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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport  

 

Waterberging en natuur Zuidelijk Westerkwartier 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor wa-

terberging en natuur in het Zuidelijk Westerkwartier de maximale po-

tentie voor natuur en waterberging in beeld te brengen. 

 

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 Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest willen, samen met betrok-

ken partijen, het Natuur Netwerk Nederland en waterbergingsgebieden inrichten in het 

Zuidelijk Westerkwartier in zuidwest-Groningen. In het project worden ook maatregelen 

op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaar-

heid getroffen. Voordat de provincie Groningen een besluit neemt over het inpassings-

plan en de bijbehorende inrichtingsplannen worden de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud 

van het rapport. 

 

Het advies 

In het rapport zullen de milieueffecten beschreven worden van een alternatief dat voort-

komt uit het gebiedsproces met diverse betrokkenen. De Commissie adviseert om in 

het rapport ook een alternatief waarin natuur en een alternatief waarin waterberging 

centraal staat te onderzoeken. Zo wordt duidelijk hoe het plan geoptimaliseerd kan wor-

den voor natuurontwikkeling en voor waterberging en welke positieve en negatieve mi-

lieueffecten voor natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit, landschap en cultuurhistorie 

deze alternatieven tot gevolg hebben ten opzichte van het alternatief dat voortkomt uit 

het gebiedsproces. 
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