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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat er in het Milieueffectrap
port (MER) in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan: 

Energie 
In het MER moet dUidelijk worden in hoeverre er gebruik kan en zal worden 
gemaakt van duurzame energiebronnen (zonne- en windenergie. aardwarmte 
et cetera) en van restwarmte. Expliciet dient aandacht besteed te worden aan 
de (zo laag mogelijke) CO2-uitstoot. 

Landschap 
Bij de inrichting van het glastuinbouwterrein dient gebruik te worden gemaakt 
van de huidige landschappelijke kwaliteiten (cuUuurhistorische elementen). 
Door gebruik te maken van de aanwezige dijken kan - mogelijke - zichthinder 
voorkomen worden. waarbij ook de kashoogte van belang is. . 

Oosterschelde 
De aanwezigheid van dit natuurgebied vraagt om bijzondere aandacht en dus 
om een zorgvuldige aanpak bij de inrichting en het gebruik van dit glastuin
bouwterrein. 
Vooral door verstoring van de foeragerende en rustende vogels en de regelmatige 
betreding van de schorvegetatie op de bUitendijkse gronden kan milieuschade 
optreden. Bij de inrichting van het terrein moet daar in de ogen van de Commis
sie in preventieve zin rekening mee worden gehouden. 
De nieuwe woonbebouwing (bedrijfswoningen bij de kassen) zou bij voorkeur 
zo ver mogelijk van de afscheidingsdijk met het Oosterscheldebekken vandaan 
moeten worden gepland en zo mogelijk geconcentreerd dienen te worden. 
Er dient onderzocht te worden. op basis van bestaande gegevens. in hoeverre 
kasverlichting. 's avonds en's nachts. verstorend werkt op de in het Ooster
scheldegebied aanwezige fauna en in het bijzonder op de hier verblijvende vo
gels. In het MER moet worden aangegeven hoe eventuele negatieve effecten 
voorkomen worden. 

Water 
In het MER dient te worden aangegeven welke waterinfrastructuur de voorkeur 
geniet en in hoeverre er sprake kan en zal zijn van een gesloten waterkringloop. 
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1. INLEIDING 

N.V. Landbouwmaatschappij "De Bathpolders" he eft het voornemen een glas
tuinbouwcomplex te ontwikkelen in de Eerste Bathpolder in de gemeente Rei
merswaal. 
Aangezien dit nieuwe glastuinbouwgebied een oppervlakte heeft van ruim 100 
hectare (bruto oppervlakte van 130 hectare). moet op grond van het Besluit 
m.e.r. 1994, bijlage onderdeel C, activiteit 20.2, een m.e.r.-procedure doorlopen 
worden. 

Bij brief van 20 mei 19981
) is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) door de gemeente Reimerswaal in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over het milieueffectrapport. De m.e.r.-procedure ging van start met 
de kennisgeving van de startnotitie in De Reimerswaalse Omroeper d.d. 27 mei 
19982

). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3
). 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
ven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen4]. die zij in afschrift van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. 

Zle bljlage l. 

2 Zie bijlage 2. 

3 De samenstelling hieIVan is gegeven in bijlage 3. 

4 B1Jlage 4 geeft een IIjst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artike! 7.10. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrYving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

Artike! 7.10. lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het milieu
eifectrapport wordt gemaakt. en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen. 
die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven.·' 

Probleemstelling 

De aanleiding en de ontwikkeJingen die tot het initiatief hebben geleid moeten 
wurden beschreven. 

In het bijzonder dient aandacht besteed te worden aan: 

• nut en noodzaak van deze activiteit; 

• de locatiekeuze. en dan met name de (milieu)argumenten die daarbij een rol 
hebben gespeeld; tevens moet het locatiekeuzeproces beschreven worden. 
inclusief de juridische procedures; 

• toekomstige ontwikkelingen. waarbij niet aIleen naar gemeentelijk maar 
vooral ook naar provinciaal en landelijk beleid gekeken dient te worden. Hoe 
groot is de kans dat in de (nabije) toekomst het glastuinbouwareaal in de di
recte omgeving van deze locatie zal worden uitgebreid?; 

• de areaalbehoefte. ten opzichte van andere locaties in Zeeland en Noord-Bra
bant. maar ook afgezet tegen de landelijke behoefte en ontwikkelingen; 

• de te verwachten kavelomvang en het type bedrijven dat zich hier zal ves
tigen (grondteelt en substraatteelt). 

Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en dUidelijke omschrijving van het 
doel (of de doelen) worden afgeleid. Daarbij moeten ook de doelen ten aanzien 
van milieubescherming en -verbetering worden aangegeven. Doelen moeten zo
danig worden beschreven. dat ze kunnen dienen voor de afbakening van te be
schrijven alternatieven. 
Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. 

In het bijzonder moeten concrete doelen ontwikkeld worden met betrekking tot: 
energie. 1a..T1dschappeUjke inpassing. het nabij gclegen Oosterscheldegebied en 
water. 
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2.3 Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voomemen. 
Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's. (ontwerp-)plannen en 
wetten. waarin deze zijn of worden vastgelegd. Aangegeven moet worden of er 
in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen. die op grand van milieu
aspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen (bijvoorbeeld het 
Oosterscheldegebied). In het bijzonder dient aandacht geschonken te worden 
aan de werking van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. In hoeverre is of 
wordt het Oosterscheldegebied aangewezen als bijzonder gebied in het kader 
van deze beide richtlijnen en welke begrenzingen gelden hierbij? Aangegeven 
dient te worden wat de inhoud is van de exteme werking die uitgaat van deze 
bijzondere status. 
De consequenties hiervan dienen voor de ontwikkelingvan altematieven te wor
den aangegeven. 
Tevens moet beschreven worden welke maatstaven voor de afweging van alter
natieven5

) (bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden 
ontleend. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het besluit inzake het be
stemmingsplan. Tevens moet worden beschreven volgens welke procedure en 
welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formee! 
en informee1 zijn betrokken6

). 

Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium nog 
moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 

5 Zle ook hoofdstuk 6 van dit advles. 

6 Zoals reeds is beschreven in de Startnotitie. 

-5-



3. 

3.1 

VOORGENOMEN ACTMTEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid I, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een bescluijving van de lJOorgenomen activiieit en van de wyze waarop 
zfj zal worden uitgevoerd. alsmede van de altematieven daarvoor, die redelfjkerwijs in beschouwing 
dienen te worden genomen." 

ArUkel 7 .10, lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingeoolge het eerste lid. onder b, te beschrfjven altematieven behoort in ieder geval het altema
tie] waarbfj de nadelige geoolgen voor het milieu worden voorkomen, dan weI. voor zover dat niet mo
gelfjk is, deze mel gebruikrnaking VWl de beste beStawlde Illogelfjkheden tel beschenniIlg van het mi
lieu, zoveel mogelyk worden beperkl." 

Algemeen 

De altematieven, waaronder het meest milieuvriendelijke alternati~f (MMA), 
moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu, 
Het is zinvol om deze beschrijving te baseren op deelactiviteiten. 

Verder verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten 
die plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/ aanleg) en de gebruiksfase (ge
bruik en beheer). 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
Bij de altematieven moet worden aangegeven welke preventieve, mitigerende en 
compenserende maatregelen worden getroffen. Daarbij dient ook aandacht 
besteed te worden aan hinder voor de hUidige bewoners in dit gebied, onder 
andere uitgaande van de bestaande regelgeving op dit punt. 
Omdat de activiteit effecten heeft in een of meerdere gevoelige gebieden zoals 
aangeduid in het Structuurschema Groene Ruimte) , geldt het compensatiebe
ginsel. 
Derhalve zal in het MER moeten worden beschreven of de beschouwde alterna
tieven, ook na het treffen van mitigerende maatregelen, wezenlijke waarden in 
deze gebieden aantasten. 

Als er wezenlijke waarden worden aangetast, moet volgens de Uitwerking com
pensatiebeginsel SGR worden aangegeven: 
CD of er een zwaarwegend maatschappelijk belang is voor realiseren van de acti

viteit in of nabij de gevoelige gebieden; 
@ of er altematieve locaties mogelijk zijn waarbij geen wezenlijke waarden wor

den aangetast. Indien dat het geval is zullen deze locatiealtematieven moe
ten worden uitgewerkt op hetzelfde detailniveau als de overige altematieven; 

@ welke fysieke compenserende maatregelen bij de alternatieven genomen 
kunnen worden. indien ook na het treffen van mitigerende maatregelen we
zenlijke waarden worden aangetast8

). 

7 PKB deel 4. biz. 64. 

8 Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de hier genoemde publicatie: Ministerie LNV, Directie Groene Ruimte 
en Recreatie: Uitwerki!lg compensatiebeginsel SGR, oktober 1995. 
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3.2 

3.2. 1 

3.2.2 

Een vergelijkbare toetsing zal moeten plaatsvinden met betrekking tot de Vogel
en Habitatrichtlijn. 

Alternatieven 

Volgens de Startnotitie zuBen in het MER twee alternatieven worden uitgewerkt. 
te weten het Voorkeursalternatief (in de Startnotitie het Basisalternatief 
genoemd) en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) , aangezien reeds 
een aantal uitgangspunten vastligt. Oeze inperking dient te worden gemoti
veerd, waarbij in het MER vooral de milieuargumenten van belang zijn. Voor 
onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatieven volgens 
dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. Beschrij
ving van het meest milieuvriendelijke alternatief is verplicht. 

Nulalternatief 

Naar de mening van de Commissie is er geen sprake meer van een reeel 
nulalternatief, met name omdat er reeds begonnen is met de inrichting van het 
terrein. Oit vormt echter een complicatie bij de beschrijving van de bestaande 
situatie, welke normaal gesproken de referentie oplevert voor de beoordeling van 
de milieueffecten van een initiatief. Oe tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden 
hebben reeds een aantal milieueffecten tot gevolg gehad. Oeze autonome ont
wikkeling vormt in dit geval een onlosmakelijk onderdeel van het initiatief. Voor 
een goed beeld van de veranderingen in het gebied stelt de Commissie een twee
stappenbenadering voor. In de eerste stap dient een beschrijving te worden ge
geven van de milieutoestand kart voor de aanvang van de kassenbouw- en 
wegwerkzaamheden (de toe stand van ongeveer 2 jaren geleden). Oit noemt de 
Commissie het nulalternatief. In de tweede stap wordt een beschrijving 
gegeven van de huidige toestand, waarin een deel van het initiatief is gereali
seerd. Oit vormt de basis voor de beschrijving van de autonome ontwikke
ling9). 

Milieugevolgen van alternatieven moeten concreet worden gemaakt door verge
lijking met beide referentiewaarden. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer. alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ofverbe

tering van het milieu. 

In het MMA moet aan de volgende aspecten aandacht worden besteed: 
• verkeer & vervoer (toegankelijkheid); 
• afValstromen; 

9 Zie hiertoe hoofdstuk 4. 
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en de volgende onderdelen dienen te worden gemaximaliseerd: 
• duurzaam energiegebruik (zonne- en windenergie, aardwarmte et cetera lOll; 
• landschappelijke inpassing met behoud van cultuurhistorische elementen; 
• het tegengaan van verstoring in het Oosterscheldegebied; 
• een gesloten waterkringloop. 

De volgende opmerkingen en suggesties zouden bij de uitwerking van het MMA 
betrokken kunnen worden: 

A. Landschap 
Er dient maximaal gebruik te wor~en gemaakt van de fysieke elementen die het 
lokale landschap heeft te bieden. Cultuurhistorische kenmerken dienen zoveel 
mogelijk te worden behouden. hierbij gaat het am ontsluitings- en vcrkavclings
patronen. eventuele archeologische monumenten en de aanwezigheid van kleine 
landschapclcmcnten zoals hagen en (kleinere) slruiKIJarujen. 

B. Leefomgeving 
Bedrijfswoningen zouden bij voorkeur geclusterd ingepland kunnen worden. 
Daardoor onLstdal een grotere kans voor een beter leefklimaat - men hoeft niet 
tegen een muur van glas aan te kijken - en zijn ook bepaalde voorzieningen mo
gelijk die veelal schaars zijn in het bUitengebied. zoals een speelplaats of een 
sportveldUe). 
Extra aandacht. uitgaande van de het Besluit tUinbouwbedrijven met bedekte 
teelt Wet milieubeheer (AMvB Bedekte Teelten), is nodig voor de afstand tussen 
de glastuinbouwbedrijven en de woningen van derdenll]. 

C. Waterberging 
Kan een collectieve gietwatervoorziening worden gerealiseerd? Uitgangspunt 
hierbij kan zijn dat per glastuinbouwbedrijf er geen eigen hemelwateropslag 
meer nodig is. Het bassin kan dan centraal worden aangelegd in plaats van een 
kleiner bassin op iedere kavel. hetgeen tevens een rol kan spelen bij de 
landschappelijke inrichting van deze locatie. 

D. Gesloten waterkringloop 
De nadruk moet komen te liggen op het sluiten van stofkringlopen op bedrijfs
niveau. Als uitgangspunt kan gekozen worden voor een gesloten waterkringloop 
op gebiedsniveau. Hierbij dient aangcgcvcn te worden op welke wijze het emu
ent van dit gebied zal worden verwerkt en vervolgens geloosd. 

E. Mval 
Beschreven dient te worden op welke wijze (plantaardig) bedrijfsafval (tijdelijk) 
wordt opgeslagen en bewerkt. Hinder dient hierbij maximaal te worden gere
duceerd I2

]. 

10 Zie inspraakreactie nummer 2. bijlage 4. 

11 Zie inspraakreactie nummer 1. bijlage 4. 

12 Zie inspraakreactle nummer I. bijlage 4. 
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4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

ArUkel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijvmg van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de altematieven worden 
ondemomen. " 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied. inclusief de autono
me ontwikkeling hiervan. moet worden beschreven als referentie voor de te ver
wachten milieueffecten. 
Er dient een uitgebreide beschrijving plaats te vinden op de onderdelen van de 
in dit advies gevraagde hoofdpunten (energie. landschap. Oosterschelde en 
water13

]). 

Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toeko~stige ont
wikkeling van het milieu. zonder dat de voorgenomen activiteit wordt gere
aliseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van 
de hUidige activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen besluiten over 
nieuwe activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de reeds gevestigde glas
tuinbouwbedrijven. de hoogspanningsleiding. alsmede de leidingenstraat die 
door de polder loopt. Hier ligt dan ook een dUidelijk verschil met het in het vo
rige hoofdstuk gevraagde nulalternatief. 
Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen doorgaan of niet, dan 
kunnen hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie 
Eerste Bathpolder en haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgeno
men activiteit kunnen gaan optreden. Per milietiaspect (lucht. bodem, water, 
et cetera) kan de omvang van het studiegebied verschillen. Aangezien het aan
grenzende Oosterscheldegebied tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) be
hoort en tevens een status heeft met betrekking tot de EEG Vogel- en Habitat
richtlijn. Speciale aandacht dient te worden gegeven aan de bestaande natuur
waarden bUitendijks en de samenhang tussen Oosterschelde en het huidige 
plangebied. Tevens moet daarbij het relatieve belang (zeldzame soorten, karak
teristieke en/of zeldzaam geworden habitats. alsmede de 10f0-norm zoals vast
gelegd in de Ramsar Conventie). bezien vanuit nationale en internationale con
text, worden aangegeven. Ook de recent tot ontwikkeling gekomen natuurwaar
den op de aangrenzende aanzet van de Oesterdam dienen in ogenschouw te 
worden genomen. Het studiegebied. met een overzicht van de hierin gelegen ge
voelige gebieden en objecten. moet op kaart worden weergegeven. 

13 Indusief een beschrijving van het grondwatersysteem , waar ecologische waarden van afhankellJk zijn. 
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5. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

ArtikeJ 7.10, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijuing uan de geuolgen uoor het milieu., die de uoorgenomen 
actiuiteit, onderscheidenl!Jk de altematieuen kunnen hebben, alsmede een motiuering van de w!Jze 
waarop deze geuolgen z!Jn bepaald en beschreuen." 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlij
nen in acht te worden genomen: 

• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de 
ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaar
heid en compenseerbaarheid; 

• per milieugevolg - voor zover mogelijk - moet worden beschreven of het om
keerbaar is; 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
besteed, zoals aan het gebruik van restwarmte en/of CO2 van BASF; 

• expliciet dient te worden ingegaan op cumulatie van effecten. Dit kan onder 
meer het geval zijn bij de Oosterschelde, waar de combinatie van assimilatie
verlichting, aanwezigheid van mensen en voertuigen, geluid en dergelijke tot 
vee I sterkere effecten kan leiden dan elk van de factoren afzonderlijk; 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' wor
den gebruikt. Dit is onder meer het geval bij de inrichting en het feitelijke 
gebruik van het terrein. Daarbij dient te worden uitgegaan van de maximale 
'emissie van milieubelasting' zoals licht, geluid, vervuild water en dergelijke 
en van een scenario waarbij levering van elders van restwarmte en CO2 niet 
haalbaar blijkt ter zijn; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge
bruikte gegevens moeten worden vermeld en minder gangbare voorspellings
method en moeten worden gemotiveerd; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per alternatief 
verschillen of die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van de aanlegfase en de gebruiksfase 
te worden betrokken. 

De Commissie vraagt in dit MER met name aandacht voor een kwantitatieve be
schrijving van onder meer de aspecten water en energie, alsmede een kwalita
tieve en meer globale beschrijving van de effecten op het landschap. De effecten 
op de natuur van het Oosterscheldebekken dient zoveel mogelijk gekwantifi
ceerd te worden. 
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5.1 

5.2 

5.3 

Levende natuur 

In het MER moet beschreven worden welke natuurwaarden en functies in het 
plangebied zelf verloren gaan of reeds verloren zijn gegaan. Daarbij moet ook 
aandacht worden besteed aan mogelijke functies van de beplanting in het 
gebied. bijvoorbeeld als broed- en overwinteringsbiotoop en als corridor voor 
vogels en zoogdieren (bijvoorbeeld knaagdieren en vleermuizen). In hoeverre 
worden door dit verlies ook de natuurwaarden in met name het aangrenzende 
Oosterscheldegebied beinvloed 14]? 
Wat zijn daarnaast de indirecte gevolgen voor de Oosterschelde. als gevolg van: 
• een intensievere menselijke aanwezigheid (verstoring. betreding) op met 

name ornithologische en botanische waardenI5]? Heeft dit invloed op zeld
zame soorten (Rode Lijstsoorten?) of op voor het gebied karakteristieke soor
ten en habitats; 

• de kwaliteit van bodem en water in met name het Rattekaaischor onder in
vloed van eventuele veranderingen in de kwaliteit van het door een gemaal 
uitgeslagen polderwater; 

• verstoring als gevolg van geluidhinder en lichtuitstraling? 

Speciaal bij biologische effecten kan sprake zijn van veranderingen. die zich pas 
op lange termijn manifesteren. 

Landschap en cultuurhistorie 

Beschreven moet worden wat de veranderingen met betrekking tot het 
landschap zullen zijn ten opzichte van het hUidige landschap I6]. Wat betekent 
deze activiteit voor het in elkaar overlopende beeld van Oosterschelde. schorren
gebied. dijken en achterliggende vlakke polder. 
Er dient in het MER een concreet beeld (visualisatie) gegeven te worden van het 
nieuwe landschap. 

Energie 

Hoe zal het energiegebruik in het gebied veranderen. welke (schadelijke) stoffen 
komen daarbij vrij. In hoeverre kan daar door keuze van energievormen l7

) in ge
stuurd worden? Expliciet dient aandacht besteed te worden aan de (zo laag mo
gelijke) COz-uitstoot. 

14 Zle inspraakreactie nummer 1. bljlage 4. 

15 Zle lnspraakreactle nummer I, bijlage 4. 

16 Zle het nulalternatief, zoals gevraagd in paragraaf 3.2.1 . 

17 Zie lnspraakreactie nummer 2, bljlage 4. 
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5.4 

5.5 

5.6 

Bodem en waterhuishouding 

In het MER dient aandacht besteed te worden aan de te verwachten verande
ringen voor de geomorlologie en de bodem. waarbij vooral gelet moet worden op 
de effecten van de aanleg van eventuele regenwaterbassins: bijvoorbeeld de 
verhoging van de bodemdruk en de vermindering van infiltratie van neerslag en 
de daarmee samenhangende mogelijke verlaging van de grondwaterstand en 
verhoging van (zoute) kwel. De invloed van de afvoer van overs torten van regen
waterbassins op het opper/laktewater moet hierbij ook in het MER aan bod te 
komen. 
Wat zijn de gevolgen voor het in gebied aanwezige water (waterkwaliteit en 
-kwantiteit)? In hoeverre treden er verschillen in milieugevolgen op wanneer er 
van verschillende modellen wordt uitgegaan? 
Wat is het verschil in milieugevolgen tussen de keuze voor allerlei kleine water
bassins bij ieder bedrijf of een of enkele grotere bassins voor het gehele gebied? 
in het uijzunder mUel hierbij aandacht besteed worden aan het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. groeistimulantia en (kunst)meststoffen en de gevolgen die 
deze stoffen kunnen hebben voor de kwaliteit van het in het gebied aanwezige 
water1BJ. Deze beschrijving moet niet beperkt blijven tot het oppervlaktewater. 
ook de kwaliteit van het grondwater dient beschreven te worden en indien rele
vant moet het effect van een verandering in de grondwaterkwaliteit op de eco
logie worden gegeven. 

Verkeer en vervoer 

Hoe zal de verkeerssituatie zich wijzigen (woon-werkverkeer, goederentransport 
en toeristisch sluipverkeer bijvoorbeeld) en welke milieugevolgen zal dat met 
zich meebrengen 19J? 

Leefmilieu 

In het MER dient aandacht besteed te worden aan de te verwachten verande
ringen met betrekking tot het leefmilieu van de hUidige bewoners in dit ge
bied20J. Dit geldt zowel voor de gevolgen tijdens de realisatiefase (inrich
tingjaanleg), alsmede de gebruiksfase (gebruik en beheer). 

18 Zie inspraakreactte nummer 1. bijlage 4. 

19 Zie inspraakreactte nummer 1. bijlage 4. 

20 Zie inspraakreactie nummer 1. bijlage 4. 
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6. 

7. 

VERGELIJK.ING VAN ALTERNATIEVEN 

Artike! 7.10, lid I, onder [van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelfjking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten 
ontwiklceling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematie
ven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en het MMA moeten onderling 
en met de referenties (nulalternatief en autonome ontwikkeling) worden 
vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan 
weI de essentiele punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voor
genomen activiteit en de alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij 
voorkeur op grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de relevante grens-. en streef
waarden van het milieubeleid worden betrokken. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt, beveelt de Commissie aan 
een indicatie te geven van de kosten van de verschillende altematieven. 

Bij de vergelijking van altematieven dient ook betrokken te worden in hoeverre 
de milieugevolgen zich wijzigen wanneer naast de Eerste Bathpolder het 
aangrenzend gebied voor glastuinbouw ontwikkeld zal worden. In hoeverre 
verandert het afwegingskader, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik van 
restwarmte en CO2 van elders. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artike! 7.10, lid I, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieuef
[ecten] ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toe
gespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een 
belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de conse
quenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de Ie em ten in 

informatie; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 
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8. 

9. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artike! 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft. genomen, by de voorbereiding waarvan een milieuelfectrap
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt 
ondemomen oj nadat zy L<; ondernomen." 

De gemeente Reimerswaal moet bij het bestemmingsplanbesluit aangeven op 
welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om 
de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen ver
gelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het ver
dient aanbeveling. dat N. V. Landbouwmaatschappij "De Bathpolders" in het 
MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft. omdat er 
een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspel
lingsmethoden. de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evalu
atieonderzoek. 
In het bijwnder dient aangegeven te worden welke gegevens en op welke manier 
gegevens verzameld zullen worden met betrekking tot het kwantificeren van de 
invloed van een moderne glastuinbouwlocatie op het ecologisch functioneren 
van het Oosterscheidebekken. met name op de daar aanwezige stand-. broed
en trekvogels. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden ge
presenteerd met behuip van tabellen. figuren en kaarten. Voor de presentatie 
beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden. onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermeiden. maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken. topografische 
namen goed Ieesbaar weer te geven en een dUidelijke legend a erbij te voegen. 
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10. SAMENVATTING VAN RET MER 

Artlke.l 7 . 10, lid I . onder h van de Will: 
Een MER bevallCIl m [nste: "een samelll)(llting die arlll e€1I aJgemeell pUbllek uolcloellde Lnz!chl geejl 
uoor de beoordeUng 0011 /le!IIIUteueffectropport e rl Uatl de dawin beschreuen geoolgen uoor hel milieu 
van de ooorgenomell acttuileU en UWl de beschreven allenwlieooll ," 

De samenvalling Is het deel van het MER dat vooraJ wordt gelezen door besluil
vormers en lns pl-ekers en het vcrdicnt daa rom biJzondcre aandachl. !-let moet 
a ls zelfs tandlg documcnl leesbaar zljn en cell goede afs piegeling zljn van de In 
houd van het MER. Oaarbij moeten de bclangrtjkste :r.aken zljn wecrgegeven, zoo 
a 15: 
• de hoofd punten vaal' de bcsluitvorming: 
• de voorgcnomen aclivltelt en de allerna lleven; 
• de beJangnJks tc e ITecten vaar het milieu blj het ul tvoeren van de voorgeno

men acLlvltel l en het MMA: 
• de a rgumcnten voor de selectic van het MMA en het voorkeursalternaUcr: 
• bcla ngnjke lecmten in kennls. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 
Glastuinbouwlocatie Eerste 

Bathpolder 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 20 mei 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

GEMEENTE 
• • REIMERSWAAL 

Commissie voor de m.e.r. 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

I Uw brief van 
Uw kenmerk I 

Conlaclpersoon 
Telefoon 
Telefax 

; drs H. van Waveren 
; (0113) 395 237 
• (0113) 395 338 

Onderwerp : startnotitie m.e.r. glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder 

Kruiningen, 20 mei 1998 

Geachte commissieleden, 

• ••• Oude Plein 1 
Postbus 70. 4416 ZH Kruiningen 

• T elefoon: (0113) 395 000 
Telefax: (0113) 395 333 

BNG 28 50 0T165 
Poslbank 51 335 

IOns kenmerk 
Bijlagen 

: wmb01688 .doc 

VERZONDEN 2 0 MEl 199B 

N.v. Landbouwmaatschappi) ·De Bathpolders' heeR. het initiatief genomen veor de ontwikkeling 
V3n een g!astuinbouwgebied met een brute oppeNla!de van circa 130 hectare in de Eerste 
Bathpotder nabiJ Rilland in de gemeente Reimerswaal. Op grond van hel Besluil milieueffec
Irapportage moel voor de aanleg van een glas{uinbouwgebied mel een bruto oppervlakle van 
100 hectare of meer, de m.e.r.-procedure worden doorlopen. HierbiJ steUen wi) u er reeds nu 
van op de hoogle dat de NV Landbouwmaatschappij "De Bathpolders", in nauw overleg met 
de gemeente, aan RBOI-Rotterdam B.V. de opdracht heeft verleend een MER op te stellen 
voor het genoemde gebied. 
Naar verwachting zal de Startnotitie voor deze MER zeer binnenkort aan u kunnen worden toe
gezonden. 

Gezien het belang dat wi) hechten aan een voorspoedig verloop van de procedure, hopen wij 
dat het voor u mogelijk zal zijn om, ondanks de naderende vakantie. binnen een periode van 9 
weken uw advies uit te brengen. 

Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Van Waveren 
van de afdeling Bouwen en Wonen. Hi) is bereikbaar onder het in het briefhoofd vermelde 
doorkiesnummer. 

Met vriendelijke groet, 
ns burgemeester en welhouders van Reimerswaal --" 

i~ J. ideonse 
hoc d afdeling Bouwen en Wonen 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in De Reimerswaalse Omroeper d.d. 27 mei 1998 

Ook bestaat de mogelijkheid om, desgevraagd, 's avonds de stukken in te zien . U moet 
dan wei een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Milieu, telefoonnum
mer (01 1 3) 395 000. 

regen het verlenen van deze vergunningen kan door de aanvragers, de betrokken advi
seurs en zil die tegen de ontwerp-beschikkingen lijdig bedenkingen hebben ingediend, 
beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld . Oat 
geldt ook voor andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen . 

Ook kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi
gingen die bij het geven van de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp daar
van zijn aangebracht. 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bi, de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Ie 's-Gravenhage v66r 9 juli 1998. 
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig de Wet op de Raad van State een verzoek 
doen om schorsing van het besluit tot het verlenen van de vergunning of tot het tJeffen 
van een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek v66r genoemde datum bij de 
Voorzitter van de afdeling Besluursrechtspraak van de Raad van Stat~, Postbus 20019, 
2500 EA 's.Gravenhage wordt ingediend, wordl de vergunning nlet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. 

Kruiningen, 27 mel 1998 
namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal 
D. Visser 
wnd. hoofd afdeling Milieu 

STARTNOTITIE MILlEU-EFFECTRAPPORTAGE 

glastulnbouwlocatle Eerste Bathpolder 

N.V. landbollwmaatschappij "De Bathpolders" heeft hel voornemen een glastuinbouw
complex te ontwikkelen in de Eerste Bathpolder. De gemeente Reimerswaal wll hieraan 
meewerken. In hel kader van de inspraakprocedure figt met ingang van 28 mel 1998 
gedurende 4 weken de Startnotitie mllieu-effectrapportage glasluinbouwlocatie Eerste 
Bathpolder ter inzage op de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeentesecretarie 
(kamer 3.10), Oude Plein 1 te Kruiningen . 
De startnotitie is de eerste stap in de procedure van een mifieu-effectrapportage (MER) 
voor deze glastuinbouwlocatie. Doel van de m.e.r. is het miliellbeJang, naast andere belan
gen, eeo volwaardige plaats te geven in de besluilvorming over de glastuinbouwlocatie, 
welke zal plaatsvlnden in het kader van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. 
In de startnotitie wordt aandacht besteed aan: 
- het voornemen en het plangebied en studiegebied; 
- het geld en de beleid dat van invloed kan zijn op het plan; 
- de doeistelling van het project; 
- mogelljke alternatieven en varianten en mogelljke milieugevolgen die in het MER 

zullen worden onderzocht. 
Een leder kan gedurende de termijn van de ter inzagelegging voar de inspraak zijn reac
ties kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal. Het 
adres luidt: College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, Postbus 70, 4416 
ZH Kruiningen . 

Kruiningen, 27 mei 1998 
namens-burgemeester en wethouders van Reimerswaal 
ir. J. Gideonse 
hoofd afdeling Bouwen en Wonen 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Landbouwmaatschappij "De Bathpolders" 

Bevoegd gezag: Gemeentebestuur Reimerswaal 

Besluit: vaststelling bestemmingsplan 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C.20-2 

Activiteit: de aanleg van een glastuinbouwterrein van bruto 130 hectare. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 27 mei 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 28 juli 1998 

Bijzonderheden: de Commissie heeft gevraagd om in het MER in het bijzonder aandacht te 
schenken aan: energie. landschap. water en de Oosterschelde. Dit laatste omdat de te 
ontwikkelen glastuinbouwlocatie direct gelegen is aan het Oosterscheldebekken. 
De activiteit is ten dele al in gang gezet - enkele glastuinders zijn reeds in het gebied actief -
maar vanwege een rechterlijke uitspraak is alsnog een m.e.r.-procedure in gang gezet. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Grakist 
ir. W.H.A.M. Keijsers 
drs. R.H.D. Lambeck 
drs. L. Oprel 
prof. dr. ir. D. Zeeuw (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: mr. S. Pieters 





BIJLAGE 4 

J,.iJst van intJpraakreacties en adviezen 

Dr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

l. 1 980622 M .L.J. v.d. Veld n Rilland 19980706 

2. 19980711 Eurowind: W. van d r Tweel Krimpen aid 19980715 
IJsse\ 
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