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Persbericht 

 
Bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning Gendtse waard 
 
Natuur vraagt nog om aandacht 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de zandwinning en herin-

richting van de Gendtse waard in de gemeente Lingewaard beoordeeld. Het rap-

port is nog niet compleet, zo vragen de effecten op natuur nog meer aandacht. 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas 

een besluit te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. 

 

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 

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de gemeenteraad van Lingewaard - 

besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Lingewaard, K3Delta en steenfabriek De Zandberg willen het westelijk 

deel van de Gendtse Waard integraal herinrichten waardoor zandwinning mogelijk 

wordt en de steenfabriek kan uitbreiden. Voordat de gemeenteraad van Lingewaard 

(bestemmingsplan) en de provincie Gelderland (ontgrondingsvergunning) hierover be-

sluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie heeft, mede namens de gemeenteraad, de Commissie m.e.r. gevraagd 

het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het project ligt in natuurgebied de Gelderse Poort. Het rapport besteedt daarom extra 

aandacht aan het beperken van milieueffecten in dit bijzondere natuurgebied. Voorbeel-

den zijn natuurontwikkeling, het zo veel mogelijk gebruiken van elektrisch aangedreven 

materieel en rekening houden met voor natuur belangrijke periodes, zoals het broed-

seizoen. 

 

De Commissie vraagt desondanks nog aandacht voor een betere en complete beschrij-

ving van de natuureffecten. Een voorbeeld hiervan is het effect op grasetende watervo-

gels zoals de smient en ganzen. Door de zandwinning en natuurontwikkeling neemt hun 

voedselaanbod af. Onduidelijk is nog of er voldoende voedsel overblijft voor deze vo-

gels. Ook effecten op landschap en cultuurhistorie, grondwater, rivierkunde en dijksta-

biliteit zijn nog niet compleet beschreven. 

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. De provin-

cie en de gemeente hebben aangeven dit advies over te nemen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3263
http://www.commissiemer.nl/

