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Onderzoek waterkwaliteit rondom Weerribben
voor natuurherstelplan Noordmanen en Kooi van
Pen
Het milieueffectrapport voor het natuurherstelplan Noordmanen en Kooi van Pen
is bijna compleet. Er is nog informatie nodig over de effecten op archeologie en
cultuurhistorie. Ook is nog niet duidelijk of de vereiste waterkwaliteit voor de natuur gehaald wordt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar
advies. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd te adviseren over het
milieueffectrapport.
De provincie Overijssel wil de natuur in deelgebieden Noordmanen en Kooi van Pen,
onderdeel van de Weerribben, herstellen. Zo worden langgerekte veenputten (‘petgaten’) gegraven om bijzondere natuurtypen terug te brengen en komt er nieuwe natuur.
Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingenvergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het natuurherstelplan is in de loop van de jaren op onderdelen aangepast. Het milieueffectrapport bevat veel informatie over de effecten tijdens de aanleg en na realisatie.
Er ontbreekt echter inzicht over de waterkwaliteit in het gebied. Hierdoor is onduidelijk
of de natuurdoelen worden gehaald. Ook is nog niet helemaal duidelijk wat de effecten
van het plan zijn op archeologische waarden, zoals prehistorische bewoning.
Met de petgaten wordt het gebied deels teruggebracht naar de oorspronkelijke cultuurhistorische situatie en ontstaat er een open landschap. Nu is nog niet duidelijk waar het
oorspronkelijke landschap wordt teruggebracht en waar niet.
De provincie Overijssel neemt het advies van de Commissie over. Zij vult het rapport
op korte termijn aan en legt het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor.
----------------------------------------------------------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 Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76.

