laten weten dit advies over te nemen.
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