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Persbericht

Advies Commissie voor milieueffectrapportage voor inhoud milieueffectrapport

Ontgronding en herinrichting Gendtse Waard
De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor de ontgronding en
herinrichting van de Gendtse Waard de doelen en ambities concreet uit te werken
met onder andere aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Ook moet
het rapport maatregelen beschrijven die nadelige effecten van de ontgronding en
herinrichting kunnen voorkomen of beperken.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 provincie Gelderland en de gemeenteraad van Lingewaard - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
K3Delta BV wil samen met steenfabriek De Zandberg, Staatsbosbeheer en overige
grondeigenaren een deel van de Gendtse Waard herinrichten. De wens is om de natuur
meer ruimte te geven en de recreatieve- en cultuurhistorische waarden van de uiterwaard te versterken. Ook is het plan om een vaste overslaglocatie voor de steenfabriek
aan te leggen en het steenfabrieksterrein uit te breiden. De economische basis voor
deze ontwikkelingen ligt in de ontgronding.
Voordat de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard besluiten over het plan,
worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de gewenste inhoud van
het milieueffectrapport.
Het advies
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft de verschillende doelstellingen en ambities voor het gebied. De Commissie adviseert deze doelen en ambities in het milieueffectrapport concreet uit te werken, met verschillende alternatieve invullingen. Zij raadt
aan hierbij onder andere rekening te houden met effecten op natuur, water, bodem,
landschap en cultuurhistorie. Ook moet het rapport maatregelen beschrijven waarmee
nadelige effecten kunnen worden beperkt of voorkomen.
Het milieueffectrapport biedt hiermee straks een goede informatiebasis om keuzes over
de herinrichting van de Gendtse Waard te maken.
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