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Effecten herinrichting Willemspolder te eenzijdig
in beeld
Het milieueffectrapport voor de herinrichting van de Willemspolder legt veel nadruk op natuur en recreatie. De effecten van het toekomstige bouwgrondstoffencentrum zijn echter onvoldoende in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Gelderland en de
gemeente Neder-Betuwe hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Dekker Grondstoffen bv wil in een deel van de Willemspolder bij IJzendoorn zand, grind
en klei gaan winnen, natuur- en landschapsontwikkeling mogelijk maken en tegelijkertijd
bijdragen aan de hoogwaterveiligheid. Op het terrein van een voormalige steenfabriek
wil Dekker een bedrijfsterrein met haven realiseren, bedoelt voor onder andere de bewerking en op- en overslag van bouwgrondstoffen. Voor het plan zijn in ieder geval een
nieuw bestemmingsplan en een ontgrondingenvergunning nodig. Voordat de provincie
en de gemeente hierover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport legt veel nadruk op natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden. De beoogde plannen op het terrein van de voormalige steenfabriek blijven echter onderbelicht. Het gaat om de op- en overslag van bouwgrondstoffen die met schepen worden
aan- en afgevoerd. Hiervoor wordt een nieuwe kade aangelegd. De effecten van de
bedrijvigheid op het milieu zijn niet goed in beeld. Ook is niet duidelijk wat dit betekent
voor omwonenden.
Het valt de Commissie op dat belangrijke informatie, zoals over de hoogte van eventuele windmolens, wel in achtergronddocumenten staat, maar niet in het milieueffectrapport zelf. Sommige informatie staat anders in het rapport dan in de bijlagen. Zo staat in
het milieueffectrapport dat er geen grond over de openbare weg afgevoerd gaat worden,
terwijl het geluidrapport vermeldt dat klei via de weg getransporteerd.
Gemeente en provincie hebben aangegeven het advies over te nemen en het milieueffectrapport aan te vullen. De Commissie beoordeelt het rapport daarna opnieuw.
----------------------------------------------------------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 gemeente Neder-Betuwe en de provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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