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Goed MER Ontpoldering Noordwaard
De ontpoldering van de Noordwaard is één van de Ruimte voor de rivierprojecten. Het MER Ontpoldering Noordwaard laat duidelijk zien welke ingrepen mogelijk zijn om bij hoge waterstanden voldoende waterafvoercapaciteit te realiseren.
In haar toetsingsadvies over het MER concludeert de Commissie m.e.r. dat goede informatie beschikbaar is gekomen over de hoeveelheid woningen die daarvoor moeten verdwijnen, welke kades verlaagd en verlegd moeten worden en op
welke manier de oude krekenstructuur kan worden hersteld.
Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor de ontpoldering van de Noordwaard in de gemeente Werkendam. Deze ontpoldering is één van de maatregelen uit
de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Voor de ontpoldering wordt de
rijksprojectenprocedure gevolgd, waarvoor de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat een besluit moet nemen. Voor het besluit is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
Het MER onderzoekt twee duidelijk verschillende mogelijkheden om waterberging te
realiseren: een alternatief met grootschalige polders en een alternatief met meerdere
kleinschalige polders. Het MER geeft goede informatie over de bandbreedte waarbinnen effecten kunnen variëren. Dat stelt de Commissie m.e.r. in het advies dat zij vandaag uitbracht aan de staatssecretaris.
Het alternatief met meerdere kleinschalige polders heeft volgens het MER duidelijk
minder milieugevolgen dan het alternatief met grootschalige polders en is daarmee
terecht als meest milieuvriendelijke alternatief benoemd. Parallel aan het onderzoek
van de alternatieven in het MER is in overleg met de regio een ontwerpvisie opgesteld. De ontwerpvisie en het meest milieuvriendelijke alternatief zijn doorontwikkeld
tot het voorkeursalternatief en uitgewerkt in het inpassingsplan. De Commissie adviseert om voor de finale besluitvorming de verschillen tussen de in het MER beschreven alternatieven en het rijksinpassingsplan duidelijk weer te geven in een vergelijkingstabel en op kaart.
In het MER wordt al aangekondigd dat door verwachte lange termijn ontwikkelingen,
zoals de verdere openstelling van de Haringvlietsluizen en toekomstige zeespiegelstijging, opnieuw aanpassingen nodig zijn. De Commissie adviseert om de robuustheid van de nu onderzochte alternatieven in relatie tot mogelijke toekomstige opgaven
voor waterveiligheid explicieter aan te geven.
Noot voor de redactie
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie
(www.commissiemer.nl) onder Projecten, projectnummer 1754.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: (06) 31 04 64 79.

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud
van milieueffectrapportages. Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl.
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