
9 december 2014                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2878 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema: 06-55794773 

Persbericht: Structuurvisie Grevelingen Volkerak- Zoommeer 

 
Milieueffectrapport nog niet volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Rijksstructuurvisie 

voor het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen beoordeeld. Zij adviseert het rap-

port op enkele punten aan te vullen. 

 

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 

de minister van IenM - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het Rijk wil de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen verbeteren 

en West-Nederland beter beschermen tegen overstromingen. Onderzocht is welke 

maatregelen in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen hiervoor nodig zijn. De re-

sultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. De minister 

van Infrastructuur en Milieu besluit hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies  

De Commissie vindt het milieueffectrapport prettig leesbaar en goed gestructureerd. 

Het rapport gaat uitgebreid in op de huidige waterkwaliteit in zowel de Grevelingen als 

in het Volkerak-Zoommeer en hoe deze kan worden verbeterd. 

 

Uit het rapport blijkt dat waterberging op de Grevelingen kan bijdragen aan de bescher-

ming tegen overstromingen in West-Nederland. Er wordt echter niet gekozen voor wa-

terberging. In het kader van het Deltaprogramma zullen elders maatregelen getroffen 

worden. 

 

De Commissie vindt dat het rapport de huidige toestand van de natuur en de ontwikke-

lingen in de gebieden niet goed beschrijft. Er is geen gebruik gemaakt van (deels be-

schikbare) kwantitatieve informatie. Ook is nog ond uidelijk hoe de maatregelen 

(zoals het terugbrengen van eb en vloed in de Grevelingen en het zout maken van het 

Volkerak-Zoommeer) de natuur in de toekomst (positief, maar ook negatief) beïnvloe-

den. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen voordat een besluit over 

de Rijksstructuurvisie wordt genomen. Het ministerie heeft laten weten het milieueffect-

rapport aan te vullen en deze aanvullende informatie door de Commissie te laten toet-

sen. 
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