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Geacht bestuur,
Bij brief van 6 oktober 2020, kenmerk D-20-2086562, heeft u van ons een advies inzake de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau Boezembemaling Overwaard ontvangen. In verband met ontvangen
aanvullende informatie willen dit advies rectificeren. Wij verzoeken u dan ook ons advies van 6
oktober 2020 als ingetrokken te beschouwen. In plaats hiervan ontvangt u dit advies.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor het opstellen van een milieueffectrapport
(MER) voor de boezembemaling Overwaard een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
ontvangen van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Rivierenland. Het Waterschap Rivierenland is
voornemens het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te richten. Dit vanwege
problemen met het huidige watersysteem. Het nemen van maatregelen in de Alblasserwaard is
nodig met het oog op de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die
niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Een van die maatregelen
is een nieuwe indeling van het gebied van de Overwaard en Nederwaard, waardoor één of twee
nieuwe boezemgemalen in de Overwaard nodig zijn. Als oplossing is door het waterschap in 2017
gekozen voor een toekomstbeeld met een nieuwe indeling van het watersysteem van de
Alblasserwaard, om ook in de toekomst een robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben.
Bij de voorbereiding van het hiervoor te nemen Projectbesluit wordt door het waterschap een MER
opgesteld. Het indienen van de NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De NRD geeft een
globale beschrijving van de opgaven, de alternatieven die onderzocht gaan worden om deze opgave
op te lossen en de thema’s en criteria waarop de alternatieven worden onderzocht. Gelet op de Wet
Milieubeheer, stelt het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland een advies
reikwijdte en detailniveau vast voor het op te stellen MER.

Kenmerken en opgaven van het project
Voor een nieuwe indeling van het watersysteem van de Alblasserwaard wordt een knip gelegd in het
Achterwaterschap nabij de Ammersche boezem en krijgen de Nederwaard en Overwaard een
andere indeling. Voor de afvoer van het overtollige water zijn één of twee nieuwe boezemgemalen in
de Overwaard nodig. Door de nieuwe indeling van het watersysteem van de Alblasserwaard wordt
de nieuwe Nederwaard in de toekomst bemalen door de twee bestaande gemalen bij complex
Kinderdijk.
Voor de omvang van de nieuwe boezembemaling Overwaard zijn twee opgaven leidend: de afvoeren inlaatopgave. In 2050 is naar verwachting voor de nieuwe Overwaard een afvoercapaciteit aan
boezembemaling nodig van circa 1800 m3/min. Dat is circa 500 m3 meer dan de huidige benodigde
capaciteit. Het hele systeem moet deze afvoer in 2050 kunnen ondersteunen, dat betekent dat de
boezemwatergangen en het poldersysteem moeten voldoen aan de afvoercapaciteit zoals voorzien
in 2050.
In het gebied Overwaard spelen daarnaast verschillende ontwikkelingen die als meekoppelkans
betrokken kunnen worden bij de nieuwe boezembemaling.
De m.e.r.-plichtige activiteit
De aanleg van boezemwateren valt onder categorie D3.2 van het Besluit milieueffectrapportage:
de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van
overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken. Voor deze activiteit geldt
een m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze beoordeling heeft niet plaatsgevonden. Het waterschap heeft er
voor gekozen direct een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen vanwege de impact op de
omgeving van de aanleg van een nieuw boezemgemaal inclusief een nieuw te graven of aan te
passen boezemkanaal. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen ter onderbouwing voor het te nemen
Projectbesluit. Het project wordt uitgevoerd in de geest van en anticiperend op de Omgevingswet
(Ow). In de procedure is veel ruimte voor participatie voorzien zoals de Omgevingswet beoogt.
Het projectbesluit is onderworpen aan goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland zijn daarmee ook bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure; het
Waterschap Rivierenland is de initiatiefnemer.
Het MER wordt in 2 fasen opgesteld. MER fase 1 is gekoppeld aan de besluitvorming door het
waterschap over de locatie van het gemaal: nabij Hardinxveld-Giessendam of Groot Ammers
(West). MER fase 2 is gekoppeld aan de planuitwerking die eindigt met het Projectbesluit waarin de
exacte locatie van het gemaal en het boezemkanaal nader is uitgewerkt
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Ontvangen adviezen en zienswijzen
De NRD heeft ter inzage gelegen van 30 april 2020 tot en met 27 mei 2020. In deze periode is een
ieder in de gelegenheid gesteld in die periode een zienswijze naar voren te brengen. De Commissie
voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, burgemeester en wethouders
van Molenlanden en Rijkswaterstaat West Nederland Zuid zijn in de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen inzake de NRD van het op te stellen MER.
De Commissie m.e.r. heeft op 7 juli 2020 advies uitgebracht. Dit advies is reeds in uw bezit.
Ten overvloede is dit advies als bijlage toegevoegd. Verder is er een advies ontvangen van
Rijkswaterstaat West-Nederland en zijn er 13 zienswijzen ingediend. De Commissie m.e.r. heeft
voorafgaande aan het uitbrengen van haar advies kennis kunnen nemen van de ingediende
zienswijzen. Op 9 september 2020 ontvingen wij de door het waterschap Rivierenland vastgestelde
Nota van Antwoord op ingediende zienswijzen en adviezen op de NRD Boezembemaling
Overwaard.
Advies inzake NRD
Gedeputeerde Staten kunnen zich vinden in het advies van de Commissie m.e.r. en onderschrijven
het advies van de commissie om aan de te onderzoeken alternatieven de locatie Groot-Ammers
West toe te voegen. Wij verzoeken u bij het opstellen van het MER (volledig) rekening te houden
met het advies van de Commissie m.e.r. Daarop aanvullend vragen wij u om in het MER aandacht te
besteden aan de volgende punten:


Geef in het MER duidelijkheid omtrent de wegingsfactoren die worden gehanteerd in het
trechteringsproces voor de locatiekeuze en vervolgens voor het voorkeursalternatief. Er dient
sprake te zijn van een transparante afweging.



Wat betreft het werken met scenario’s qua autonome ontwikkeling als niet precies bekend is hoe
het gebied zich ontwikkeld qua o.a. klimaatverandering en bodemdaling: Werk dit kwalitatief uit
en waar mogelijk kwantitatief.



Ga in het MER uit van het "Nee tenzij beginsel" bij aantasting van NNN gebieden. Aan
mitigatie/compensatie gaan namelijk nog stappen vooraf.



In de Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zijn gebieden opgenomen voor
aanvullende strategische voorraden, waarvan er twee in de Alblasserwaard liggen. Deze waren
in de Omgevingsvisie Zuid-Holland 2019 al indicatief aangegeven. Met de aanwijzing van
gebieden voor aanvullende strategische voorraden moet de drinkwatervoorziening in geval van
grote(re) tekorten en calamiteiten op de middellange termijn worden verzekerd. Gebieden voor
aanvullende strategische voorraden zijn beschikbaar voor drinkwaterbedrijven. Aan deze
aanwijzing is een beschermingsregime gekoppeld. Wij verzoeken u hier in het op te stellen MER
rekening mee te houden.

Vormgeving en inpassing behoort volgens de Commissie m.e.r bij fase 2. De Commissie adviseert
om daartoe een inpassingsvisie/kwaliteitskader te ontwikkelen. Wij wijzen u er op dat de provincie
beschikt over verschillende handvaten hiervoor waaronder gebiedsprofielen en het Ruimtelijk
perspectief dijken.
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Naar aanleiding van het advies van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid adviseren we u om de
kans dat in de toekomst onder invloed van klimaatverandering de Lek vaker gaat verzilten expliciet
mee te nemen in het afwegingskader in de keuze voor de locatie van het gemaal.
Overige aandachtspunten:


De mogelijke effecten van het initiatief op het achterland na 2035 dienen duidelijk te worden
meegewogen in MER(-fase 1).



Zowel fase 1 als fase 2 van het MER dienen een volwaardige plek binnen de besluitvorming te
krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat deze documenten tijdig beschikbaar zijn, zodat
besluitvorming kan plaatsvinden op basis van volledige informatie.



Naar alle waarschijnlijkheid verandert het wettelijk kader op 1 januari 2022 met het in werking
treden van de Omgevingswet, De Waterwet zal hier een onderdeel van gaan vormen. Wij
verzoeken u in de stukken aan te geven hoe hier mee zal worden omgegaan.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw M.L. Stokhof-Hassing van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland die in dit project als mer-coördinator namens de provincie optreedt. U kunt haar
bereiken via ml.stokhof@ozhz.nl of via T 06 – 103 293 30.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens deze,

ing. M.R. Rietberg
manager unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
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