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Historisch landschap en verstoring ganzen vragen
nog aandacht bij herontwikkeling Veerhaven Ochten
Het milieueffectrapport bij de herontwikkeling van het gebied rond de (oude)
Veerhaven in Ochten is van goede kwaliteit. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Er ontbreekt nog wel informatie over de gevolgen van het plan op het historische landschap. Ook is de verstoring van ganzen die in het gebied rusten en naar voedsel zoeken nog niet volledig
in beeld gebracht. De provincie Gelderland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De provincie Gelderland wil, samen met de gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, het gebied rondom de (oude) Veerhaven bij Ochten
herontwikkelen. Het gebied ligt ten zuidwesten van Ochten en langs de Waal. Voordat
de provincie over de plannen besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De uiterwaard is nu grotendeels in gebruik als agrarisch grasland. Verder is er recreatie
in de vorm van pootjebaden, sporten en vissen. Met een nieuwe geul, een waterbelevingscentrum met horeca, een aanlegsteiger en een parkeerterrein willen de genoemde
partijen het gebied verbeteren. Het milieueffectrapport laat goed zien wat dit betekent
voor de omgeving. De effecten zijn vooral positief, bijvoorbeeld op waterkwaliteit en
natuur.
Op landschap en cultuurhistorie oordeelt de Commissie dat het rapport nog niet compleet is. Het gebied lag ooit gedeeltelijk binnen de Waaldijk, maar al eeuwen geleden is
de dijk meer landinwaarts gelegd. Door ophoging van het terrein voor het waterbelevingscentrum en de horeca zal het oorspronkelijke landschap minder herkenbaar worden. Het rapport beschrijft dit effect niet. Ook is de impact op het landschap door het
belevingscentrum met terras en toekomstige verblijfsaccommodaties waarschijnlijk onderschat.
Verder zijn de gevolgen voor de natuur nog niet voldoende in beeld. Het gebied is een
beschermd natuurgebied en belangrijk voor ganzen. Deze vogels foerageren er nu op
de graslanden. Een toename van recreatie zal de ganzen verstoren. Het rapport beschrijft dit effect niet volledig, terwijl een van de doelen nu net de versterking van de
natuur is.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen
over de gebiedsontwikkeling.
----------------------------------------------------------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 de provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

