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Onderbouw plannen voor ontgronding en gebiedsontwikkeling Willemspolder
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport de keuzes voor de gebiedsontwikkeling van de Willemspolder bij IJzendoorn goed te onderbouwen. Laat zien hoe de uiterwaard zich gaat ontwikkelen
en welke bedrijfsactiviteiten daar gaan plaatsvinden. De provincie Gelderland en
de gemeente Neder-Betuwe hadden de Commissie om advies gevraagd over de
benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Dekker Grondstoffen bv wil een deel van de Willemspolder bij IJzendoorn herinrichten.
Het winnen van zand, grind en klei moet natuur- en landschapsontwikkeling mogelijk
maken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid. Op het terrein
van een voormalige steenfabriek wil Dekker een bedrijfsterrein met haven realiseren
waar ook duurzame energie wordt opgewekt. Voordat de provincie en de gemeente
besluiten over de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
Het plan van Dekker voor de Willemspolder is de eerste fase van de grotere gebiedsvisie Midden-Waal. Laat in het milieueffectrapport zien hoe de plannen voor de Willemspolder samenhangen met deze grotere visie, adviseert de Commissie. Omdat nu nog
niet zeker is of en wanneer de andere twee fases uit de gebiedsvisie Midden-Waal worden gerealiseerd, is het ook nodig duidelijk te maken hoe de Willemspolder op zich zelf
gaat functioneren en aan de gestelde doelen bijdraagt.
Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan moet vooraf duidelijk zijn welke activiteiten precies op het terrein van de voormalige steenfabriek gaan plaatsvinden. De
Commissie adviseert in het milieueffectrapport antwoord te geven op de vragen waarom
voor deze locatie is gekozen en wat de effecten zullen zijn op de omgeving.

----------------------------------------------------------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
gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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