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Gevolgen voor vogels door waterrecreatie nog niet
duidelijk in milieueffectrapport Waterpark Veerse
Meer
In het aangevulde milieueffectrapport voor het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden ontbreekt nog informatie over natuur en landschap. Zo zijn de gevolgen
van de extra waterrecreatie voor vogels nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk
wat de totale stikstofneerslag is op beschermde natuur. Dat zegt de Commissie
voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Middelburg. De
gemeente had de Commissie gevraagd om de aangevulde inhoud van het rapport
te beoordelen.
Driestar BV wil het recreatiepark Veerse Meer herontwikkelen en uitbreiden. Het plan
omvat 887 recreatiewoningen en -appartementen. Het park grenst aan het beschermd
natuurgebied Veerse Meer en De Piet. Voordat de gemeente Middelburg een besluit
neemt over het plan, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.
Het aangevulde rapport geeft op een aantal onderdelen meer informatie, zoals over het
extra verkeer dat ontstaat door bezoekers die wel gebruik maken van de voorzieningen,
maar niet verblijven op het park.
Nu ontbreekt in het rapport nog gedetailleerde informatie over verstoring van niet-broedvogels door waterrecreatie in het Veerse Meer. Verder leidt het waterpark tot stikstofneerslag op beschermde natuur. Dit wordt straks gecompenseerd door landbouwgrond
uit bedrijf te nemen. Er wordt nu vanuit gegaan dat deze landbouwgrond maximaal
wordt bemest, terwijl informatie hierover ontbreekt.
Ten slotte adviseert de Commissie extra visualisaties te maken van het waterpark, om
zo een beter beeld te geven hoe de waterglijbaan in het landschap uitkomt.
De Commissie adviseert om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen en
daarna pas een besluit te nemen over het waterpark.
----------------------------------------------------------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 of plan een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen.
De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Middelburg - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030-234 76 76.

