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Herinrichting groeve Boudewijn in Ossendrecht

Milieueffectrapport nagenoeg compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herinrichting van de
groeve Boudewijn en van het aangrenzende fabrieksterrein in Ossendrecht beoordeeld. Het rapport is bijna compleet. De Commissie adviseert nog te controleren of de luchtverontreiniging die op de ‘Brabantse Wal’ terechtkomt, beneden de
voorgeschreven grens blijft.
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 gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Bouwbedrijf De Nijs-Soffers wil op het fabrieksterrein van de voormalige groeve Boudewijn in Ossendrecht maximaal 32 woningen realiseren. De groeve zelf wordt omgevormd tot landschappelijk waardevol natuurgebied. Het plan omvat verder de bouw van
een bed & breakfast en de realisatie van een aardkundig monument. Voor dit alles is
een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente Woensdrecht besluit over de planwijziging zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.
Het advies
Het rapport beschrijft helder de gewenste ontwikkelingen, de problemen die daarbij
moeten worden opgelost en welke oplossingen mogelijk en nodig zijn. Schade aan en
verstoring van de natuur vormen de belangrijkste problemen omdat het plangebied
deels in het natuurgebied ‘Brabantse Wal’ ligt. Daarom worden maatregelen genomen,
zoals het tegengaan van de opslag van grove dennen in de open delen van het gebied
en het elders aanplanten van bomen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor
onder andere de nachtzwaluw, die er een bijzondere bescherming geniet.
In de loop van de tijd is het plan bij herhaling gewijzigd. Niet alle wijzigingen zijn goed
in het rapport verwerkt. Hierdoor is onzeker of de hoeveelheid luchtverontreiniging (stikstof) die vanuit het plangebied op de omliggende natuur terechtkomt, beneden de voorgeschreven grens blijft en of de natuur in de ‘Brabantse Wal’ hiervan niet te veel schade
ondervindt. Die zekerheid kan worden verkregen met een extra verspreidingsberekening. De gemeente zal die berekening laten uitvoeren voor ze een besluit neemt over
het plan.

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

