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Geachte leden van Provinciale Staten, 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt aan u als bevoegd gezag dit 
advies uit. Dit gebeurt naar aanleiding van het verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij brief van 15 maart 2006. Dit advies dient ter ondersteuning van de besluit-
vorming inzake de herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) over de 
uitbreiding ‘t Rooth. 

Dit betreft een advies in het kader van een Plan-MER proce dure (Strategische milieube-
oordeling) voor een uitbreiding van 5,8 hectare van de bestaande mergelgroeve ‘t Rooth. 
Deze uitbreiding is op grond van de Nederlandse m.e.r.-regelgeving noch m.e.r.-plichtig 
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig en daarmee is er ook geen sprake van een daaraan ge-
koppelde SMB-plicht. Eventueel zou er sprake kunnen zijn van een situatie zoals aan-
geduid door het Europese Hof van Justitie in de zaak Commissie versus Ierland, HvJ EG 
21 september 1999 C-392/96, waarin geoordeeld werd dat ook projecten beneden de 
drempelwaarde van een m.e.r.(beoordelings)plicht in aanmerking kunnen komen voor 
milieueffectrapportage. 

De Commissie heeft kennis genomen van de door Gedeputeerde Staten toegestuurde 
documentatie: 

 Plan-MER Uitbreiding mergelwinning in groeve ’t Rooth, Ankerpoot NV, februari 
2006; 

 POL-aanvulling Uitbreiding groeve ’t Rooth, ontwerp van 7 maart 2006; 

 Samenvatting Plan-MER Uitbreiding mergelwinning in groeve ’t Rooth, Ankerpoort 
NV februari 2006; 
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 POL-aanvulling Uitbreiding groeve ’t Rooth, voorstel van 16 mei 2006; 

 Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, van 16 mei 2006. 

Daarnaast heeft de Commissie kennis genomen van de inspraakreacties zoals die door 
het bevoegd gezag aan de Commissie zijn toegestuurd1. Alle inspraakreacties zijn door 
de Commissie beoordeeld en zo nodig betrokken bij dit advies. 

Deze schriftelijke informatie samen met de informatie die de Commissie heeft gekregen 
tijdens het Locatiebezoek - dat op woensdag 24 mei jl. plaatsvond - vormen de basis 
voor dit advies. Tijdens het Locatiebezoek heeft de voltallige Commissie zowel met het 
bevoegd gezag als ook met de exploitant gesproken en is er een bezoek gebracht aan de 
locatie ’t Rooth waarbij de groeve is bezocht, alsmede de directe omgeving van de groeve. 
Daarmee heeft de Commissie zich een gedegen beeld kunnen vormen van de huidige en 
van de mogelijk toekomstige situatie. 

De bestaande groeve ’t Rooth wordt sinds 1938 geëxploiteerd en heeft een oppervlakte 
van circa 45 hectare. Er wordt voorgesteld om de bestaande groeve met 5,8 hectare uit 
te breiden. Deze uitbreiding van 5,8 hectare vormt het uitgangspunt voor dit Plan-MER. 

In het Plan-MER en de andere hier genoemde documentatie zijn de relevante milieu-
aspecten zorgvuldig en in voldoende mate in beeld gebracht. Hierbij staat de ingreep-
effect relatie van deze uitbreiding met 5,8 hectare centraal. 

De (milieu)gevolgen voor wat betreft deze uitbreiding van 5,8 hectare mergelwinning zijn 
naar het oordeel van de Commissie in voldoende mate in beeld gebracht, waardoor alle 
essentiële informatie aanwezig is ten behoeve van het wijzigingsbesluit van het POL als 
aanwijzingsbesluit van de winplaats. 

Ten aanzien van het aspect Natuur kan de Commissie zich vinden in de verschillende 
conclusies die daarover in de documentatie getrokken worden en dan met name de con-
clusie dat er geen sprake zal zijn van significante gevolgen voor het Natura2000-gebied 
Bemelerberg en Schiepersberg. De denkrichtingen (i.c. de voorkeursvariant en de ver-
borgen vallei variant) over de mogelijke herinrichting van het gebied, nadat de 5,8 ha 
mergel is gewonnen, zijn in het MER helder beschreven en bieden een goede basis om te 
komen tot een goed onderbouwd besluit daarover. 

De Commissie wil ten behoeve van de besluitvorming nog wijzen op het volgende hydro-
logische aspect. Vanwege de reeds gewonnen mergel en de nog te winnen mergel bestaat 
er een verhoogd risico met betrekking tot het aantasten van de grondwaterkwaliteit door 
calamiteiten omdat de reistijd sterk is verkort. Daar wordt in het MER en de achterlig-
gende documentatie terecht veel aandacht aan geschonken. Met name dit aspect vraagt 
bij de navolgende besluitvorming (POL en vergunningverlening) om nadrukkelijke aan-
dacht. Ook de WML heeft hierop gewezen. 

 

 
                                                 

1 Zie daartoe Bijlage 4 van dit advies. 
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Voor wat betreft de overige in het Plan-MER behandelde onderwerpen zoals landschap, 
geomorfologie, cultuurhistorie, archeologie, lucht, stof, geluid, trillingen, externe veilig-
heid, gezondheid, landbouw en recreatie heeft de Commissie geen aanvullende op- of 
aanmerkingen. 

Graag zou de Commissie een kopie ontvangen van het uiteindelijk door Provinciale Sta-
ten genomen besluit. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. H.G. Ouwerkerk 
voorzitter werkgroep Uitbreiding groeve  
‘t Rooth 
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BIJLAGEN 

bij de Beoordeling van het milieurapport strategische milieube-
oordeling (SMB) Uitbreiding mergelwinning  

groeve 't Rooth, provincie Limburg 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 maart 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het Plan-MER 
in Staatscourant nr. 58 d.d. 22 maart 2006  



 

 

 BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Ge deputeerde Staten van Limburg 
  
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Limburg 
 
Besluit: wijziging Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: SMB-procedure (Plan-MER) 
 
Activiteit: mergelwinning in de bestaande groeve ‘t Rooth, uitbreiding met 
5,8 hectare. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 23 maart 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 1 juni 2006 
 
Bijzonderheden: op basis van de vigerende regelgeving is er sprake van een 
vrijwillig Plan-MER, waarbij alle relevante milieuaspecten op zorgvuldige wijze 
in beeld zijn gebracht. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Drs. W. Altenburg 
Dr. ir. J. Hoeks 
Drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
Mr. S. Pieters 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20060424 Stichting Rechtsbijstand, namens 
maatschap Huntjens-Heijthuijsen  

Tilburg 20060515 

2.  20060502 AKD Prinsen van Wijmen, namens 
gemeente Margraten  

Breda 20060515 

3.  20060428 NV Waterleiding Maatschappij 
Limburg 

Maastricht 20060515 

4.  20060428 Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (ROB) 

Amersfoort 20060515 

5.  20060502 Waterschap Roer en Overmaas Sittard 20060515 
6.  20060205 Vlaminckx & Sanders advocaten 

en notarissen, namens Camping 
Mooi Bemelen B.V.  

Venlo 20060515 

7.  20060502 Rechts Hulp Advocaten Zuid, na-
mens St. Verontruste Plateaube-
woners, St. Milieufederatie Lim-
burg, Ver. tot behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland, 
Staatsbosbeheer Regio Zuid, St. 
Het Limburgs Landschap, P.J. 
Oosterlee-de Haas, P. Oosterlee, 
P.J.M. de Jong, G.H.M.G. van An-
senwoude, H. Jacobs, M.G.A.A. 
van Ansenwoude, H.M.H. Nelissen, 
M. van Hees, J.J.M. Bovens 

Venlo 20060515 
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Op basis van de vigerende regelgeving is er geen sprake van een 
SMB-plicht. Toch is er voor gekozen om alle relevante 
milieuaspecten in beeld te brengen. Naar het oordeel van de 
Commissie voor de m.e.r. is dat zorgvuldig gebeurd. Er is  
voldoende informatie aanwezig om een besluit te kunnen nemen. 
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