
Milieueffectrapportage, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Schalkwijker

Buitenwaard

Deze advertentie geeft informatie over een project dat gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of

werkt u in de buurt, dan kan het voor u van belang zijn de advertentie te lezen.

Start m.e.r.-procedure Schalkwijker Buitenwaard

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gestart wordt met de m.e.r.-procedure voor de

kleiwinning en natuurontwikkeling in de Schalkwijker Buitenwaard (gemeente Houten). Hiervoor is

door Staatsbosbeheer en K3Delta een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Aanleiding

Staatsbosbeheer en K3Delta willen in het (noord)westelijke deel van de Schalkwijker Buitenwaard,

nadat kleiwinning heeft plaatsgevonden, een aaneengesloten rivier gebonden natuurgebied realiseren.

Voor het project is het noodzakelijk dat er een Milieueffectrapportage (MER) wordt opgesteld.

Procedure

Voor het project is een ontgrondingsvergunning noodzakelijk. Omdat de voorgenomen ontgravingen

meer dan 25 hectare betreffen is het project m.e.r.-plichtig en moet voor de ontgrondingsvergunning

een MER worden opgesteld.

Het startdocument voor de m.e.r.-procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de NRD wordt beschreven waarom het opstellen van een MER noodzakelijke is en welke milieueffecten

en alternatieven onderzocht en beschreven moeten worden in het op te stellen MER.

Ter inzage

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het Startdocument Planontwikkeling

Schalkwijker Buitenwaard (de NRD). De NRD  ligt van 12 november tot en met 23 december 2018

elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur ter inzage in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 (bij het

Servicecentrum) te Utrecht, bij de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30 3962 CL Wijk

bij Duurstede   en de gemeente Houten Onderdoor 25, 3995 DW Houten

Inspraak en overleg

Binnen de termijn van de ter inzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over

de NRD kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunt u , onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de

Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht of per e-mail aan trix.buurman@provincie-utrecht.nl.

Als u niet wilt dat uw gegevens openbaar worden gemaakt, dan kunt u dit in de zienswijze aangeven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat

Leefomgeving van de provincie Utrecht, tel. 030 2589011.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema van K3 via 024 348

88 52 of via j.hijlkema@k3.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht  op

www.k3.nl/projecten/schalkwijkerbuitenwaard.

Vervolg

Alle ontvangen zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording, opgesteld door de

provincie Utrecht. Staatsbosbeheer en K3 zullen deze meenemen in het op te stellen MER. In een latere

fase is er nog de gelegenheid om op dit MER te reageren.
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Utrecht, 8 november 2018.

 

Provinciaal blad 2018 nr. 8362 12 november 20182


