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Onderzoek bijdrage van project Oostvaardersoevers aan doelen voor natuur en waterkwaliteit
Maak duidelijk in het milieueffectrapport wat het project Oostvaardersoevers bijdraagt aan de doelen voor natuur en waterkwaliteit in met name het Markermeer.
Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister vroeg de Commissie tussentijds advies uit te brengen over de inhoud van het rapport.
Rijkswaterstaat wil, met gebiedspartners, het IJsselmeergebied toekomstbestendig maken zodat het gebied beschermd is tegen de stijgende zeespiegel, temperatuurstijgingen en stormen. Dit wil ze doen door verbindingen te maken tussen het Markermeer,
de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Zo ontstaat een gebied dat beter tegen veranderingen kan en waarin de natuur goed kan gedijen. Het project is onderdeel
van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied
2050.
In het milieueffectrapport fase 1 zijn de verschillende opties voor de doorlaten in beeld
gebracht. Hieruit is een ‘voorkeursalternatief’ gekozen. Deze wordt in milieueffectrapport fase 2 verder uitgewerkt.
Het milieueffectrapport laat goed de verschillen zien tussen het aantal verbindingen en
de locaties. Alle opties hebben positieve effecten. Het voorkeursalternatief heeft het
grootste positieve effect op verbindingen voor vissen en de toevoer van voedingstoffen
naar het Markermeer. Hoe groot deze bijdrage precies is, is nog niet voldoende onderzocht. Zo is er nog niet gekeken naar specifieke soorten die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld visetende watervogels. Ook de bijdrage van het project aan de waterkwaliteit van
het gehele Markermeer moet nog nader in beeld gebracht worden. Breng dit in beeld
voordat een besluit wordt genomen over het plan, zodat de bijdrage hierbij kan meewegen, adviseert de Commissie aan de minister.

----------------------------------------------------------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 ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - besluit over het
project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

