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Milieueffecten Rivierklimaatpark IJsselpoort nog
niet helemaal in beeld
De milieueffecten voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort zijn nog niet volledig beschreven in het milieueffectrapport. Dit geldt onder andere voor de effecten van
nieuwe recreatievoorzieningen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Gelderland had
de Commissie m.e.r. mede namens de gemeenteraden van Arnhem, Westervoort,
Rheden, Zevenaar en Duiven gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, diverse gemeenten, het Waterschap Rijn & IJssel en Natuurmonumenten werken samen aan het
Rivierklimaatpark IJsselpoort, het gebied in en rond de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Doel van het project is verbetering van de hoogwaterveiligheid en
meer ruimte bieden voor recreatie, natuurontwikkeling, scheepvaart en duurzaamheid.
Voordat de gemeenteraden besluiten over het plan, zijn de effecten onderzocht in een
milieueffectrapport.
Het milieueffectrapport bevat veel nuttige informatie over de verschillende mogelijke
maatregelen en de milieueffecten daarvan. Het rapport presenteert twee alternatieven,
die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld de ruimte die wordt geboden aan landbouw,
recreatie, duurzame energie of natuur. Van beide alternatieven is onderzocht of de beoogde doelen ermee bereikt kunnen worden en welke effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld op flora en fauna, landschap en leefomgeving. Het voorkeursalternatief is
een combinatie van de twee alternatieven met daarbij nog extra maatregelen. Die effecten vindt de Commissie nog niet goed beschreven. De recreatievoorziening op het
terrein De Groot kan bijvoorbeeld door meer verkeer aanzienlijke effecten hebben.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project. De provincie en gemeenten nemen dit advies over en
laten de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

----------------------------------------------------------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 gemeenteraden van Arnhem, Westervoort, Rheden, Zevenaar en Duiven - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73.

