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Persbericht  

 
Advies van de Commissie m.e.r. 

 

Milieueffectrapport Angerensche en Doornen-

burgsche Buitenpolder nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Angerensche en Door-

nenburgsche Buitenpolder beoordeeld. Zij mist onder andere nog informatie over 

de effecten op beschermde natuur en over de kwaliteit van het water in de plassen 

die worden aangelegd. 

 

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. De bevoegde gezagen - in dit geval 

de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard - besluiten over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het project 

Delfstoffenwinningsbedrijf K3Delta en Caprice Steenfabriek Huissenswaard willen zand 

en klei winnen in de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder, onderdeel van de 

uiterwaarden van de Nederrijn. Na afronding van de winning wordt het terrein ingericht 

met waterplassen en een groenzone langs de steenfabriek. Het gebied zal zo worden 

ingericht dat het meerwaarde heeft voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. De provin-

cie Gelderland en de gemeente Lingewaard nemen binnenkort een besluit over het pro-

ject. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De Provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r., mede namens de gemeente Lin-

gewaard, gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel bruikbare informatie bevat, maar 

dat het rapport op sommige onderdelen nog niet compleet is. De effecten op be-

schermde natuur zijn nog onvoldoende onderzocht. Daardoor is bijvoorbeeld nog niet 

duidelijk of de omzetting van graslanden naar water negatieve gevolgen kan hebben 

voor grasetende watervogels, zoals ganzen. Ook is nog onvoldoende naar de water-

kwaliteit in de plassen gekeken. In stilstaand water met een matige waterkwaliteit kan 

algenbloei ontstaan, wat ongunstig is voor natuur en recreatiemogelijkheden. Tenslotte 

geeft het rapport nog geen goed beeld van de effecten voor landschappelijke en cul-

tuurhistorische waarden.  

 

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen zodat 

het milieubelang goed meegewogen kan worden bij de besluiten over het bestemmings-

plan en de omgevingsvergunning. 
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