21 april 2017

Persbericht
Herinrichting uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de herinrichting
van de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden eerst de doelen en de
uitgangspunten op een rij te zetten. Daarna kunnen verschillende mogelijke ontwerpen met bijbehorende milieueffecten in beeld worden gebracht.
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
Provinciale Staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer willen nieuwe natuur ontwikkelen in de uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Daarvoor worden onder andere geulen in de uiterwaarden gegraven of verdiept. Het project
is bedoeld om provinciale, landelijke en Europese doelen voor natuur en waterkwaliteit
te realiseren. Voordat de provincie besluit over het project worden de milieueffecten
onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud
van het rapport.
Het advies
Met het project wordt beoogd meerdere doelen voor natuur te bereiken, bijvoorbeeld
het verbeteren van de visstand en het creëren van voedsel- en rustgebied voor vogels.
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst de verschillende doelen en
de uitgangspunten, bijvoorbeeld veilige dijken en niet teveel hinder voor de scheepvaart, op een rij te zetten. Hiervoor is al veel informatie verzameld.
De volgende stap is na te gaan of er, naast het voorlopige ontwerp, andere manieren
zijn om deze doelen te bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld varianten zijn met meer of
minder vergravingen in de uiterwaarden of varianten met meer of minder spontane natuurontwikkeling.
De Commissie adviseert om in het rapport de positieve en negatieve effecten van deze
varianten op de bestaande natuur, waterhuishouding, bodem, landschap en archeologie te beschrijven.
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