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Geachte meneer Bokma,  

 Hartelijk dank voor uw brief over het adviestraject zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van 
Oudemirdum. Omdat mijn opvolger pas op 1 maart a.s. in dienst treedt, hierbij mijn reactie.  

 U constateert terecht dat de Commissie voor de m.e.r. enkele keren een kritisch advies heeft 
uitgebracht over het MER en de Passende beoordeling voor de zandwinning.  

In haar laatste advies van 11 februari 2016, concludeerde de Commissie dat er ook na het aanvullen 
van het MER  nog onvoldoende informatie is om het milieubelang voldoende te kunnen meewegen 
bij de besluitvorming. Zij adviseerde in februari 2016 namelijk om beter te onderzoeken of met het 
treffen van additionele mitigerende maatregelen significant negatieve gevolgen voor visetende en 
schelpdier etende watervogels kunnen worden uitgesloten. De Commissie gaf daarbij ook expliciet 
aan dat als deze zekerheid niet kon worden verkregen, de ADC-toets moest worden doorlopen. De 
tekst van het advies van februari 2016 is hier mijns inziens duidelijk over. Want op dat moment 
(februari 2016) was een conclusie over wel of niet het moeten doorlopen van een ADC toets nog niet 
te trekken. 

Na haar advies van 11 februari 2016 heeft de Commissie inderdaad geen documenten meer ter 
beoordeling toegestuurd gekregen. Het bevoegd gezag (gecoördineerd door Rijkswaterstaat) heeft 
er voor gekozen om dit niet te doen; zij hoeft dit formeel gezien ook niet te doen omdat de wet 
toetsing van aanvullende informatie niet verplicht. Een vrijwillig advies was een optie geweest. Dat 
een vrijwillig advies van de Commissie over aanvullende informatie op een MER waardevol kan zijn, 
staat buiten kijf. Want het gaat altijd om belangrijke informatie die te maken keuzen kunnen 
beïnvloeden.  Het feit dat het bevoegd gezag daar niet voor gekozen heeft, maakt dat de Commissie 
m.e.r. inderdaad geen zicht heeft op de juistheid, volledigheid en navolgbaarheid van de informatie 
die ná februari 2016 nog beschikbaar is gekomen. Dit is zeker spijtig maar inherent aan de 
adviserende rol die de Commissie volgens de wet heeft.   

 Met u ben ik van mening dat het belangrijk is dat het MER en de adviezen van de Commissie 
begrijpelijk en leesbaar zijn.  

Dat onderliggende rapporten van een MER technisch van aard zijn en daardoor voor niet-ingewijden 
minder toegankelijk is op zich logisch. Maar in een samenvatting van het MER moeten helder en 
zonder jargon de belangrijke keuzemogelijkheden met hun effecten beschreven staan zodat de 
informatie toegankelijk is voor niet-ingewijden en gebruikt kan worden in de publieke discussie. 
Wanneer zoals in het geval van de zandwinning meerdere malen aanvullende informatie wordt 
gegeven, vraagt dit punt extra aandacht. Voorkomen moet worden dat het geheel aan informatie 
onoverzichtelijk wordt.  

Het mag duidelijk zijn dat waar we dit vragen van het MER ook de adviezen van de Commissie 
duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Daarom hechten we veel waarde aan het gesprek dat we met 
het bevoegd gezag inplannen over ons eindconcept. Dit gesprek is namelijk juist bedoeld om 
onduidelijkheden en/of feitelijke onjuistheden op tafel te krijgen. Omdat we willen dat het MER en 

mailto:Vholder@eia.nl
mailto:sjbokma.pg.ons@gmail.com
mailto:Gdraaijers@eia.nl
mailto:Hbijvank@eia.nl


ons advies een rol kunnen spelen in het publieke debat, zult u daarnaast in recentere adviezen van 
ons als eerste een korte, toegankelijke samenvatting vinden waarin we de conclusies van het MER 
en ons oordeel over de kwaliteit van de verstrekte informatie in,  naar ik hoop,  begrijpelijke taal 
verwoorden. Uw pleidooi voor begrijpelijke adviezen zijn voor de Commissie aanmoediging om hier 
veel aandacht aan te blijven geven.  

Ook onderschrijf ik uw pleidooi om als Commissie al in een vroeg stadium betrokken te worden bij 
m.e.r-procedures.  Want ervaring leert dat input van onze kennis in de voorfase een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan een effectief m.e.r. traject dat leidt tot zorgvuldige, goed onderbouwde 
besluiten. De Commissie heeft er om die reden ook bij het parlement en bij de wetgever voor gepleit 
om in de nieuwe Omgevingswet de rol van de Commissie  in de voorbereiding van het MER beter te 
verankeren, echter zonder resultaat. Hopelijk leidt uw signaal richting Vaste Kamercommissie tot 
heroverweging.  

 Wanneer u daar prijs op stelt,  kunnen we ook mondeling over de door u aangedragen punten 
nader van gedachten wisselen. Mijn nummer vindt u hier onder.  

  

Met vriendelijke groet,  

Veronica ten Holder                                                                                         
Algemeen secretaris/directeur                                                                                                 
____________________________________________________________________  
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