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~. 
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1077-158/Ra/gl 

Utrecht. 
17 juni 2003 

Op 19 juli 2001 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage, verder de Commissie 
genoemd, overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer een toetsingsadvies uitge
bracht over het milieueffectrapport (MER) Glastuinbouw en champignonteelt in de Bomme
lerwaard en de aanvulling hierop. Tijdens de toetsingsfase van het MER in 2001 he eft de 
aanvulling op het MER niet ter inzage gelegen, waardoor de Commissie geen inspraakreac
ties op de aanvulling bij haar advies heeft kunnen betrekken. 

De provincie Gelderland 1 heeft de Commissie daarom bij brief van 6 juni 2003 verzocht een 
aanvullend toetsingsadvies uit te brengen, waarin de inspraakreacties aan de orde komen. 
De aanvulling op het MER heeft van 25 april tim 23 mei 2003 alsnog ter inzage gelegen2, 
gelijktijdig met het ontwerp Regionaal Plan Bommelerwaard. Een werkgroep3 van de Com
missie he eft na ontvangst van de inspraakreacties4 beoordeeld of de inspraakreacties aan
leiding geven tot herziening van haar uitgebrachte toetsingsadvies. Navolgend treft u haar 
aanvullende toetsingsadvies aan. 

Aanvullend toetsingsadvies 

De Commissie constateert dat de inspraakreacties melding maken van meer recente water
kwaliteitsgegevens dan in de aanvulling op het MER zijn gebruikt. Zij heeft kennis genomen 
van deze recente gegevens en komt tot de volgende conc1usie: 

Uit de aanvulling op het MER (2001) bleek dat het waterkwaliteit in de afgedamde Maas niet 
voldoet aan de drinkwaternorm en het maximaal toelaatbaar risico voor een aantal stoffen. 
De actuele gegevens over 2002 tonen aan dat dit nog steeds het geval is. De Commissie 
merkt hierbij weI op dat de bijdrage van de glastuinbouw aan deze overschrijdingen naar 

1 Zie bijlage 1 voor het schriftelijk verzoek om advies. 
2 Zie bijlage 2 voor de kennisgeving. 
3 Zie bijlage 3 voor een samenstelling van de werkgroep en overige projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst van de ontvangen inspraakreacties. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 6 juni 2003 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wo:rdt gesteld om advies uit te brengen 

Gedeputeerde Staten 

De Commissie voor de Milieueffectrapportage 
T.a.v. de heer B. Rademaker (werkgroepsecretaris) 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

datum nummer 

JiJ _provincie 
,.~ GELDERLAND 

Bezoekadres 
Huis der Provincie 
Markt11 
Arnhem 

lelefoon (026) 359 9111 
lelefax (026) 359 94 80 
e-mail post@geJderland.nl 
internet ww\v.ge/derland.nl 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

6juni2003 RE2003.24591 
onderwerp 

Reacties/opmerkingen met betrekking tot aanvulling 
milieueffectrapport (MER) Glastuinbouw Bommeler
waard 

Geachte heer Rademaker, 

Zoals u bekend, heeft de aanvulling MER Glastuinbouw Bommelerwaard ter inzage gelegen van 
25 april 2003 tot en met 23 mei 2003. 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.23, lid 4, van de Wet milieubeheer, zenden wij u bij
gaand een kopie van de ingekomen opmerkingen/reacties. 
Overeenkomstig de met u gemaakte afspraak, is reeds een exemplaar van de ontvangen opmer
king en direct (ondershands) aan uw commissie gezonden. 
Wij zien uw advies met belangstelling tegemoet 

Hoogachtend, 

~~f1-~=~'ld"',"d' 
-yl</~ 
~ nc.u~-

dienst Ruimte, Economie en Welzijn 
beleidsmedewerker 

bijlagen 

coiL b/hz 
code: OTVW_2844/RD 

inlichtingen bij dhr. H. Kimmels 

e-mail h.kimmels@prv.gelderland.nl 

verzonden 13 JUt~1 2003 

doorkiesnr. 359 98 06 

Postbank-girorekening 869762 
ABN+AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463 
BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de aanvulling op het Milieueffectrapport 
in "De Toren" d.d. 24 april 2003 

ilieu-Effectrapportage 

In verband met de voergenomen concen

tratie van glastuinbouw is €len Milieu

Effectrapport (MER) gemaakt. De MER 

Glastuinbouw Bommelerwaard heeft de 

wettelijke procedure doorlopen. Aan het 

eine! van dat proces heeft de Commissie 

veor de Milieu-Effectrapportage gevraagd 

om een aanvulling. Deze aanvulling

onder meer betreffende de relatie tussen 
glastuinbouw en oppervlaktewaterkwalj·· 

telt - is intussen gemaakt. Zowel de 

Stuurgroep Regional'll Plan Bommeler

waard als het coHege van Gedeputeere!e 

Staten van Gelderland hebben de aanvul
lin~j op de MER vastgestekL 

De amwulling op de MEH wordt voor e~m 

period{j van vier wekfm tervisie gelegd. 

Dele periode start op woensdag 25 april 

en loopttot 23 mei 2003. De aanvulling op 
de MER ligt tijdens kantooruren ter inzage 
bij de gemeentehuizen van Zaltbommel en 

Maasddel en op de bibliotheek van het 
provinciehuis in Amhem. Een 5amenvat

ting is k05teloos te bestellen .door de bon 
op deze pagina in to vullen. 

U kunt uw schriftelijke opmerkingen over 

de aanvulling op de MER indienen bij het 

college v<;ln Gedeputeerde Staten van 

Gelderland, Postbus 9090, 6800 G.X 

Anthem. 

Stuur de bon 019 naar provinde Gelder

land, Secretariaat Afdeling Ruimtelijke 

Ordening, Antwoordnummer 411, 

6800 We, Arnhem .. Een postzegel is niet 

nodig. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Stuurgroep Regionaal Plan Bommelerwaard 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: vasts telling van het Regionaal Plan Bommelerwaard (uitwerking van 
het streekplan 1996) 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 11.4 

Activiteit: De provincie Gelderland he eft het voornemen om in de Bomme
lerwaard te komen tot een aanwijzing van nieuwe locaties voor glastuinbouw 
en champignonteelt (circa 250 hal. De nog beschikbare planologische ruimte 
(circa 250 ha bruto) is volgens de provincie te gering om de groei tot 2015 op 
te vangen. Uitgaande van een maximale uitbreiding van 500 ha bruto voor 
glastuinbouw en champignonteelt, dienen er naast de circa 250 ha in de 
reeds bestemde gebieden nog eens circa 250 ha aangewezen te worden. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 februari 2000 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 april 2000 
richtlijnen vastgesteld: 9 mei 2000 
kennisgeving MER: 6 oktober 2000 
aanvulling ontvangen: 18 juni 2001 
toetsingsadvies uitgebracht: 19 juli 2001 
kennisgeving aanvulling op het MER: 24 april 2003 
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 17 juni 2003 

Bijzonderheden: Tijdens de toetsingsfase heeft de Commissie een aantal es
sentiele tekortkomingen gesignaleerd, die zij heeft toegelicht tijdens een over
leg met de provincie op 28 november 2000. Een tweede gesprek heeft plaats
gevonden op 25 januari 2001. Er is een aanvulling op het MER opgesteld die 
de Commissie bij haar toetsingsadvies he eft betrokken. De Commissie heeft 
geconcludeerd dat het MER inclusief de aanvulling de essentiele informatie 
bevat. De aanvulling op het MER he eft in de toetsingsfase niet ter inzage gele
gen, waardoor de Commissie geen inspraakreacties op de aanvulling bij haar 
advies he eft kunnen betrekken. 
De aanvulling op het MER he eft van 25 april tim 23 mei 2003 alsnog ter in
zage gelegen, gelijktijdig met het ontwerp Regionale Plan Bommelerwaard. De 
Commissie he eft na ontvangst van de inspraakreacties beoordeeld of deze 
aanleiding gaven tot herziening van haar uitgebrachte toetsingsadvies. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr.ir. G. Blom (voorzitter) 
drs. R.H.J. Mooren 
drs. L. Oprel 
drs. N.M. de Rooij 
ir. J.G.M. Rademakers 

Secretaris van de werkgroep: drs. B.C. Rademaker. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

datum persoon of instantie plaats 

20030520 Gewestelijke Land- en Tuinbouw Or- Wageningen 
ganisatie (GLTO) Belangenbeharti-
ging / StUBO 

20030521 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 

20030519 J.A.M. van Oers 

20030526 Waterschap Rivierenland 

Voorburg 

Amsterdam 

Tiel 

20030522 Provincie Zuid-Holland, Directie Den Haag 
Groen, Water en Milieu 

20030521 M. van Peijpe Poederoijen 

20030521 Accon Accountants & Adviseurs, Arnhem 
namens C. Vervoorn 

20030526 Ministerie van Verkeer en Water- Rotterdam 
staat, Directoraat-Generaal Rijkswa-
terstaat, directie Zuid-Holland 

datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

20030528 

20030528 

20030530 

20030530 

20030530 

20030530 

20030530 

20030602 


