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Persbericht: Gebiedsontwikkelingsplan Ooijen Wanssum  

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Gebiedsontwikkelings-

plan Ooijen Wanssum beoordeeld. De milieueffecten van een haven bij Wanssum 

zijn onvoldoende onderzocht. De provincie heeft aangegeven extra informatie 

aan te leveren.   

 

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 

Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het gebied tussen 

Ooijen en Wanssum. Het plan moet voorzien in rivierverruiming, hoogwaterbescher-

ming, het ontwikkelen van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid en 

ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de  

haven bij Wanssum.  

De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale 

Staten van Limburg hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport is beknopt en prettig leesbaar. Samen met de achtergrondrapporten is er 

veel milieu-informatie over het plan beschikbaar. De bouwbeperkingen, die door de 

hoogwaterproblematiek nu in een groot deel van het gebied gelden, kunnen grotendeels 

worden weggenomen. Ook voorziet het plan in de aanleg van nieuwe natuur. Voor de 

uitbreiding van de haven bij Wanssum ontbreekt echter nog informatie. De haven kan 

aanzienlijke effecten hebben op water, bodem, geluid, natuur, verkeer, en veiligheid. 

Deze punten zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Ook de omvang van de haven is onvol-

doende onderbouwd. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te 

vullen en pas daarna een besluit te nemen over het plan.  
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