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Persbericht 

 
Effecten op beschermd stadsgezicht niet duidelijk 

 

Milieueffectrapport voor overnachtingsplaatsen 

Merwedes bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de overnachtingsplaatsen 

Merwedes beoordeeld. De milieueffecten van de overnachtingshaven zijn over 

het algemeen uitvoerig beschreven in het rapport. De gevolgen voor het be-

schermd stadsgezicht zijn nog wel onvoldoende duidelijk. 

 

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 

de gemeenteraad van Gorinchem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De minister van Infrastructuur en Milieu gaat de bestaande ankerplaatsen opheffen op 

de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Reden hiervoor is het aanvaringsgevaar en 

de aanleg van vervangende overnachtingsplaatsen buiten deze vaarwegen. De minister 

wil daarom op korte termijn samen met de gemeente Gorinchem vier overnachtings-

plaatsen realiseren in de noordwesthoek van de bestaande vluchthaven in Gorinchem 

zodat deels in de op te heffen ankerplaatsen kan worden voorzien. De gemeenteraad 

van Gorinchem besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voor-

afgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport bevat goede informatie over de milieueffecten van de overnachtingshaven. 

Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat het toepassen van walstroom geluidhinder op de 

woningen in de omgeving sterk reduceert, omdat havengeneratoren op de schepen dan 

niet hoeven te draaien. 

 

De Commissie vindt dat in het rapport nog wel informatie ontbreekt over de effecten van 

de overnachtingshaven op het beschermd stadsgezicht. De Commissie adviseert om 

het rapport op dit punt aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over het 

bestemmingsplan. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen. 
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