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Milieueffectrapport Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland: onderwerp stikstof beter onderbouwen
Voor de aanleg van een nieuwe haven bij Urk is een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport laat goed zien wat de gevolgen van de aanleg en het gebruik
van de haven zijn voor het milieu, al vraagt het onderwerp stikstof nog om meer
onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Flevoland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De provincie Flevoland wil de aanleg van een nieuwe haven bij Urk mogelijk maken.
Deze haven is bedoeld voor maritieme en industriële bedrijvigheid en sluit daarmee aan
op de bedrijvigheid in de bestaande haven van Urk. Voordat provinciale staten besluiten
over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het is de tweede keer dat een besluit over de haven genomen gaat worden.
De Raad van State vernietigde een eerder besluit vanwege stikstof. De provincie heeft
toen besloten het inpassingsplan en het milieueffectrapport te actualiseren.
Het milieueffectrapport geeft een duidelijke toelichting op het plan voor de haven en van
de gevolgen voor het milieu. De Commissie constateert wel dat stikstof een aandachtspunt blijft. Duidelijk wordt dat de aanleg en het gebruik van de haven tot extra stikstof
in een groot aantal Natura 2000-gebieden leidt. Het gaat daarbij om relatief kleine hoeveelheden. De conclusie dat een kleine toename van stikstof op kwetsbare natuur geen
effect heeft, vraagt om betere onderbouwing. Op veel plaatsen is de natuur al in zeer
slechte staat. Elke stikstoftoename kan de kwaliteit verder verslechteren. Bij het bepalen van effecten moet daarom rekening worden gehouden met de specifieke situatie ter
plaatse, zoals de gevoeligheid van soorten of vegetaties.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op het onderwerp stikstof aan te
vullen met een gedegen onderbouwing. De provincie heeft aangegeven het advies over
te nemen en eventuele aanpassingen op het milieueffectrapport op te nemen in de Nota
van beantwoording.

----------------------------------------------------------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
Provinciale Staten van Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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