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Persbericht 

 
Advies Commissie voor milieueffectrapportage 

 

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het natuuront-

wikkelingsproject Westelijke Langstraat verschillende natuurherstelmaatregelen 

te onderzoeken. Houd bij de uitwerking van de verschillende maatregelen reke-

ning met het landschap, cultuurhistorie en de leefomgeving van omwonenden. 

 

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 Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant werkt in het kader van het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS) aan natuurprojecten om schade door stikstof aan de natuur te herstellen. Eén 

van die projecten is de Westelijke Langstraat. In dit project investeren de provincie 

Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente 

Waalwijk samen in de natuur. Naast herstelmaatregelen in de natuurgebieden komt er 

ongeveer 250 hectare nieuwe natuur bij. De provincie stelt voor dit project een Provin-

ciaal Inpassingsplan op. Voordat ze besluit over het plan worden de milieueffecten in 

een milieueffectrapport onderzocht. 

 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over de ge-

wenste inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De provincie geeft in haar onderzoeksvoorstel aan welke herstel- en verbetermaatrege-

len voor de natuur onderzocht gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn het uitmijnen en 

of afgraven van gronden, hierbij wordt voedselrijke grond afgevoerd waardoor de natuur 

zich kan herstellen. De Commissie vindt het belangrijk dat ook andere maatregelen die 

aan het natuurherstel kunnen bijdragen onderzocht worden, bijvoorbeeld wijzigingen in 

de waterhuishouding. Ook adviseert zij bij de uitwerking van de maatregelen rekening 

te houden met het landschap, cultuurhistorie en de leefomgeving van omwonenden. 

Het rapport biedt hierdoor straks een goede informatiebasis om keuzes over het natuur-

herstel te maken. 
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