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Vooraf 
In het kader van de streekplanuitwerking Regionaal Plan Bommelerwaard dient een milieu- 
effectrapportage voor de glastuinbouw opgesteld te worden. Het betreft het voornemen tot het jaar 
2015 extra planologische ruimte van totaal 250 ha voor glastuinbouw en champignonteelt te bieden 
naast de reeds aanwezige planologische ruimte. De stuurgroep, als initiatiefnemer, heeft een 
startnotitie opgesteld. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in 
de Staatscourant van 14 februari 2000. Bij brief van 1 l februari 2000 heeft Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, als bevoegd gezag, de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport De 
commissie heeft op basis van de informatie in de startnotitie haar advies voor richtlijnen op 4 april 
2000 uitgebracht en daarbij de beschikbare inspraakreacties betrokken. 

De richtlijnen voor het opstellen van het MER zijn door het bevoegd gezag op 9 mei 2000 
vastgesteld. Het advies van de Commissie voor de m.e.r. is gmtemhls overgenomen. . . 
Naar aanleiding van het advies van de commissie voor de m.e.r. wordt met de richtlijnen bijzondere 
aandacht gevraagd voor: 
- het MER moet transparant en helder zijn d.w.z. dat helder moet worden beschreven waarom 

e.e.a. op bepaalde manier wordt aangepakt en waarom e.e.a. wel of niet wordt meegenomen. 
t Probleemstelling: in vergelijk met de startnotitie moet de behoefte aan 250 ha extra 

glastuinbouwgebied duidelijk onderbouwd worden in relatie tot de nog bestaande 
ontwikkelingsruirnte van ca. 250 ha en ovenge ontwikkeliswx)rsteIlen voor de 
Bommelerwaard. 
Milieudoelen: in het MER dient het ambitieniveau dat nagestreefd wordt (bijvoorbeeld ten 
aanzien van duurzaamheid) expliciet beschreven te worden in de vorm van concrete doelen 
(het doelbereik b.v. wettelijke milieunormen). Hierbij is het van belang aan te geven in 
hoeverre deze ambities ook van toepassing zijn of een invloed zullen hebben op de reeds 
bestaande en aangewezen glastuinbouwgebiien. De verschillende alternatieven en 
inrichtingsvarianten moeten met elkaar vergeleken worden met betrekking tot de mate van 
doelbereik. 
Bij de beschrijving van de milieugevolgen en mitigerende maatregelen verdient de 
landschappelijke inpassing de meeste aandacht 



1 PROBLEEMSTEUING, DOEL EN BESLUITVORMING 
Artikel7.10.îid1,ondsravendeWm: 
Een MER bevat ten m-: ben besd,njving van hetgeen met de vomgemmn activiteit beougd. 

Artikel 7.10. lid 1, onder c ven de Mn: 
Een MER bevat ten mhste: %en aenduiding van de besluiten bij de wohmbhg weerven het milieu-e- mKdY 
gemaakt, en een ownicjtf ven de eod3rgenomen besluiten van bestwrsorgenen, &a betmkûhg hebúen q de v 
acüviteit en de besdwam ahvmtmm. . 
1 .l Probleemstelling 
In een probleemstelling moet worden beschreven voor welke knelpunten het voornemen een 
oplossing moet bieden. 
In de startnotitie wordt vermeid dat het voornemen in de Bommeletwaard hoofdzakelijk ruimte moet 
creëren voor nieuwvestiging uit de provincie Gelderland, naast het concentratiegebied voor de 
glastuinbouw in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. De in de startnotitie gepresenteerde 
behoefteraming dient goed onderbouwd te worden, ook in relatie tot de concentratiefunctie van de 
Bommeleiwaard in het Westelijke Rivierengebied. De noodzaak van uitbreiding dient te worden 
beschouwd in relatie tot de marktontwikkelingen. Ook moet aangegeven worden hoe omgegaan 
wordt met onzekerheden in de behoefteraming. 

1.2 Doel 
Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke omschrijving van het doel worden afgeleid. 
Daarbij moeten ook de doelen ten aanzien van milieubescherming en -verbetering worden 
aangegeven. Deze beschouwing zal ertoe leiden dat het ambitieniveau van de initiatiefnemer voor de 
glastuinbouw en champignonteelt helder wordt en dat de gestelde milieudoelen (verkeer, landschap, 
energie en CO2, licht, lucht- en waterkwaliteit) kunnen dienen als criteria bij de beoordeling van de 
alternatieven. Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluihrorming 
moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het ontwikkelen van 
alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. Hierbij is het zinvol onderscheid te maken tussen 
doelen op locatiekeuzeniveau en doelen op inrichtingsniveau. 

1.3 Besluitvorming 
Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen, 
grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voornemen. Tevens moet beschreven worden welke 
criteria voor de afweging van alternatieven aan het milieubeleid worden ontleend. Bij de vetwijzing 
naar relevante beleiisnota's, plannen en wetten moet duidelijk worden gemaakt hoe de 
besluitvorming over dit voornemen zich verhoudt tot de besluitvorming over andere voornemens en 
ontwikkelingsvoorstellen voor de Bommelerwaard die in het kader van de streekplanuitwerking plaats 
moet vinden. Zo dient aangegeven te worden welke implicaties het project Ruimte voor Rijntakken 
heeft voor de stmekplanuitwe!rking, de Hollandse Waterlinie, en andere gebieden die een speciale 
status gaan krijgen. 
Ook de effecten op beschemide gebieden zoals Europese vogel- en habitat-richtlijn, het 
grondwaterûeschemiingsgebied en de drinkwaterwinning uit de Afgedamde Maas moeten in beeld 
komen. De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven wordt zodoende duidelijk. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor'een uitwerking van het streekplan. Beschreven 
moet worden volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en 
instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden 
aangegeven die in een later stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te 
realiseren. 



2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 
Mikel 7.10. lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschnpng van de wotgenamen activiteit en van de wijze waarop zq zal iuwden uitgevoerd. 
alsmede van ds altemalieven d e a r n .  die mdeliikemjs in beuchouwing dienen te MKden genomen, en de mothing van de 
keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven" 

Attikel 7.10. lid 3 van de M: 
7d de ingevolge het eerste /KI. onder b. te beschrijven altematiem behoort m ieder gevel het alternatief waadhj de nadelige 
gevolpen w het mibieu mnden tmorkmn, den ml, KKK z o w  &t niet mogei#k is. deze met gebmikmaking van de beste 
bestaande mogeltfiheden ter bescherming van het milieu. zoveel mogelqk bunden beperkt. ' 

2.1 Algemeen 
De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen 
hebben voor het milieu. Het verdient aanbeveling om onderscheid te maken tussen activ'biin die 
plaatsvinden in de reaiiitiifase (inrichtinglaanleg) en de gebruiksfase (gebruik en beheer). Bij de 
beschrijving van het voornemen en de alternatieven dient ook aangegeven te worden hoe de 
inhoudelijke aansluiting is met de invulling van de reeds geresetveerde ontwikkelingsruimte. 

2.2 Ontwikkeling van alternatieven 
De in de startnotitie weergegeven werkwijze voor de ontwikkeling en uitwerking van alternatieven 
voor glastuinbouw en champignonteeltlocatie binnen de Bommelerwaard kan in grote lijnen worden 
gehanteerd als leidraad voor de opzet van het MER. De keuze voor de drie modellen dient nader 
gemotiveerd te worden. De selectie van het voorkeursalternatief moet worden gemotiveerd op basis 
van milieuargumenten. Voor onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatieven 
volgens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. Beschrijving van het 
meest milieuvriendelijke alternatief is verplicht. 
De in de startnotitie geschetste altematievenontwikkeling moet op de volgende onderdelen worden 
aangescherpt: 

2.2.1 Selectie van locatie-modellen binnen de Bommelerwaard 
In de startnotitie wordt een aantal modellen gepresenteerd. In het MER moet het voortraject leidend 
tot de selectie van deze modellen Bommeletwaard beschreven worden: - hoe zijn de locaties voor de drie modeiien gekozen? Welke uitsluitende criteria zijn hierbij 

gehanteerd? - motiveer de gekozen begrenzing van de locatiemodellen. 

2.2.2 Selectie locaties binnen de modellen 
Elk van de drie modellen levert een zoekgebi dat veel groter is damde benodigde 250 hectare. Er 
dient dus een inperking van het zoekgebied plaats te vinden tot de benodigde 250 ha. Voor elk ' 

model moet mede op basis van milieuargumenten gemotiveerd worden waar de benodigde 250 ha 
glastuinbouw en champignonteelt wordt gerealiseerd. Aangegeven moet worden in hoeverre 
bestaande en nieuwe gebieden elkaar kunnen beïnvloeden (kunnen bestaande gebieden 
meeprofiteren van nieuwe milieuvriendelijke ontwikkelingen?). 

2.2.3 Inrichtingsvarianten 
Evenals bij de locatie-modellen gelden voor de inrichtingsvarianten ambi is met betrekking tot 
duunaamheid, verkeer, landschap, natuur en leefbaarheid. Deze zijn dan ook het uitgangspunt voor 
de inrichtingsvarianten. In het kader van duurzaamheid is het van belang dat bij veranderende 
(rnarM)omstandigheden een aanpassing in de inrichting (bijvoorbeeld verandering van teelt) met 
minimale gevolgen kan worden. De inrichtingsvarianten dienen voor zowel de glastuinbouw als voor 
de champignonteelt ontwikkeld te worden. Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan 
(on)mogelijkheden voor concentratie van de champignonteelt, met het oog op bijvoorbeeld 
collectieve voorzieningen. 

De beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) kan gebeuren conform de aanpak 
in de startnotitie: de meest milieuvriendelijke uitvoering op de meest milieuvriendelijke locatie met 
mitigerende en compenserende maatregelen (zie 2.2.6) 



2.2.4 Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
Bij elk alternatief moet worden aangegeven welke preventieve, mitigerende en compenserende 
maatregelen kunnen worden getroffen. Het gaat hier om voorzieningen die de volgende nadelige 
milieueffecten tegen kunnen gaan of kunnen voorkomen: - aantasting landschappelijke karakteristiek en kwaliteiten; - aantasting bestaande natuurwaarden en ecologische relaties; - belasting van het grond- en oppervlaktewater met nutrienten (grondteelt en spui bij 

substraatteelt); - water en luchtverontreiniging met bestrijdingsmiddelen; - hinder van geluid (verkeer), licht en zichthinder; 
- gevolgen van calamiteiten; - verstoring van belangrijke mst- en foerageergebieden voor fauna. 

Als de activiteit eífecten heeR in één of meerdere gevoelige gebieden zoals aangeduid in het 
Stmctuursdiema Groene Ruimte', dan geldt het compensatiebeginsel. De uitewaarden rondom de 
Bommelerwaard maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (kem- en 
natuurontwikkelingsgeb'i). Het buitendijks gelegen Kil van Hurwenen is aangewezen als 
Staatsnatuumionurnent In het MER moet beschreven worden of de alternatieven, ook na het treffen 
van mitigerende maatregelen, wezenlijke waarden in deze gebieden aantasten. Als er wezenlijke 
waarden worden aangetast bij het uitvoeren van de beschouwde altematieven, moet worden 
aangegeven: - of er een zwaarwegend maatschappelijk belang is voor het realiseren van de activiteit in of 

nabij de gevoelige gebieden; 
- of er alternatieve locaties mogelijk zijn waarbij geen wezenlijke waarden worden aangetast, 

Indien dat het geval is zullen deze locatiealtematieven moeten worden uitgewerkt op hetzelfde 
detailniveau als de overige alternatieven; 

- welke fysieke compenserende maatregelen bij de alternatieven genomen kunnen worden, 
indien ook na het treffen van mitigerende maatregelen wezenlijke waarden worden aangetast. 

Bij elk van de relevante maatregelen dient een ALAW-beschouwing te worden gegeven. 
Ook indien er sprake is van aantasting van gebieden die bescherming genieten op grond van de 
Vogel- of Habitrichtlijn, dan dienen de van toepassing zijnde beschermingformules in beschouwing 
genomen te worden. 

2.2.5 Nulsituatie 
ûe nulsituatie is gelijk aan de autonome ontwikkeling waarbij de bestaande ontwikkelingsniimte 
ingevuld kan worden. Een complicerende factor hierbij is dat de autonome ontwikkeiing van de 
glastuinbouw sterk beTnvked kan worden door de wijze van realisering en fasering in de nieuwe 
gebieden. Ais referentk voor de altematievenvergelijking kan daarom het beste de autonome 
ontwikkeling bij het niet doorgaan van het initiatief genomen worden. 

2.2.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 
Het meest milieuvriendelijke alternatief (mm) moet: - realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer, 

alsmede bínnen zijn of haar competentie liggen; - uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming enlof verbetering van het 
milieu. 

Bij het ontwikkelen van het mma moet een actieve aanpak gevolgd worden. Dit houdt in dat per stap. 
nagegaan moet worden of optimaal met het milieu rekening wordt gehouden en dat toepassing van 
de beste bestaande mogelijkheden voor milieubescherming en -verbetering bij de ontwikkeling van 
dit alternatief als uitgangspunt wordt genomen. 
Bij het mma gaat het om een optimale duurzaamheid. Hierbij dient ook de biologisch teeltwijze 
betrokken te worden. In het mma moet ingegaan worden op de mogelijkheden en het creëren van 

' Zie S h u d u u ~  Groene Ruimte. deel 4: Planologische Kernbeslissing O M I L N V ,  1995) 

ALARA = as kw as nasonably achievabie = zo gering ais redelikemijs haalbaar is. De Wet milieubeheer geeft de 
verankering voor dia pfinape. 



randvoorwaarden voor een duurzame energie- en C02 -voorziening, duurzame watervoorziening, 
leefbaarheid, functieverweving en fasering: - Energie: Daarbij kan gedacht worden aan een zo laag mogelijk gebruik van fossiele 

energiebronnen (warmte van derden en W K )  en een maximaal gebruik van duurzame 
bronnen, zoals geothermische energie, lange termijn-opslag (warrnte/koudmpslag), 
windenergie, 'groene' energie en benutting van energie uit afval. 
Water: Naast een duurzame voorziening van water moet gedacht worden aan een minimale 
belasting van oppervlakte- en grondwater en het voorkomen van aantasting van de 
waterhuishouding. Verweving van groene en blauwe functies behoort tot de mogelijkheden. 
Leefbaarheid: In het MER moeten de mogelijkheden om een optimale bereikbaarheid van de 
bedrijven vanuit de woonkernen te bewerkstelligen, bekeken worden. Daarnaast minimaliseren 
van geluidhinder in de omliggende gebieden (verkeesbewegingen) en van lichthinder. 
Landschappelijke inpassing en natuur: Hierbij kan gedacht worden aan landschappelijke 
aankleding combineren met openbaar groen en water, bufferzones creëren met aandacht voor 
natuurwaarden, beperking van zicht- en lichthinder. 

. Fasering: Gezien de geleidelijke ontwikkeling van het glastuinbouwgebied, moet in het mma. 
aangegeven worden hoe de fasering op de meest milieuvriendelijke wijze plaats zal vinden. 

3 BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 
Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: .een beschnwng van de hestaande twstand van het milieu, voor z w r  de voorgenomen adMeit 
of de beschmwn alternatieven deamor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten mîwikkeIhg van dat milieu. 
indien de activiteit noch de alternatieven wwden ondernomen. " 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling 
hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te verwachten milieueffecten (zie ook 
$2.2.5). Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ontwikkeling van 
het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of &n van de alternatieven wordt gerealiseerd. Bij 
deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het 
studiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe activiteiten. Er dient aangegeven te 
worden op welke wijze invulling gegeven isEwordt aan de al gereserveerde ca. 250 ha 
glastuinbouwgebied. 
Zoals in de startnotitie weergegeven moet ook een aantal (mogelijke) ontwikkelingen in het gebied in 
de beschrijving meegenomen worden: - de autonome ontwikkeling van de glastuinbouw; 

de aanpassing van de A2 en de ontwikkeling van de A2-zone tot zogenaamde corridor; 
b verwachte nieuwe woningbouwlocaties; 
n waterwinning duinwaterleidingbedfljf Zuid-Holland uit de Afgedamde Maas; 
t project 'Ruimte voor de Rijntakken': de vergroting van de buitendijkse afvoercapaciteit en de 

inzet van de Bommelerwaard als calamiteitenpolder; 
t realisatie van de EHS, met speciale aandacht voor de uiterwaarden; 
S Strategisch Groenproject project 'Fort Sint Andties'. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locaties en hun omgeving, voor 
zover daar effecten van de voorgenomen activ'ieit kunnen gaan optreden. Per milieuaspect kan de 
omvang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht worden gegeven van 
de in het studiegebied gelegen gevoelige geb ien  en objecten zoals woonkernen, natuur- en 
milieubeschermingsgebieden. 
In de startnotitie zijn een aantal onderwerpen genoemd die bij de beschrijving van de nulsituatie aan 
de orde moeten komen. Hierbij kan de indeling die in de startnotitie is voorgesteld, aangehouden 
worden. In de volgende paragrafen worden h i i p  aanvullingen c.q. verduidelijkingen gegeven. Het 
aspect kan apart behandeld worden. 

3.1 Ecologie 
In het MER kan de ecologische situatie beschreven worden zoals in de startnotitie (p.13) wordt 
voorgesteld. Daarnaast moet voor de huidige natuurwaarden worden aangegeven welke recente 
ontwikkelingen zijn opgetreden en welke actuele tendens zichtbaar is. De ecologische relaties tussen 



de actuele natuuwaarden in het gebied en de bestaande en potenele waarden in buitendijkse 
gebieden moeten beschreven worden. De betekenis van de Bommelefwaard voor soorten met een 
speciale beschermingsstatus in het kader van nationale en Europese wetgeving 
(Natuurbeschermingmret, Europese Vogel- en Habitatrichtlijn) dient in beeld gebracht te worden. 

3.2 Landschap 
De huidige visuele landschapsstructuur van het studiegebied moet in het MER beschreven en in 
kaart gebracht worden. Belangrijke kwaliteiten van het landschap waaronder openheid, geleding, 
toegankelijkheid, herkenbaarheid, identiteit, leesbaarheid, beplanting en ontwikkelingsdynamiek 
dienen zoveel mogelijk te worden weergegeven. Het MER moet ook een overzicht geven van 
kenmerken zoals dijken en dijkwoningen, hoogwaardige beplanting, historische bebouwing en 
verkavelingspatronen. Deze beschrijving dient zo mogelijk te worden ondersteund met beelden, 
waaruit zowel de ruimtelijke als de seizoensvariatie naar voren komen. Ook de recente 
ontwikkelingen van deze kwaliteiten dienen te worden beschreven in relatie tot de effecten van de 
bestaande glastuinbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen. 
Bij de beschrijving dient in te worden gegaan op de variatie, ruimtelijke verdeling en onderlinge 
onhivikkelings- en kwaliteitsverschillen van landschappelijke eenheden binnen de Bommelerwaard. 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de volgende landschappelijke eenheden: 
- open komgebied Drielse Broek; 

oevetwalrug Brwhem-Kerkwijk-Delwijnen; 
de voormalige restbeddingen van de Maas bij Arnmerzoden en Nederhemert-Noord; 
de Meidijk en omgeving; 
de Hollandse Waterlinie en Munnikenland. 

3.3 Cultuurhistorie en archeologie 
In het MER dient een overzicht opgenomen te worden van de cultuurhistorische waarden 
(ontginningspatronen, dijken, bouwkundige monumenten). Ook moet duidelijk gemaakt worden welke 
bekende en potentiële archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. De waardebepaling dient van 
bovenlokale waarderingen uit te gaan. 

3.4 Bodem en waterhuishouding 
In het MER moet een beschrijving van de bodem worden opgenomen. Van de bodemtypen, waarop 
de glashiinbouw gelokaliseerd wordt, dient aangegeven te worden welke potenties deze dragen voor 
andere vormen van landgebruik (bijvoorbeeld natuurontwikkeling). De geologische en 
geohydrologische opbouw van de ondergrond dient in kaart te worden gebracht. Hierbij dient in het 
bijzonder aandacht te worden besteed aan de aanwezigheid van mogelijk te doorgraven slecht 
doorlatende lagen en de doorlatendheid van de watervoerende systemen. 
De oppewlaktewat~uishorrding en de relatie tussen oppervlaktewater en grondwater in de 
verschillende gebiien dienen in het MER aan bod te komen. Er moet een beeld geschetst te 
worden van de waterkwaliteit en het waterpeil van het oppervlakte- en grondwater. De bestaande 
glastuinbouw betekent niet alleen een risico voor de drinkwaterkwaliteit (omdat de Bommetewaard 
de Afgedamde Maas voedt), maar ook voor de oppenrlaktewaterkwaliteit Beide aspecten moeten in 
het MER dan ook beschreven worden. 

3.5 Woon- en leefomgeving: verkeer, geluid, licht, luchtkwaliteit 
De infrastructuur in de gebiien dient ingericht te zijn op de hoeveelheid vrachtwagenbewegingen 
(afvoer en toelevering) en personenwagens. De huidige infrastructuur dient in het MER beschreven 
te worden. Er moet een beeld geschetst worden van het huidige leefmilieu in nabijgelegen 
woongebieden en de milieutoestand in recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbedd met betrekking tot 
de verkeersdruk, verkeersveiligheid, geluidbelasting, lihthinder en luchtkwaliteit (bijvoorbeeld 
emissies bestrijdingsmiddelen). 

3.6 Energie en CO2-voorziening 
In het MER moet de energie- en C@-voorziening van de glastuinbouw beschreven worden. Er moet 
inzicht gegeven worden in de aard en omvang van het verbruik en de momenteel toegepaste 
technieken ter optimalitie van het (fossiele) energieverbruik. .. 



4 GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 
Arîìkel7.10, lid 1. o m k e  vande M: 
Een MER bevat &n minste: "een beschcijving van de gevolgsn voor het milieu, die de uoorgenomen activiteit, v . .. 
d8 a h m a ~ u s n  kunnen hebben. alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevdgen zijn bepaald en beschmven.' 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te worden 
genomen: - bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de emst worden bepaald 

in termen van aard, omvang, reikwijdte, omkeerbaarheid, mitigeerbaarheid en 
compenseerbaarheid; - naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden besteed; 
behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven zoals de toename 
van de verkeersintensiteit en de veiligheiisaspecten die gerelateerd zijn aan de voorgestane 
vorm van energievoorziening; - bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten (bijvoorbeeld in het geval 
substraatteelt in plaats van de voorriene grondteelt gaat plaatsvinden) moet een 
betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' worden gebruikt; - onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens 
moeten worden vermeld; minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden 
gemotiveerd; 
de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en controleerbaar 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 het proces van locatieafweging (zie 52.2.2) moeten naast de aspecten die in de startnotitie zijn 
genoemd ook per alternatief beschreven worden: mogelijkheden voor meervoudig gebruik, kansen 
op grootschalige aanvoer van energie, water, C e  en op gezamenlijke verwerking van afvalstromen. 
Bij de bepaling van de inrichtingseffecten moet er rekening mee gehouden worden dat verschillende 
productierichtingen/teelten een verschillende invloed zullen hebben op het gebruik van de locatie. 
In de volgende paragrafen worden de te beschrijven milieugevolgen nader omschreven. De 
startnoutie geeft aan welke aspecten van belang zijn voor de effectbeschrijving van de 
locatiemodellen en welke voor de inrichtingsvarianten. 

4.1 Ecologie 
In het MER dient voor de geselecteerde alternatieven te worden beschreven wat de effecten van het 
initiatief zijn op de aanwezige flora en fauna en ec-sche potenties van het shidiebied. Hierbij 
moet ook aan barrièrewerking gedacht worden. Duidelijk moet worden of er aantasting plaatsvindt 
van functies van het gebied als voortplantings-, werwinterings-, pleister- of foerageerplaats voor 
diverse diersoorten, met nadruk op kenmerkende en beschermde soorten. Zo dienen effecten van 
licht op natuurgebieden en (nachtelijk) foerageergedrag van wintergasten aan de orde te komen. 
Voor de Bommelerwaard wordt in ieder geval aandacht gevraagd voor. - amfibieën, met name padden en hun dijkwerschrijdende relaties; 
- wintergasten, met name ganzen, zwanen en grazende eenden (Smient); 

weidevogels, met name de speciale soorten. 
- rode lijst soorten 

Bij de beschrijving van de (ook lange termijn-) effecten dient rekening gehouden te worden met de 
invloeden van directe vernietiging, verdroging, verstoring, versnippering en eutrofi6ring. Voor 
verstoring wordt hierbij gedacht aan de effecten van assimilatielicht op vogels, vleermuizen en 
amfibieën en aan rust (denk aan eendekooien). 

4.2 Landschap 
De visueel-landschappelijke effecten van kassen, bedrijfsgebouwen (ook voor de champignonteelt), 
ondersteunende bedrijven, waterbergingen en andere voorzieningen op het landschap moeten 
beschreven en visueel in beeld gebracht worden. De effecten op de waardebepalende kwaliteiten 
van het landschap (zie 53.2) moeten zoveel mogelijk worden weergegeven en de effecten op de 



landschapskenrnerken (zie 93.2) dienen beschreven te worden. Tenslotte moet de invloed van 
mitigerende of ze& kwaliteitsverbeterende maatregelen op het landschap in het MER aan de orde 
komen. 

4.3 Cultuurh&torie en archeologie 
In het MER moeten de effecten op de cultuurhistorische en archeologische waarden beschreven 
worden. Het is van belang hierbij uit te gaan van een gedetailleerde verwachtingskaart. 

4.4 Bodem en waterhuishouding 
In het MER dient aandacht besteed te worden aan de te verwachten veranderingen voor de 
geomorfologie, bodem, waterhuishouding en waterkwaliteit. Voor water gaat het om effecten op het 
oppervlaktewater en het grondwater door de aanleg van kassen, compostbedrijven en eventuele 
regenwaterbassins. Aspecten die hierbij beschouwd moeten worden, zijn: 
- vermindering van infiltratie van regenwater door de toename van het verhard oppervlak en 

eventuele opvang in regenwaterbassins; 
eventuele verhoging van rivierkwel door vermindering van de infiltratie van regenwater en de 
verlaging van het grondwaterpeil; 
overstort vanuit regenwaterbassins; 
lozingen van drainwater en spuiwater, al dan niet via de riolering; 
realisatie van voldoende openwaterberging die nodig is door de toename van verhard 
oppervlak; 
effecten van lozingen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 

Deze effecten dienen bij voorkeur kwantitatief te worden beschreven in termen van hoeveelheden 
water (mmlha) en stoffen (kg nutriënten en bestrijdingsmiddelen) of concentratieveranderingen. 
De startnotitie stelt dat in het MER de ligging van het waterwingebied, het grondwaterbeschermings- 
gebied en het drinkwaterzoekgebi beschouwd zullen worden in relatie tot de kans op 
verontreinigingen door glastuinbouw en champignonteelt. Hierbij dienen de uitgangspunten voor de 
ruimtelijke vertaling die zijn geformuleerd op basis van een onderzoek van KIWA, te worden gebruikt. 

4.5 Woon- en leefomgeving: verkeer, geluid, licht, luchtkwaliteit 
Het voornemen zal in een werkgelegenheid voorzien van een groot aantal mensen en brengt dus het 
nodige verkeer met zich mee. Dete effecten dienen in het MER aan de orde te komen. De praktijk 
leert dat in veel van de huidige glastuinbouwgebieden de wegen te smal zijn voor de benodigde 
vrachtwagenbewegingen. In het MER moeten behalve de effecten van het voornemen op de 
belasting van het bestaands wegennet door vracht- en woon-werkverkee,r, de gevolgen voor de 
verkeersveiligheid, geki ier iast  en ook effecten op de luchtkwaliteit worden meegenomen. 
De gevolgen van eventuele liitemissies (zwel in het horizontale als vetticale vlak) moeten in beeld 
worden gebracht Ook aspecten die'de visuele beleving kunnen belnvbeden &enen in het 
MER in beschouwing genomen te worden (zie w.2). Met betrekking tot de champignonteelt, is het 
noodzakelijk in het MER de effecten (afvalstromen en geurhinder) die mogelijk veroorzaakt worden 
door de compost, te besdirijven. Tenslotte moet in het MER een beschrijving opgenomen worden 
van eventueel optredende barr&rewerking . 
4.6 Energie en CO'-voorziening 
De effecten op de energie- en Cd-voorziening moeten worden uitgedrukt in energieverbruik en 
Cdemissies. Het is zin* de mogelijkheden en milieueffecten van (toekomstige) warmteopslag in 
de bodem of het gebruik van duurzame energie (b.v. windenergie) in beschouwing te nemen. Ook 
veiligheidsaspecten van de voorgestane vorm van energievoorziening dienen hierbij betrokken te 
worden. 



5 VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 
Alfikel 7.10, lid I. onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te veachten ontwikkeling van het 
milieu Inet de beschreven gevolgen wor het milieu van de voorgenumen activiteit. alsmede met de beschrewn gevolgen voor 
het milieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten onderling &n met de 
referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel 
de essentiële punten waarop, de voorgenomen activiteit en de altematieven van elkaar verschillen. 
Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking 
moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. Zo 
mogelijk wordt een indicatie gegeven van de kosten, fasering en organisatie van de verschillende 
altcrnatieven. 
De altematievenvergelijking zal moeten plaatsvinden op verschillende niveaus. Allereerst moet op 
basis van criteria een indikking van de zoekgebieden plaatsvinden, vervolgens worden de drie 
modellen onderling vergeleken en tenslotte de inrichtingsvarianten per model. 
In de vergelijking van de alternatieven dient ook aandacht besteed te worden aan de consequenties 
van andere initiatieven in de Bommelerwaard, zoals beschreven bij de nulsituatie, voor de te 
verwachten milieueffecten van de glastuinbouwlocatie. In de vorm van een gevoeligheidsanalyse 
dient aangegeven te worden welke invloed d i  factoren hebben op de vergelijking van alternatieven 

6 LEEMTEN IN INFORMATIE 
Ariikel7.10. lid 1. onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een ovenicht van de leemten in de onder d en e bedoe& beschnjviqpn [d.w.z. van de 
bestaande müieutoestanâ en autonome onMkkeling daawan. resp. van de milievetFecten] ten ge- van het ontbreken van 
de benodigd8 gegevens. " 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen 
vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten, 
die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden 
beoordeeld, wat de consequeniies moeten zijn van het gebrek aan milieu infotmatie. 
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 leemten in informatie; 
- de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

7 EVALUATIEPROGRAMMA 
Artikel 7.39 van de Win: 
"Het bevoegd gezeg dat een besluit heeR gemmen, b# de voonbereiding waarvan een mîlieueñkmppod is gemaakt, 
onàe~oekt de gevoEgen van de betrukken M t e i t  vww het milieu. wanneer zij wwdt ondernomen d nadat zij is ondernomen." 

Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten bij het besluit, de uitwerking van het streekplan, 
aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de 
voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig 
aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling in het MER reeds een 
aanzet tot een programma voor dit onderroek wordt gegeven, omdat er een sterke koppeling bestaat 
tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis 
en het te verrichten evaluatieondenoek. 

8 VORM EN PRESENTATIE 
Bijzondere aandacht verdienen de presentatie van de verschillende selectiestappen en de 
vergelijkende beoordeling van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te 
worden gepresenteerd met behulp van tabellen. figuren en kaarten. Voor een duidelijke presentatie 
zien Gedeputeerde Staten graag dat:- 
- het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door achtergrondgegevens (die conclusies, 

voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een 
bijlage op te nemen; 



- een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij het 
MER worden opgenomen; - recent, goed leesbaar kaartmateriaal wordt gebruikt in het MER, voorzien van een duidelijke 
legenda. 

9 SAMENVATTING VAN HET MER 
M e 1  7.10. M 1, onder h van da M: 
Een MER bevel ten min*: %en samenvatang die aan een algemeen puibliek voldoende inzicht geei? voor de VM 
hst tnili8u-e- en van & daah besdM,WH) p.- vmr het milmu van t% *mparawn acbMteit n- 
bssd,mwn ahnatbw. '  

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 
insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht Het moet als zelfstandig document ieesbaar 
zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste 
zaken zijn weergegeven, zoals: 
- de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
- de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
- de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en de 

locatie- en inrichtingsalternatieven; 
- de vergelijking van de locatiemodellen en inrichtingsvarianten en de argumenten voor de 

selectie van het mma en het voorkeursalternatief; 
- belangrijke leemten in kennis. 



Bijlagen 

1. Projectgegevens 
2. Openbare bekendmaking 

Bijlage 1 Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Stuurgroep Regional Plan Bommelerwaard 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: vaststelling Regionaal Plan Bommelerwaard als streekplanuitwerking 

Categorie gewijzigd besluit m.e.r. 1994: C1 1.3 

Activiteit: De provincie Gelderland heeft het voornemen in de Bommelerwaard te komen tot een 
aanwijzing van nieuwe locaties van glastuinbouw en champignonteelt. De nog beschikbare 
planologische ruimte (ca. 250 ha bruto) is vdgens de initiatiefnemer te gering om de groei tot 2015 
op te vangen. Uitgaande van een maximale uitbreiding van 500 ha (bruto) tot 2015, dienen er naast 
de reeds bestemde gebieden nog 250 ha extra te worden aangewezen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 februari 2000 
richtlijnenadvies Commissie voor de m.e.r. uitgebracht: 4 april 2000 



BIJLAGE 2 

KENNISGEVING 

M .E.R. Glastuinbouw en Champignonteelt 
in de Bommelerwaard 

Kennisgeving van de ter inzageiegging van de Startnotitie 
in Staatscourant nr. 32 d.d 15 feb- 2000. 
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