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Het volledige advies vindt u op https://www.commissiemer.nl/adviezen/3189  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Vergunningen grondwaterverlaging leidingen ViA15 
 
Milieueffectrapport bijna compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het verleggen van kabels 

en leidingen tussen de Rijkswegen A12 en A15 beoordeeld. Zij adviseert het rap-

port op enkele punten aan te laten passen. 

 

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 Waterschap Rijn en IJssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Waterschap Rijn en IJssel wil vergunning verlenen voor de tijdelijke grondwaterbema-

ling om de verlegging van kabels en leidingen mogelijk te maken. Deze moeten verlegd 

worden vanwege de aansluiting van de A15 op de A12 en vanwege de verbreding van 

de A12 bij Duiven en Zevenaar. 

Voordat het Waterschap besluit over de onttrekkings- en lozingsvergunningen zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het Waterschap heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat goed zien dat geen nadelige effecten optreden in kwetsbare natuurge-

bieden door de tijdelijke grondwaterverlaging. Voor de poelkikker zijn maatregelen no-

dig om te voorkomen dat nadelige effecten optreden. De Commissie adviseert deze 

maatregelen uit te werken. 

Het rapport beschrijft dat door de grondwaterverlaging kleilagen in de bodem kunnen 

krimpen. Het rapport beschrijft ook dat hierdoor geen nadelige effecten zullen optreden 

aan gebouwen en archeologische waarden. De Commissie adviseert om in een aanvul-

ling op het MER de mate van krimp van de kleilaag beter te onderbouwen en hoe pre-

cies schade wordt voorkomen aan gebouwen en archeologische waarden. Ook zijn mo-

gelijke effecten door lozing van grondwater op de visstand in de Zevenaarse en de 

Duivensche Wetering nog niet beschreven. De Commissie adviseert daarom het rap-

port hierop te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over de vergunningen. 

 

Het Waterschap heeft laten weten het advies over te nemen. 
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