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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. 

Persbericht 

 
 
Natuurcompensatie Noorderwold in Zeewolde 
vraagt om meer uitwerking 
 
Het milieueffectrapport voor het creëren van nieuwe natuur in Zeewolde beschrijft 

nog onvoldoende wat de natuurdoelstellingen zijn. Ook komen de gevolgen voor 

archeologie, bodem en water nog niet voldoende aan bod. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport.  

De gemeente Zeewolde had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 

beoordelen. 

 

Het plan is om in Noorderwold-Eemvallei een gebied van 152 hectare te herontwikkelen. 

Het doel is vooral een aaneengesloten en gevarieerd moeras- en boslandschap, maar 

er komt ook ruimte voor landbouw en bebouwing. Het project compenseert deels het 

verlies van natuur door de verbreding van de A6 en de aanleg van het windpark Zee-

wolde. Voordat de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland over het plan besluiten, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gewenste natuurkwaliteit is nog niet goed beschreven. Hierdoor zijn de positieve 

gevolgen van het plan onduidelijk, zegt de Commissie. Er ontbreken daarnaast rand-

voorwaarden voor de inrichting en waterhuishouding van het gebied. Zo zijn de effecten 

op de archeologische waarden in het gebied niet goed in beeld. Er kunnen bijvoorbeeld 

resten van prehistorische bewoning zijn en wrakken van schepen. 

 

Ook op andere punten mist nog belangrijke informatie, oordeelt de Commissie. Zo is  

meer inzicht nodig in de gevolgen voor het polderlandschap van Flevoland en is de 

stikstofuitstoot bij de aanleg van het project onderschat. 

 

De gemeente heeft aangegeven dat ze het advies van de Commissie overneemt. Ze 

vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 gemeenteraad van Zeewolde en Gedeputeerde Staten van Flevoland - besluit over het plan. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3681
http://www.commissiemer.nl/

