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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Zandwinning en baggerspecieberging Bosscherwaarden 
 
Milieueffectrapport niet compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor zandwinning en bagger-

specieberging in de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede beoordeeld. In het 

rapport ontbreekt nog veel informatie, onder andere over de effecten op het 

grondwater en de bodem- en waterkwaliteit. Daardoor is niet duidelijk welke maat-

regelen nodig zijn om deze effecten te beperken. De Commissie adviseert het rap-

port aan te vullen. 

 

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 Utrecht en de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede 

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

 

Het project 

Bosscherwaarden B.V. wil zand winnen in de uiterwaarden van de Lek bij Wijk bij Duur-

stede. Na de zandwinning zal het bedrijf de diepe plassen die zijn ontstaan opvullen 

met grond en met baggerspecie en het terrein inrichten als natuurgebied.  

Voordat de gemeente Wijk bij Duurstede besluit over het bestemmingsplan en de Pro-

vincie Utrecht over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen beschreven in 

een milieueffectrapport. De provincie heeft, mede namens de gemeente, de Commissie 

m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport ontbreekt nog veel informatie. Zo is niet duidelijk waarmee de diepe plas-

sen worden opgevuld en wat de kwaliteit hiervan is. Dit is wel belangrijk om te weten  

voor de toekomstige bodem- en waterkwaliteit en de ontwikkeling van het natuurgebied. 

Ook ontbreekt informatie over de effecten van de zandwinning op de grondwaterstand 

en kwel in de omgeving. De mogelijke gevolgen daarvan voor woningen en bedrijven 

(zoals fruitteelt en akkerbouw) en maatregelen om deze te gevolgen te voorkomen moe-

ten zijn nog niet voldoende in beeld.  

 

Door het ontbreken van deze informatie geeft het rapport geen volledig beeld van de 

milieueffecten. De milieueffecten, de maatregelen om effecten voor de omgeving te be-

perken en de haalbaarheid van de gewenste natuur moeten nog beter onderzocht wor-

den. 

 

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

te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. De provincie 

Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede hebben aangeven dit advies over te nemen. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1326
http://www.commissiemer.nl/

