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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 
Teunesen Zand&Grind B.V. en Natuurmonumenten hebben het voornemen om in de gebieden 
Koningsven, De Diepen en De Banen in de gemeente Gennep, natuurontwikkeling mogelijk te 
maken met behulp van uitbreiding van de bestaande zandwinning. Voor deze ontwikkelingen 
moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en is een ontgrondingsvergunning nodig. Om 
de milieugevolgen van deze ontwikkelingen in beeld te brengen, is een MER (milieueffectrap-
port) opgesteld. De gemeenteraad van Gennep is het bevoegd gezag voor het bestemmings-
plan, de provincie Limburg beslist over de ontgrondingsvergunning. In dit advies spreekt de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 zich uit over de juistheid 
en de volledigheid van het MER. 
 
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om een 
besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig 
wordt meegewogen. 
 
Op 17 mei 2013 heeft de Commissie een tussentijdsadvies gegeven over het concept-MER. 
Uit het nu voorliggende MER blijkt dat de aanbevelingen van de Commissie serieus zijn opge-
pakt en uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een MER dat duidelijk de combinatie van na-
tuurontwikkeling en zandwinning beschrijft. De voorwaarden voor een succesvolle natuur-
ontwikkeling krijgen voldoende aandacht. In het MER worden de afwegingen van alternatie-
ven en varianten helder beschreven. Ook de wijze waarop met zienswijzen is omgegaan, 
wordt in het MER duidelijk gemaakt. De samenvatting is overzichtelijk en net als het 
hoofdrapport merendeels helder geschreven. 

2. Aandachtspunt voor het vervolgtraject 
Grondwatereffecten tijdens de zandwinning 
De hydrologische effecten in de jaren dat de ontgraving plaats vindt, zijn in het MER duidelijk 
beschreven. Daaruit wordt duidelijk dat geen effecten op de grondwaterkwaliteit zijn te ver-
wachten als de ontgronding goed wordt afgestemd op het moment waarop de Kroonbeek 
wordt omgelegd en aanvullend goed peilbeheer wordt ingesteld. De volgorde van het nemen 
van de maatregelen zal geregeld worden in de vergunningverlening na vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
§ De Commissie adviseert de gemeente (met het Waterschap) bij de vergunningverlening 

de volgorde van ontgronding en het nemen van maatregelen (omleggen Kroonbeek en 
instellen peilbeheer) goed op elkaar af te stemmen om de omvang van de effecten op het 
grondwater te beperken tot het niveau dat in het MER wordt voorspeld. 

 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in 
bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl . 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Teunesen Zand en Grint B.V. en Natuurmonumenten 
 
Bevoegd gezag: De gemeenteraad van Gennep is het bevoegd gezag voor het bestemmings-
plan, de provincie Limburg beslist over de ontgrondingsvergunning 
 
Besluit: vaststellen of wijzigen van bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning 
 
Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C 16 en D 9 
 
Activiteit: natuurontwikkeling mogelijk te maken door middel van uitbreiding van de be-
staande zandwinning 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om een 
besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig 
wordt meegewogen. Eerder heeft de Commissie een tussentijdsadvies gegeven over het con-
cept-MER. Uit het nu voorliggende MER blijkt dat de aanbevelingen van de Commissie serieus 
zijn opgepakt en uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een MER dat duidelijk de combinatie 
van natuurontwikkeling en zandwinning beschrijft. 
 
Procedurele gegevens: 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 4 augustus 2011 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 2 november 2011 
aanvraag tussentijds toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 maart 2013 
tussentijds toetsingsadvies uitgebracht: 17 mei 2013 
kennisgeving MER in Staatscourant van: 30 oktober 2013 
ter inzage legging MER: 31 oktober 2013 tot en met 12 december 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 december 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
drs. B.F.M. Beerlage (secretaris) 
ir. J.H.J. van der Gun 
ir. D.L.J. Heikens 
drs. S.R.J. Jansen 
drs. M.A. Kooiman 
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies :  
• MER initiatiefplan Koningsven – De Diepen, Deel A: hoofdlijnen van het onderzoek,  

26 september 2013; 
• MER initiatiefplan Koningsven – De Diepen, Deel B: effectstudies, 26 september 2013;  
• MER initiatiefplan Koningsven – De Diepen, samenvatting, 26 september 2013; 
• Ontwerp bestemmingsplan Koningsven – De Diepen, 30 september 2013; 
• Initiatiefplan Koningsven Deelonderzoek natuur, 18 februari 2013; 
• Initiatiefplan Koningsven Deelonderzoek hydrologie, 5 augustus 2011; 
• Initiatiefplan Koningsven Eindrapport deelonderzoek hydrologie: inrichtingsalternatie-

ven, 
27 november 2012; 

• Memo Grontmij, Koningsven - De Diepen: beïnvloeding grondwaterkwaliteit als gevolg 
van het geconcentreerd toepassen (omputten) van de vrijkomende rijke bouwvoor, 
26 september 2013; 

• Memo Oranjewoud, Afvoer Tielebeek en grondwatereffecten, 17 september 2013. 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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