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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht
Advies van de Commissie m.e.r. over milieueffectrapport voor Bestemmingsplan Noordoever strandpark Slijk-Ewijk

Informatie over geluidhinder en natuur ontbreekt
in milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan
Noordoever strandpark Slijk-Ewijk, gemeente Overbetuwe beoordeeld. Het is nog
onduidelijk wat de geluidseffecten zullen zijn van de geplande quadbaan en van
evenementen die daar gaan plaatsvinden. Ook ontbreekt informatie over het effect op het natuurgebied Uiterwaarden Waal. Zij adviseert het rapport aan te vullen.
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
gemeente Overbetuwe - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Al sinds de jaren zeventig wordt industriezand gewonnen bij Slijk-Ewijk, in de gemeente
Overbetuwe. Door de ontzanding zijn recreatieplassen ontstaan. De gemeente Overbetuwe wil het bestemmingsplan voor de noordoever van Slijk-Ewijk herzien omdat de
ontzanding haar einde nadert en de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan
Overbetuwe zo goed als gereed is. Voordat de gemeenteraad hierover beslist zijn de
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies over het milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. vindt dat in het milieueffectrapport nog informatie ontbreekt over
geluidhinder en over natuur. Onduidelijk is nog wat de geluidseffecten zullen zijn van
de geplande quadbaan, van de evenementen die daar gaan plaatsvinden en van het
extra verkeer dat naar het gebied komt.
Daarnaast is in het rapport de toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied
Uiterwaarden Waal onvolledig in beeld gebracht.
Het advies van de Commissie m.e.r. aan de gemeenteraad is om het rapport eerst aan
te passen met de benodigde informatie en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2979
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

