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Onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER  
Structuurplan Over de Maas  

(030) 234 76 06 7 juni 2007 

Geachte mevrouw Gieling en heer Steenkamp, 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over het structuurplan ‘Over de Maas’. Hierbij bied ik 
u het advies van de Commissie in briefvorm aan. Bij de toetsing is de Commissie nage-
gaan of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats 
te kunnen geven bij het besluit over het structuurplan. Zij heeft daarbij de wettelijke 
eisen en de notitie Reikwijdte en Detailniveau in beschouwing genomen. De Commissie 
heeft bij het opstellen van dit advies kennis genomen van de inspraakreacties. 

Het eindoordeel van de Commissie is dat de essentiële informatie in het plan-MER 
aanwezig is. Het plan-MER vormt een adequate samenvatting van het eerder opgestelde 
MER voor de streekplanherziening. De huidige situatie en de effecten van het initiatief 
zijn helder  beschreven en het detailniveau van de informatie sluit goed aan bij wat no-
dig is voor de besluitvorming over het structuurplan. Er is hiermee goede en bruikbare 
informatie beschikbaar om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in 
de besluitvorming. De Commissie adviseert in het vervolgtraject in samenspraak met de 
beoogde eindbeheerder het natuurplan uit te werken en definitief vorm te geven naar 
natuurdoelen en gewenst detailniveau.  
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. 

Hoogachtend, 
 

 
drs. J.G.M. van Rhijn 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.  
Structuurplan Over de Maas  
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www.commissiemer.nl


 

 



 

 

BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
Structuurplan Over de Maas 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 april 2007 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
d.d. 11 april 2007 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders gemeente West 
Maas en Waal 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad gemeente West Maas en Waal 
 
Besluit: Vaststelling Structuurplan Over de Maas 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: Het plan-MER is opgesteld omdat 
het Structuurplan een kader biedt voor m.e.r.-plichtige activiteiten, namelijk 
de zandwinning en mogelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, cate-
gorie C16.1 en C9.0. 
 
Activiteit: Herinrichting van het gebied Over de Maas / Moleneindsche 
Waard in de gemeente West Maas en Waal ten behoeve van zandwinning, na-
tuurontwikkeling, ruimte voor de rivier en extensieve recreatie. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving plan-MER: 16 april 2007 
toetsingsadvies uitgebracht: 7 juni 2007 
 
Bijzonderheden:  
Het plan-MER vormt een adequate samenvatting van het eerder opgestelde 
MER voor de streekplanherziening. De huidige situatie en de effecten van het 
initiatief zijn helder  beschreven en het detailniveau van de informatie sluit 
goed aan bij wat nodig is voor de besluitvorming over het structuurplan. Er is 
hiermee goede en bruikbare informatie beschikbaar om het milieubelang een 
volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
drs.ir. B.A.H.V. Brorens 
ir. C. van der Giessen 
ir. J.A. Huizer 
drs. M.A. Kooiman 
drs. R.H.J. Mooren 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
dr. N.P.J. de Vries 
 
Secretaris van de werkgroep: 
dr. G.P.J. Draaijers 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum  
reactie 

van persoon of instantie plaats 

1.  20070525 F.A.M. Bouw Lith 
2.  20070528 Fam. Tiemersma Lith 
3.  20070525 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Arnhem 
4.  20070525 Gelderse Milieufederatie Arnhem 
5.  20070525 Nederzand BV Beuningen 
6.  20070524 Bewonersvereniging Zanderover Lith 
7.  20070525 Bewonersvereniging Bewoners ‘Over de Maas’ ----- 
8.  20070529 Landinrichtingscommissie Land van Maas en 

Waal 
Arnhem 

 

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag 
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft 
gesteld: 

nrs. 1 t/m 7 op 30 mei 2007  
nr. 8 op 6 juni 2007 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Structuurplan Over de Maas 

De gemeente West Maas en Waal is voornemens het gebied Over 
de Maas / Moleneindsche Waard her in te richten ten behoeve van 
zandwinning, natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier en 
extensieve recreatie. Ten behoeve van de opstelling van het 
Structuurplan Over de Maas wordt de plan-m.e.r.-procedure 
doorlopen. 
 
 
ISBN: 978-90-421-2138-6 
 
 


