13 september 2016

Persbericht: Winning suppletie- en ophoogzand Noordzee
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapporten winning suppletiezand en ophoogzand Noordzee
De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert om in de milieueffectrapporten
voor de winning van suppletiezand en ophoogzand de te winnen hoeveelheden
en zoeklocaties te onderbouwen, ook in relatie tot andere functies van de Noordzee.
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 Minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Op de Noordzee wordt zand gewonnen, om de kust door middel van zandsuppleties te
beschermen tegen overstroming (“suppletiezand”) en om te voldoen aan de marktvraag
(“ophoogzand”). Voor de winning van zand zijn ontgrondingsvergunningen nodig. Voor
de vergunningverlening in de periode 2018 tot 2027 worden twee Milieueffectrapport en
opgesteld, één voor de winning van suppletiezand en één voor de winning van ophoogzand.
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie om advies gevraagd over
de inhoud van de beide milieueffectrapport en.
Het advies
De Commissie adviseert om in beide rapporten de benodigde hoeveelheden zand en
zoekgebieden voor de planperiode te onderbouwen en een doorkijk te geven naar de
langere termijn. Dit is van belang omdat de beschikbaarheid van zand mede afhankelijk
is van andere functies van en activiteiten op de Noordzee, zoals windparken, scheepvaartroutes, (beschermde) natuurwaarden en archeologische waarden (scheepswrak ken).
Verder dienen de rapporten de effecten op natuurwaarden te beschrijven, met speciale
aandacht voor cumulatie van effecten van de totale zandwinning en andere activiteiten
op de Noordzee.
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