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Presenteer de hoofdconclusies van het milieueffectrapport voor de strategische drinkwatervoorraden Gelderland
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om een nieuwe samenvatting te maken van het milieueffectrapport. De huidige samenvatting laat nog
onvoldoende de milieugevolgen zien van de aanwijzing van aanvullende strategische drinkwatervoorraden. De provincie Gelderland had de Commissie gevraagd
te adviseren over het milieueffectrapport.
De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk vraagt aan provincies om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV-gebieden) aan te wijzen, zodat er voor nu en in de toekomst
voldoende drinkwater is. Voor Gelderland gaat het om maximaal 55 miljoen m3 drinkwater extra per jaar. Provinciale Staten van Gelderland wijzen de gebieden met bijbehorende bescherming aan in een provinciale verordening.
Het rapport bevat goede milieu-informatie over de aanwijzing van de gebieden, maar
biedt ook een naslagwerk voor de ontwikkeling van mogelijke toekomstige drinkwaterwinningen. Deze grote hoeveelheid, veelal technische, informatie maakt echter dat het
rapport lastig is te doorgronden voor de Provinciale Staten en belanghebbenden. Niet
duidelijk is welke milieu-informatie nodig is voor de aanwijzing van de aanvullende strategische watervoorraden en welke informatie bedoeld is als basisinformatie voor toekomstige onderzoeken voor drinkwaterwinningen. Een goede en heldere samenvatting
is dan essentieel. De huidige samenvatting beschrijft wel het proces, maar geeft onvoldoende inzicht in de directe milieugevolgen van de aanwijzing van de gebieden, die
overigens klein zijn.
De Commissie adviseert als aanvulling op het MER een nieuwe samenvatting op te
stellen, en dan pas een besluit te nemen over de verordening.
----------------------------------------------------------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 Provinciale Staten van Gelderland - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

