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Persbericht: Herinrichting Bijlandse Waard 

 
Milieueffectrapport Herinrichting Bijlandse Waard 

niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herinrichting van de 

Bijlandse Waard beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport niet compleet is. De 

samenvatting van het milieueffectrapport ontbreekt. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van  

milieueffectrapporten. 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 

de Gedeputeerde Staten van Gelderland én de gemeenteraad van Rijnwaarden - besluit over het project. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Gelderland en de gemeente Rijnwaarden willen de gedeeltelijke ontgron-

ding (zandwinning) van de Bijlandse Waard door Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en 

Bijlandt Straatbaksteen mogelijk maken. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning en 

een bestemmingsplanwijziging nodig. Het plan draagt ook bij aan bescherming tegen 

overstromingen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een milieueffectrapport is op-

gesteld om de milieugevolgen te onderzoeken. 

 

De provincie Gelderland en de gemeente Rijnwaarden hebben de Commissie gevraagd 

het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie constateert dat het milieueffectrapport goed leesbaar is en van goede 

kwaliteit. 

 

Het rapport laat zien dat voor bescherming tegen overstromingen voor de gehele Rijn 

de (extra) waterstandsdaling die met het project bereikt wordt niet nodig is. Het project 

is daardoor feitelijk beperkt tot verbetering van de kwaliteit van de natuur en zandwin-

ning. 

 

Een samenvatting bij het rapport ontbreekt nog. De samenvatting verdient bijzondere 

aandacht, omdat besluitvormers en burgers in de eerste plaats de samenvatting lezen. 

De Commissie vindt het belangrijk dat de samenvatting beschikbaar komt, voordat het 

besluit over de ontgronding en het bestemmingsplan wordt genomen. 
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