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Kijk naar onzekerheden klimaatverandering bij
vergroting waterberging De Onlanden Drenthe
Onderzoek in het milieueffectrapport voor vergroten van de waterbergingscapaciteit van De Onlanden hoe rekening gehouden wordt met klimaatontwikkelingen.
Door verschillende scenario’s uit te werken komen de effecten van overstroming
op de natuur goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De
provincie Drenthe vroeg de Commissie daarover om advies.
Het waterschap Noorderzijlvest wil de waterbergingscapaciteit van De Onlanden vergroten. Dit gebied, op de grens van Groningen en Drenthe, is ingericht voor waterberging en natuur. Klimaatverandering, nieuwe veiligheidsnormen en bodemdaling door
gaswinning, vragen om maatregelen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.
Voordat de provincie Drenthe hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen
van dit project onderzocht in een milieueffectrapport.
Hoofddoel van het project is waterveiligheid, maar De Onlanden is ook een beschermd
natuurgebied. Beschrijf in het milieueffectrapport goed het doel van het project en of
verbetering van de natuur in het gebied ook bij het doel hoort, zegt de Commissie in
haar advies. Door verschillende klimaatscenario’s uit te werken komen de effecten van
overstroming op de natuur goed in beeld.
Geef ook een doorkijk voor de langere termijn, zegt de Commissie, en kijk naar de samenhang van dit project met andere plannen in de omgeving, zoals voor het Fochteloerveen en de benedenloop van het Peizerdiep, op het gebied van waterveiligheid. Laat
in het milieueffectrapport ook de (positieve) effecten van die plannen zien voor De Onlanden.
----------------------------------------------------------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
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

