
26 februari 2016 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3069  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht: Zandwinning Markerzand  

 
Milieueffectrapport zandwinning Markerzand nog 

steeds onvolledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de zandwinning Marker-

zand in het Markermeer opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de 

nieuwe informatie het rapport niet compleet is. Er ontbreekt informatie over na-

tuur en archeologie. Hierdoor kunnen de alternatieven nog niet voldoende afge-

wogen worden. De initiatiefnemer heeft aangegeven aanvullende informatie aan 

te leveren.  

 

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 minister van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Markerzand wil in het beschermde natuurgebied Markermeer 65 miljoen kuub zand win-

nen, vrijkomende waterbodem (baggerspecie) inzetten voor natuurbouw en bijdragen 

aan de waterkwaliteit van het Markermeer. Voor het winnen van het zand is een ont-

grondingsvergunning nodig. Voordat de Minister van Infrastructuur en Milieu besluit zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Com-

missie dat in het rapport informatie ontbrak. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom 

aangepast. 

 

De Minister heeft de Commissie nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het Markermeer is een beschermd natuurgebied (Natura 2000), vooral omdat het een 

belangrijk leefgebied is voor veel watervogelsoorten. Zandwinning van deze omvang in 

zo’n gebied is complex omdat aangetoond moet worden dat de natuur er niet teveel 

schade van ondervindt. De Commissie vindt dat op basis van het aangepaste rapport 

nog steeds niet is aangetoond dat beschermde watervogels als de brilduiker en kuif-

eend niet teveel schade ondervinden. 

 

De Commissie vroeg ook aandacht voor archeologie op de bodem van het Markermeer. 

In het verleden was de bodem van het Markermeer namelijk bewoond en er liggen veel 

vliegtuig- en scheepswrakken. Het rapport geeft onvoldoende aan hoe hier mee reke-

ning gehouden zal worden. Dit is belangrijk omdat zandwinning waardevolle archeolo-

gie kan vernietigen. 

 

De Commissie adviseert de minister deze informatie in beeld te laten brengen en dan 

pas te besluiten, zodat met deze informatie rekening gehouden kan worden. Op basis 

van deze informatie kunnen ook de alternatieven goed afgewogen worden. De initiatief-

nemer Markerzand heeft aangegeven aanvullende informatie aan te leveren.  
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