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Persbericht 

 
 
Milieueffecten zandwinning Gendtse Waard nu 
goed in beeld 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt dat de milieueffecten 

van de zandwinning en herinrichting van de Gendtse Waard goed zijn beschreven 

in het aangevulde milieueffectrapport. Wel wijst zij erop dat de effecten op land-

schap en cultuurhistorie alleen in een apart document goed zijn beschreven. De 

provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard hadden de Commissie m.e.r. 

gevraagd het aangevulde rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Lingewaard, K3Delta en steenfabriek De Zandberg willen het westelijk 

deel van de Gendtse Waard herinrichten om zandwinning en uitbreiding van het opslag-

terrein van de steenfabriek mogelijk te maken. Voordat de gemeenteraad van Linge-

waard en de provincie Gelderland besluiten over het bestemmingsplan en de ontgron-

dingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

In een eerder advies constateerde de Commissie dat in het milieueffectrapport nog in-

formatie ontbrak over de effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie, grondwater, 

rivierkunde en dijkstabiliteit. Verschillende aanvullende rapporten brengen deze effec-

ten nu goed in beeld. In het samenvattende milieueffectrapport zelf komen de positieve 

en negatieve effecten voor landschap en cultuurhistorie niet goed tot uitdrukking, terwijl 

dat in de ‘Beoordeling landschap en cultuurhistorie’ wel het geval is. De Commissie 

adviseert om deze beoordeling voor de besluitvorming te gebruiken. 

 

De Commissie vindt dat het aangevulde milieueffectrapport en de ‘Beoordeling land-

schap en cultuurhistorie’ samen voldoende informatie bevatten om een besluit te kun-

nen nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning waarin het mili-

eubelang volwaardig wordt meegewogen. 

 

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

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  

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de gemeenteraad van Lingewaard - 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3263
http://www.commissiemer.nl/

