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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten natuurherstel Buurserzand –  
Haaksbergerveen goed in beeld 
 

De milieueffecten voor het natuurherstelproject van beschermd natuurgebied 

Buurserzand - Haaksbergerveen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit 

rapport. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd de inhoud van het 

rapport te beoordelen. 

 

De provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen willen een omvangrijk pakket 

maatregelen nemen om het beschermde natuurgebied te herstellen. Het gaat onder 

andere uit verondiepen, afplaggen, afgraven en bekalken. Ook wijzen de provincie en 

gemeente een aantal terreinen als nieuw natuurgebied aan. Voordat de Provinciale Sta-

ten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieuge-

volgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat 

het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is de voorgestelde monitoring van 

groot belang, aldus de Commissie.  

 

Het behoud van de aanwezige natuurwaarden blijkt nu al een uitdaging. De gevolgen 

van klimaatverandering en toenemende stikstofdepositie maken dit in de toekomst nog 

moeilijker. In een volgende fase zijn meer fundamentele maatregelen nodig en daar-

naast verdergaande bronmaatregelen om stikstofdepositie terug te dringen. De Com-

missie beveelt aan om hier bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3460
http://www.commissiemer.nl/

