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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. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten herinrichting Willemspolder bijna 
compleet in beeld 
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor de herinrichting van de Willemspolder 

bij IJzendoorn is nagenoeg compleet. Op twee onderdelen, stikstof en de vrijko-

mende grond, is nog informatie nodig. Dat zegt de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage in haar advies over het rapport. De provincie Gelderland en de 

gemeente Neder-Betuwe hadden de Commissie gevraagd de inhoud ervan te be-

oordelen. 

 

Dekker Grondstoffen bv wil in een deel van de Willemspolder bij IJzendoorn zand, grind 

en klei winnen, het gebied herinrichten voor natuur en landschap en een bijdrage leve-

ren  aan de hoogwaterveiligheid. Op het terrein van een voormalige steenfabriek komt 

een haven voor de op- en overslag en de verwerking van bouwgrondstoffen. Voor dit 

project zijn in ieder geval een ontgrondingenvergunning en een nieuw bestemmingsplan 

nodig. Voordat de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe hierover beslui-

ten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport is aangevuld na eerder advies van de Commissie. De verwachte bedrijvig-

heid in en rond de nieuwe haven is nu goed in beeld. Ook is duidelijk waarom juist deze 

locatie geschikt is voor de ‘bouwstoffenHUB’. Omdat de gemeente voorlopig geen wind-

molens wil in het gebied, zijn deze uit het plan geschrapt. 

 

Op twee onderdelen ontbreekt nog informatie voor het plan. De stikstofberekeningen 

kloppen niet en vragen om aanpassing. Ook moet beter onderbouwd worden waarom 

de vrijkomende grond ook echt geschikt is om het gebied in te richten. Vul het milieuef-

fectrapport aan met deze informatie, zegt de Commissie, voordat een besluit genomen 

wordt over de ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan. 

  

Gemeente, provincie en Dekker Grondstoffen hebben aangegeven het advies mee te 

nemen bij de verdere voorbereiding van de vergunningaanvragen.   

 

----------------------------------------------------------- 

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 provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3442
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

