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inzake beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte
en detailniveau MER Dordtse Kil IV

Samenvatting
De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de Milieueffectrapportage
(hierna: MER) en heeft op 23 september 2014 ingestemd met de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor de Plan en ProjectMER Dordtse Kil IV. Conform
de voorgeschreven procedure heeft deze vanaf 23 oktober 2014 gedurende
zes weken ter inzage gelegen. Tegelijkertijd is de Notitie reikwijdte en
detailniveau naar wettelijke adviseurs en de Commissie MER gestuurd voor
advies. Er zijn in totaal elf zienswijzen binnengekomen. De Commissie MER heeft
de zienswijzen bestudeerd en heeft deze integraal meegenomen in haar advies.

Inleiding
23 september 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere ontwikkeling
van Dordtse Kil IV. Binnen dat kader is besloten tot het opstarten van de procedure om
te komen tot een milieueffectrapportage (hierna: MER). Hiertoe is eveneens de Notitie
reikwijdte en detailniveau, de onderzoeksopzet voor de MER, vastgesteld door de
gemeenteraad.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken op deze
notitie reikwijdte en detailniveau. Daarnaast is de Commissie MER, als landelijk
onafhankelijk adviesorgaan, gevraagd de Notitie reikwijdte en detailniveau te toetsen.
Een en ander conform het Plan van aanpak ruimtelijk instrumentarium Dordtse Kil IV A16/N3/Parallelstructuur, dat onderdeel uitmaakte van de besluitvorming van
september 2014.

Doelstelling
Middels deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de beantwoording
van de zienswijzen inzake de Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV en
het advies van de Commissie MER.

Stand van zaken/de feiten
De Commissie MER heeft een positief advies uitgebracht over de wijze waarop de
gemeente Dordrecht de MER gaat opstellen. De aanbevelingen van de Commissie MER
zijn één op één overgenomen in de definitieve onderzoeksopzet van de MER.
De elf zienswijzen zijn in bijgevoegde nota van beantwoording samengevat. Per
zienswijze is de beantwoording opgenomen.
Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
De indieners van de zienswijzen krijgen de nota van beantwoording integraal
toegezonden, inclusief een begeleidende brief met uitleg over de (vervolg)procedure.
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Een groot deel van de appellanten heeft niet direct gereageerd op de onderzoeksopzet
voor de MER, maar heeft de mogelijkheid aangegrepen om een algemene reactie op de
plannen voor Dordtse Kil IV en de A16/N3 te geven. In de brief wordt men nadrukkelijk
gewezen op de mogelijkheid tot inspraak op het voorontwerp -bestemmingsplan.
Hiermee worden belanghebbenden gewezen op de rechten die zij hebben in het kader
van de gemeentelijke inspraakverordening en de Wro.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De MER is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven. De MER is als afwegingskader primair gekoppeld
aan de procedure in kader van de twee (voorontwerp) bestemmingsplannen.
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de MER. Gelijktijdig wordt gewerkt
aan een voorontwerpbestemmingsplan voor zowel Dordtse Kil IV als de A16/N3. De
MER wordt gebruikt voor beide plannen. Direct na de zomer 2015 worden de twee
voorontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp MER aangeboden aan de
gemeenteraad. Vervolgens kan de inspraak over de voorontwerpbestemmingsplannen
starten en is er de mogelijkheid zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-MER naar
voren worden te brengen. Een en ander wordt, conform gemeentelijk beleid, breed
gecommuniceerd.

De Commissie MER zal na vrijgave de ontwerp MER beoordelen en brengt een advies
uit aan de raad. De centrale vraag in dit advies is of de MER de raad als bevoegd gezag
voldoende inzicht geeft in de milieueffecten van de beoogde planontwikkeling. Het
advies van de Commissie MER is zwaarwegend.

Afhankelijk van de benodigde tijd om de inspraakreacties op de bestemmingsplannen,
alsmede de zienswijzen en het advies van de Commissie MER te verwerken, kan de
gemeenteraad de voorstellen tot aanvaarding van de MER en tot instemming met de
ontwerpbestennmingsplannen, met daarin de uitkomsten van de MER, begin 2016
tegemoet zien. Een ieder wordt aansluitend in de gelegenheid gesteld zienswijzen over
de ontwerpbestemmingsplannen naar voren te brengen. Na deze fase kunnen de
bestemmingsplannen definitief gemaakt worden en voor vaststelling aangeboden
worden aan de gemeenteraad. Deze stap wordt naar verwachting medio 2016 voorzien.
Bijlagen
- Nota van beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER
Dordtse Kil IV.
- Advies Commissie MER.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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M.M. van der Kraan
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