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Persbericht: Milieueffectrapport Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied 

Zoek optimale waterstand voor natuur 
 
De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor het peilbesluit IJs-
selmeer te zoeken naar de waterstand die optimaal is voor de natuur in het IJs-
selmeer. 

 
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 Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het project 
Rijkswaterstaat wil een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor de periode tot 
2050. Met het nieuwe besluit wordt het vaste streefpeil in de zomer vervangen door het 
zogenoemde flexibel peil. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de weersomstan-
digheden en de behoefte aan zoetwater. Voordat de minister van Infrastructuur en Mi-
lieu hierover besluit, laat zij de milieugevolgen onderzoeken in een milieueffectrapport. 
 
De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het 
rapport. 
 
Het advies 
De Commissie adviseert om in het rapport na te gaan wat voor natuur een optimaal 
peilverloop in de tijd is bij de uitvoering van het peilbesluit. Daarmee ontstaat inzicht in 
de mate waarin met het nieuwe peilbeheer ook de natuurdoelen voor het IJsselmeer 
dichterbij gebracht kunnen worden.  
 
Aandachtspunten zijn hoe overstroming van vogelnesten in het voorjaar kan worden 
verminderd en het voedselaanbod voor moerasbroedvogels als Roerdomp en Grote 
Karekiet kan worden vergroot. Ook kan nagegaan worden hoe de groei van waterriet 
kan worden bevorderd wat goed is voor in het riet broedende moerasvogels en Noordse 
Woelmuis. 


