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Persbericht 

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

ling Wijnaerden 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

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

Wijnaerden in de gemeente Leudal beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele 

punten aan te vullen of te verduidelijken. 

  

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 de ontgronding en 

de andere ontwikkelingen mogelijk te maken zijn een aanpassing van het bestemmings-

plan en een Ontgrondingsvergunning nodig. Voordat de gemeente en de provincie over 

de planaanpassing en de vergunning besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport. 

 

De gemeente Leudal heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport zijn verschillende opties om met de ontgronding aan hoogwaterbescher-

ming en aan natuur- en recreatieontwikkeling bij te dragen, met elkaar vergeleken. De 

resultaten van die vergelijking zijn gebruikt om de nadelige gevolgen van de ontgron-

ding in te perken en het ontwerp te optimaliseren. Zo wordt een daling van de grondwa-

terstand in het natuurgebied Leudal voorkomen door de winning niet aan te sluiten op 

de Maas. 

 

De Commissie adviseert om enkele onderdelen van het rapport te verduidelijken of aan 

te vullen. Zo is het nodig om te verduidelijken hoe de hoogwatergeul ter hoogte van het 

bedrijf wordt aangepast en wat het effect van die aanpassing is bij laag- of hoogwater 

in vergelijking met ‘niets doen’. Daarnaast vindt de Commissie het belangrijk dat het 

rapport laat zien waar welke natuur in Wijnaerden tot ontwikkeling kan komen en dus of 

de beoogde natuurdoelstelling kan worden gerealiseerd. 

 

De Commissie adviseert de gemeente en de provincie om het rapport op deze en en-

kele andere punten te laten aanvullen voor zij een besluit nemen. Beide hebben laten 

weten dit advies over te nemen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3032
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