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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2786. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79. 

Persbericht 

 
Waterkwaliteitsverbetering De Gijster 

 

Milieueffecten goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de waterkwaliteitsverbe-

tering De Gijster beoordeeld. Terecht wordt geconcludeerd dat het terugstorten 

van het zand in diepere delen van De Gijster weinig gevolgen heeft voor het mi-

lieu. Wanneer het zand wordt afgezet op de markt blijken de gevolgen groter.  

 

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 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch/Evides wil zand verwijderen uit de on-

diepe randzone van De Gijster (een voorraadbekken voor drinkwater) om de waterkwa-

liteit en het functioneren van het bekken te verbeteren. Het zand dat hier uitkomt, wordt 

in de diepere delen van De Gijster gestort. Om een goed onderbouwd besluit over de 

ontgrondingsvergunning te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport is naast het voornemen waarbij het afgegraven zand in de diepere delen 

van De Gijster wordt gestort ook een mogelijkheid onderzocht waarbij het afgegraven 

zand op de markt wordt afgezet.  

 

Uit het rapport blijkt dat het voornemen weinig tot geen gevolgen voor het milieu heeft. 

De mogelijkheid waarbij het zand wordt afgezet op de markt heeft grotere gevolgen voor 

het milieu. Zo zijn de gevolgen voor de natuur groter en is sprake van meer geluidhinder 

omdat er meer en langer met graafmachines en vrachtwagens buiten het bekken wordt 

gewerkt.  

 

De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor een afgewo-

gen besluit over de ontgrondingsvergunning. 
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