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Persbericht: Gebiedsontwikkeling Wijnaerden  

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 
 
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het op te stellen milieueffectrapport 
voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden in de gemeenten Leudal en Peel-en-
Maas. Zij vindt dat het rapport goed moet onderbouwen wat de initiatiefnemers 
met het project willen bereiken, welke mogelijkheden ze daarvoor hebben en 
welke nadelen voor het milieu aan iedere oplossing zijn verbonden. 
 
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 bouwstoffen winnen in de uiterwaarden van de 
Maas die zijn gelegen in de gemeenten Leudal en Peel-en-Maas. Hoogwaterbescher-
ming en natuur- en recreatieontwikkeling zijn extra doelen van dit project. Vanwege dat 
meervoudige doel wordt het project aangeduid als ‘Gebiedsontwikkeling Wijnaerden’. 
Om het project mogelijk te maken zijn een wijziging van het bestemmingsplan van de 
gemeente Leudal en een ontgrondingenvergunning van de provincie Limburg nodig. 
Het bestemmingsplan van de gemeente Peel-en-Maas maakt de beoogde ingrepen 
voor de hoogwaterbescherming al mogelijk. De milieugevolgen worden onderzocht in 
een milieueffectrapport. 
 
De provincie Limburg en de gemeente Leudal hebben de Commissie om advies ge-
vraagd over de inhoud van het rapport. 
 
Het advies 
Het rapport moet goed beschrijven welke activiteiten deel uitmaken van het project en 
welke eventueel later, met inkomsten uit het project, worden gerealiseerd. Duidelijk 
moet zijn aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen en hoe hard die eisen zijn. 
Een voorbeeld van een dergelijke eis is de waterstandsverlaging die de ontgronding 
moet opleveren. Deze informatie bepaalt waar winning mogelijk en nodig is en hoe het 
gebied kan worden ingericht. 
 
Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre met ieder alternatief de beoogde doelen 
worden bereikt en welke milieueffecten daar tegenover staan. 


