
13 oktober 2021 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Aanvullende informatie nodig voor gebiedsvisie  

Rivieroevers Ridderkerk 
 
Het landschapspark ‘Oeverpark Rivieroevers’ in Ridderkerk kan positieve milieu-

effecten opleveren. De effecten zijn echter nu nog niet altijd voldoende gebieds-

specifiek beschreven. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Ridderkerk had de Com-

missie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Ridderkerk wil op de oevers van de Nieuwe Maas en de Noord een land-

schapspark ontwikkelen. Volgens de gebiedsvisie ‘Rivieroevers Ridderkerk’ komen er 

ook drie woon- en werklocaties. Voordat de gemeenteraad besluit over de gebiedsvisie, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Voor de drie woon- en werklocaties zijn verschillende invullingen onderzocht. Daarbij is 

de ontwikkeling van landschapspark ‘Raamwerk Oeverpark’ als uitgangspunt genomen. 

Dit biedt kansen voor positieve milieueffecten op bijvoorbeeld het landschap en de be-

reikbaarheid van de oevers, zegt de Commissie. Met de kanttekening dat de beoorde-

ling van de milieueffecten van de voorkeursinvulling soms onvoldoende gebiedsspeci-

fiek is, waardoor deze nu niet goed kan worden beoordeeld.  

 

Voor het gebied Huys ten Donck zijn de effecten van woningbouw in het populieren-

/essenbos en de mogelijkheden om effecten te voorkomen, onvoldoende beschreven. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over de gebiedsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies te zullen 

gebruiken bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie.    

 

----------------------------------------------------------- 

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 

de gemeente Ridderkerk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3560
http://www.commissiemer.nl/

