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GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE ^ . 

Raadsvergadering d.d. 29 februari 2000 ' 7 

Wr.: 12 Agendapunt: 5 

Onderwerp: Wijk bij Duurstede, 15 februari 2000 
Richtlijnen milieueffect
rapportage binnenvaarthaven/ 
industrieterrein Langshaven. 

Aan de Raad. 

Inleiding 

Bij de planontwikkeling met betrekking tot het 

nieuwe industrieterrein Langshaven met de daarbij behoren

de binnenvaarthaven ia in een vroegtijdig stadiiuti onder

zocht of een milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.proce

dure) moest worden doorlopen. Volgens de toen geldende 

Itizichten'was' er geen ni.é.r, |)roce<iurè noodzakelijk, • 

aangezien in het streekplan al was voorzien in het nieuwe 

industrieterrein en de daarbij behorende binnenvaarthaven. 

uit een uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg 

bleek medio 1999 dat er toch een m.e.r.procedure moeet 

worden gevolgd. Op grond van deze uitspraak moet voor MER-

plichtige activiteiten die zijn toegestaan op grond van 

een vastgesteld streekplan en waarvoor geen m.e.r.pro

cedure is gevolgd, alsnog een m.e.r.procedure worden 

gevolgd. In casu is het streekplan vastgesteld zonder 

toepassing van een ra-e.r.procedure en is. d^ bij induetri. •*••*-

trieterrein Langshaven behorende binnenvaarthaven, die zal • 

worden gebruikt door schepen met een laadvermogen van meer 

\ dan'1350 ton, MER-plichtig. 

dfM. - -•:.• • .-i-.-.-.- .• .4j.««ftiafaw»tb»»;iiai-;.Mii»ii*ML]0pn.i|fiB»-' 
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Dit betekent dat de bestemmingsplanprocedure voor 

industrieterrein Langshaven moet worden opgeschort. Voor

dat het ontwerp"beetemmingBplan ter inzage kan worden 

gelegd moet eerst een definitieve Milieueffectrapportage 

(MER) zijn vervaardigd. Hierdoor is ook de geplande uit-

giftedatum van de gronden op het industrieterrein ver

traagd {nieuwe planning medio 2001}. 

M.e.r.procedure en inhou(;j startnotitie 

Voordat een MER kan worden opgesteld dient d© 

gemeenteraad de richtlijnen voor het opstellen van een MER 

te geven. In de bij dit voorstel ter inzage liggende 

startnotitie is met name aangegeven welke effecten van in

dustrieterrein Langshaven in het kader van de MER zullen 

worden onderzocht (de richtlijnen) . Daarnaast is.' gezien 

de vele bekende gegevens, al aangegeven wat de daadwerke

lijk effecten vsin industrieterrein Langshaven zullen zijn. 

Dit heeft als voor-deel dat door de commissie voor de 

miiieucffectrapportage- (m.e.r.commissie) c.a. al in een 

vroeg stadium kan worden aangegeven in welke zin de be

schrijving van de daadwerkelijke effecten nog aanvulling 

behoeft. 

De startnotitie is in oktober 1999 voor advies 

opgestuurd naar de m.e.r.commissie en andere betrokken 

organisaties. Tevens is de startnotitie ter inzage gelegd 

voor een ieder. 

Reacties on de startnotitie 

Slechts de m.e.r.commissie en de provincie hebben 

opn«rkingen gemaakt ten aanzien van de opgestelde richt-, / 

lijnen (zie de ter inzage liggende stulOcen) . Uit deze 

opmerkingen en de naar aanleiding vstn deze opmerkingen 

gevoerde gesprekken, blijkt dat het mét name gaat om het 
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nader motiveren van de gemaakte keuzen c.q, het geven van 

nadere aandacht aan een aantal aspecten.. Er worden geen 

kanttekeningen geplaatst bij de gekozen uitgangspunten 

voor industrieterrein Langshaven (b.v. locatie, oppervlak

te en gebruiksvormen), 

etandPUTit bura^meestgr- lan w<ai->ioiiderfi 

Wij zijn van mening dat de richtlijnen voor de 

opstelling van de MER met betrekking tot de binnenvaart-

haven met industrieterrein Langshaven moeten worden gege

ven overeenkomstig het gestelde in de startnotitie (zie de 

ter inzage gelegde stukken) en met inachtneming van de 

opmerkingen van de m.e.r.comtniaaie en de provincie. 

Tevens zijn wij van mening dat het ter bespoediging 

van de m.e.r.procedure aanbeveling verdient de afhande

ling van het vervolg van de m.e.r.procedure aan ons colle

ge te mandateren. 

Advies commissie 

De comraïGsie Grondgebiêdszakén 'jstenit in-mèt ons

et andpunt . 

Voorstel 

Wij stellen u voor om: 

-de richtlijnen voor de opatelling van de MER met betrek 

king tot de binnenvaarthaven met industrieterrein Langs 

haven te geven overeenkomstig het gestelde in de startno 

titie en met inachtneming van de opmerkingen van de 

m.e.r.commissie en de provincie. 

-Ons college te mandateren om het vervolg van de mer-

'ptocedure af ce handelen. . ,-._ . ... •. --.•._ , .__._, ..- . •.. ., _/v 

Burgemeester en wethouders vilï Wijk'blj Duurst«ide,- .." ' 

De secretarie, ... . D e burgemeester, 

R.W.M, van Aalst. A.C. Houtsma. •'' •' 

-^J--*.'.r ">.. -. snNMv: •'^——•TT^-tf'É-"* 
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De raad van de gemeente Wijk bij Duursteden-

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 

IS februari 2000, nr. 12; 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en 

artikel 7.15 van de Wet milieubeheer,-

b e s l u i t 

1. de richtlijnen voor de opstelling van de MHR met 

betrekking tot de binnenvaarthaven met industrieterrein Langsha-

ven te geven overeenkomstig het gestelde in de startnotitie en 

met inachtneming van de opmerkingen van de m-e.r.commissie en de 

provincie; 

2. het college van burgemeester en wethouders te mandate

ren om het vervolg van de mer-procedure af te handelen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 29 februari 2000, 

De raad voornoemd, 

Dfl̂ z/aecretarie, De voorzitter. 

• . . • > r ^ ••'"•"'• > - ••. •'*^•}•:..^••'."• 
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proi'incie:: Utrecht 

Aan; 
Gemeente Wijk bij Duurstede 
ta.v.J.A.W.H. Hendrich 
postbus 83 
3960 BO Wijk bij Duurstede 

Dienst Water en Milieu 

Utretht 

ircchtrck.nf. 39.45.11.182 
Gironc. Ritbobank 251131 

Datum 25-11-1999 
Nummer t999WEM003382i 
Uw brief van 29 september 1999 
Uw nummer -
Bijlage 

Afdeling V<StH 
Referentie ) , Bauwcns 
Doori<iesnummei030-2582151 
Faxnummer 030-2583139 
E-mailadres jolanda.bauwcns@provincie-iitTechtnI 
Onderwerp MER Langshavcn 

Geachte heer/ mevrouw Hendrich, 

In het kader van de miiicucffectrapportegc mct betrekking tot de geplande ontwikkeling van een 
binnenvaarthaven, in combinatie met een induslrieterrcin, heeft u ons de startnotitie ter advies 
aangeboden. Daarbij heeft u aangegeven dat wij voor 6 december een reactie konden geven. 

Op de .startnotitie hebben wij geen ingrijpende opmerkingen. Wel zijn er detail-opmerkingen dio u in 
verdere proces van dienst kunnen zijn: 

in bijlage X van het akoestisch onderzoek van Witteveen+Bos ontbreekt een ondeiTöek naar de 
mogelijkheden om de toename van de gevelbelasting voor bestaande woningen langs de 
Molenvliet e.o. te beperken/ te voorkomen door gchiidsafschcrmendc maatregelen. Verder dienen 
de gehanteerde peiljaren. 1995 en 2007, te worden geactualiseerd, dus 1999 en 2010. 
Verder is in de startnotitie (pagina 13) aangegeven dat Langshavcn geen archeologische waardoi 
heeft. In het kader van het art.] O overleg BRO isual het advies gegeven deze stelling aan te 
passen (zie onze brief van 7 april 1999. nr. 1999REG00126li). 

indien u nog vragen of opmerkingen heeft over dit advies, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
Dauwens (030-2582151). 

In de verwachting u voldoende gcïiifonnecrd te hdibeu. 

Hoogachtend, 
Gedept^eerde stalen, 

-^J^amens hen,-. 
" • • • ' • . • ! • • ( - • . 

ir. A.A.M. Valkonet, - _ 
Hoofd bureau Advies en Uitvoering 

S 
s 

H«t rrovlndchulliiperoivmb-iirverviiirvanaf UTre=MCSl«lni™ilMmvl»GVt;-lijn 11 (rishtins n«Uilhofl, 
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Wijk bij Duurstede, 17juli 2000 
betreft: Richtlijnen MER Langsbaven. 

Igiooe 

Faxbericht 

Aan 
Commissie MER 
La.v. de heer R- SeijfFers 
Utrecht 

Faxnummer; 030-2331295 
AmnH psginï's: 6 (bel, dit blad) 
behïmleld door 

dumiicïnDiniiKr 633 

Geachte heer Seijffers, 

Zoals afgesproken met de heer H. Hendrich stuur ü u hierbij het raadsbesluit met betrekking tot de 
richtlijnen voor de MER binncnvaarthaven/industrictcrrein Langsbaven. 

Met vriendelijke groet. 

Agxiy 

Stadskiatoor 

Karel de OroiesiniBt 30 
posttdrts; 

postbus 83 

3960 BB Wijk bü Duunrtcdc 

tckfoüB 0343 595 595 
telefax 0343 395 599 

Bankiek.iir.28 50 09 869 
Glrorek-nr. 15534 


