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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over Integrale gebiedsontwikke-

ling Wijnaerden 

 

Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling 

Wijnaerden in de gemeente Leudal opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aange-

paste rapport de milieueffecten nu volledig beschrijft. 

 

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 provincie Limburg en de gemeente Leudal - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Zand- en Grindbedrijf Kuypers B.V. wil in de uiterwaarden van de Maas, tussen Bugge-

num en de haven van Hanssum, bouwgrondstoffen winnen en daarmee bijdragen aan 

hoogwaterbescherming en aan natuur- en recreatieontwikkeling. Om dit project moge-

lijk te maken zijn een aanpassing van het bestemmingsplan en een ontgrondingsver-

gunning nodig. Voordat de gemeente en de provincie over de planaanpassing en de 

vergunning besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eer-

der constateerde de Commissie dat het rapport de milieueffecten nog niet volledig be-

schreef. Het rapport is daarop aangepast. 

 

De raad heeft de Commissie nu gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen. 

 

Het advies 

In het rapport is helder vastgelegd aan welke voorwaarden het project moet voldoen. In 

hoeverre dat het geval is, is voor verschillende mogelijke uitvoeringen van het project 

onderzocht. Het overzicht van de milieueffecten die aan de orde kunnen zijn, is volledig. 

De onderzoeksresultaten zijn gebruikt om nadelige gevolgen van de ontgronding in te 

perken en het ontwerp te optimaliseren. 

 

De uitgevoerde onderzoeken laten onder meer zien dat het project bijdraagt aan de 

ontwikkeling van nieuwe, natte natuur en dat de beoogde hoogwaterstandsdaling ruim 

wordt gerealiseerd, mede dankzij een extra geul stroomafwaarts van het plangebied.  

 

De Commissie vindt dat het rapport de milieu-informatie bevat die nodig is voor een 

afgewogen besluit over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. 
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