
17 december 2015                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op WEBLINK http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2799  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

 
Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport bij het plan voor de ontwikke-

ling van het gebied tussen Ooijen en Wanssum opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat 

het aangevulde rapport de milieueffecten goed 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 

Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het gebied tussen 

Ooijen en Wanssum. Het plan moet voorzien in rivierverruiming, hoogwaterbescher-

ming en de ontwikkeling van natuur en landschap. Ook moet het de leefbaarheid ver-

groten en ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding 

van de haven bij Wanssum. 

 

Voordat Provinciale Staten van Limburg een besluit nemen over het plan is een milieu-

effectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. Eerder 

constateerde de Commissie dat er informatie ontbrak over de uitbreiding van de haven. 

Vervolgens is niet alleen het rapport aangevuld, maar is ook het plan aangepast. Aan 

de Commissie is nu gevraagd het aangevulde rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het aangepaste plan is de omvang van de haven en het omliggende industrieterrein 

kleiner geworden. De milieueffecten van de haven zijn nu goed beschreven. Zo maakt 

het rapport bijvoorbeeld duidelijk dat de havenuitbreiding weinig tot geen effecten heeft 

op de beoogde daling van de waterstand in de Maas (hoogwaterveiligheid) en geen 

wijzigingen in de dwarsstroming op de Maas tot gevolg heeft (scheepvaartveiligheid). 

 

Het rapport laat zien dat eventuele effecten op de grondwaterstand niet leiden tot aan-

tasting van het natuurgebied Westmeerven. Toch komt er een monitoringprogramma 

om te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen. 

 

De Commissie vindt dat er nu voldoende milieu-informatie ligt om een goed onder-

bouwde afweging over het plan te kunnen maken. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2799
http://www.commissiemer.nl/

