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Introductie op het MER

Het plan voor de integrale herinrichting van de Millingerwaard moet op grond van wettelijke verve
plichtingen een m.e.r.-procedure
procedure doorlopen. Om de integrale herinrichting van de MillingerMillinge
waard mogelijk te maken moet het planologisch kader voor de uitvoeringsperiode deels worden
aangepast. Een groot deel van het plan kan worden gerealiseerd binnen de kaders
kaders van het viv
gerende bestemmingsplan voor het hele plangebied. Voor het gebied bij De Beijer (uitplaatsing
De Beijer) wordt een afzonderlijke procedure gevolgd, een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De
provincie Gelderland voert deze procedure uit. Deze provinciale procedure staat vooralsnog los
van de voorliggende planvorming. Voor de in het plan opgenomen mogelijkheid tot ontgronding
(‘omputlocatie’, aan de oostzijde van het plangebied) is een afwijking van het vigerende beb
stemmingsplan via de omgevingsvergunning
omgevingsvergunning noodzakelijk. Het Inpassingsplan, de ontgrondingontgrondin
vergunning en de omgevingsvergunning moeten voorzien zijn van een gedegen milieukundige
onderbouwing.
De planvoorbereiding en de m.e.r. procedure zijn in 2007 formeel gestart. In de jaren daarna is
(informeel) verder gewerkt aan de invulling van het plan en de milieueffectrapportage. Nu gaat
de formele procedure weer verder met een gecoördineerde vergunningaanvraag. Als de geg
vraagde vergunningen zijn verleend kan de uitvoering daadwerkelijk van start
start gaan. OnderOnde
staand is dit voor de m.e.r. documenten weergegeven.
Figuur 1.1
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vergunningaanvraag,
MER (totaal) en onderbouwend onderzoek

Er is in 2007 een Startnotitie MER (voorloper van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgeopg
steld en in procedure gebracht.
In september 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is het rapport ‘Integrale
Planstudie / MER Millingerwaard, Meer ruimte voor mens en natuur!’. In dat MER zijn verschilverschi
lende ontwerpvarianten ontwikkeld en op effecten beoordeeld. Dit heeft in het MER geleid tot
het opstellen van een voorkeursalternatief (VKA, zie figuur 1.3).
Het MER (met het daarin opgenomen voorkeursalternatief,
voorkeursalternatief, VKA) is door de minister van I&M
(voor Rijkswaterstaat, in het kader van de planstudie PKB-maatregel)
PKB
als planstudie is geaccepgeacce
teerd (SNIP2A-besluit,
besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door
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het Bevoegd Gezag ontgrondingvergunning,
ontgrondingvergunning, Natuurbeschermingswet, Waterwet, bestembeste
mingsplanwijziging, NURG en KRW.
De wijze van uitvoering was echter nog niet uitgewerkt en daarom nog niet beschreven en ono
derzocht in het MER. Ook de detailleringen en aanvullingen die in het SNIP2ASNIP2A-besluit zijn meegenomen in afwijking van het eerder ambtelijk goedgekeurde MER-document
MER document zijn niet in het
MER opgenomen.
In 2012 is het inrichtingsontwerp zoals beschreven in het voorkeursalternatief verder uitgewerkt
tot een Definitief Ontwerp (DO, zie figuur 1.4)
1.4) en is eventueel nog benodigd aanvullend onderonde
zoek uitgevoerd.
Dit is beschreven in het MER Millingerwaard, Aanvulling uitvoeringsparagraaf uit 2012.
Deze Aanvulling op het MER richt zich op de beschrijving en milieukundige effectbeoordeling
van de volgende
nde onderwerpen (scope):
• de detailleringen en uitwerkingen die zijn meegenomen in het SNIP2A-besluit
SNIP2A besluit van de minismini
ter van I&M in afwijking van het ambtelijk goedgekeurde MER-document;
MER
• de nadere uitwerking:
° van het SNIP2A-besluit
besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO);
° van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie;
° van de uitvoeringswijze van de herinrichtingmaatregelen.
Dit document is een aanvulling op het rapport ‘Integrale Planstudie / MER Millingerwaard
Millinger
uit
2010. Meer ruimte voor mens en natuur!’. Deze aanvulling en het rapport uit 2010 vormen tet
zamen het complete MER Millingerwaard wat door het coördinerend bevoegd gezag tegelijkertegelijke
tijd formeel ter inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het
het bestemmingsplan en de
ontwerp ontgrondingvergunning.
Figuur 1.2

Samenstelling MER Millingerwaard (compleet)

MER Millingerwaard (compleet)

a.

Deze introductie op het MER (2012)

b.

Integrale Planstudie / MER Millingerwaard (2010)

c.

MER Millingerwaard, Aanvulling uitvoeringsparagraaf (2012)
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Figuur 1.3

Het voorkeursalternatie (VKA) uit de Integrale Planstudie / MER Millingerwaard (2010)

Figuur 1.4

Het Definitief Ontwerp (DO) voor het Inrichtingsplan Millingerwaard (2012)
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