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1. Oordeel over aangevuld milieueffectrapport (MER) 
De provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het gebied tussen Ooijen 
en Wanssum. Het gebiedsontwikkelingsplan moet voorzien in hoogwaterveiligheid, daling van 
de waterstand, ontwikkeling van natuur en landschap, vergroting van de leefbaarheid en 
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. De milieugevolgen van dit plan zijn onder-
zocht in een MER. 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 heeft zich op 21 au-
gustus 2015, in een voorlopig advies2, uitgesproken over de juistheid en de volledigheid van 
het MER. In dat advies constateert ze dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is 
voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Wat ontbrak, was 
de onderbouwing van de uitbreiding van de haven bij Wanssum en de beschrijving van de ef-
fecten van deze uitbreiding.  
 
De Commissie adviseerde dit punt in een aanvulling op het MER verder uit te werken voordat 
een besluit wordt genomen. Ze heeft op 19 oktober 2015 een aanvulling op het MER ontvan-
gen. De aanvulling maakt nog onvoldoende duidelijk of de haven na uitbreiding geschikt zal 
zijn voor Klasse Vb-schepen. De Commissie heeft vervolgens gevraagd de vormgeving en af-
bakening van de havenuitbreiding verder toe te lichten, waarna de initiatiefnemer op 14 de-
cember 2015 een bijgestelde versie van de aanvulling heeft aangeleverd.3 
 
De milieueffecten van de voorgestelde uitbreiding van de haven zijn afdoende gedocumen-
teerd. De Commissie spreekt haar waardering uit voor het voornemen om de onzekere effec-
ten van alle ontwikkelingen op de hydrologie van het Westermeerven met een monitoringpro-
gramma te volgen. 
 
Oordeel 
De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling tezamen alle informatie bevatten 
die nodig is voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij een besluit over het pro-
vinciale inpassingsplan.  
 
In hoofdstuk 2 van dit advies vindt u een samenvatting van het eerder geconstateerde tekort 
en van de ontvangen, aanvullende informatie. Daarin staat ook de toelichting op het oordeel 
van de Commissie over deze aanvullende informatie. In haar voorlopige advies heeft de Com-
missie niet alleen een tekort gesignaleerd, maar ook enkele aanbevelingen opgenomen die 
zijn bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming. In een afzon-
derlijke document reageert de initiatiefnemer op deze aanbevelingen. Omdat de aanbevelin-
gen geen betrekking hebben op tekorten, gaat de Commissie niet in op dat onderdeel van de 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bij-
lage 1 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl project-
nummer 2799 in te vullen in het zoekvak. 

2  http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p27/p2799/a2799vts.pdf 
3  De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert om deze zo spoedig mogelijk openbaar te maken. 

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p27/p2799/a2799vts.pdf
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aanvulling, maar richt zich in dit advies uitsluitend op de invulling van de ontbrekende, es-
sentiële informatie. U vindt de aanbevelingen in het voorlopige advies.2 
 

2. Toelichting op het oordeel 

2.1 Omvang en effecten van de haven 

Oordeel over het MER 
Volgens de Commissie geeft het oorspronkelijke MER onvoldoende onderbouwing voor de 
gekozen omvang van de haven en zijn de mogelijk aanzienlijke effecten ervan op water, bo-
dem, geluid, natuur, verkeer en veiligheid daarin onvoldoende uitgewerkt. Dit tekort werd 
ook in verschillende zienswijzen gesignaleerd. De Commissie heeft geadviseerd om, vooraf-
gaand aan een besluit over het plan, de uitbreiding van de haven te onderbouwen en de ge-
volgen te beschrijven in cumulatie met de overige activiteiten rond Wanssum, zowel in de 
richting van de kern van Wanssum als in de richting van landgoed Geijsteren. 
 
Oordeel over de aanvulling op het MER : vormgeving en onderbouwing voornemen 
De Commissie constateert dat mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het plan 
is aangepast en dat de omvang van de haven en het omliggende industrieterrein kleiner is 
geworden. Omtrent de onderbouwing van de omvang van de haven beperkt de aanvulling 
zich tot de mededeling dat de ladder van duurzame verstedelijking is doorlopen en dat daar-
uit is geconcludeerd dat er een aantoonbare behoefte is aan nieuwe, extra bedrijfskavels. De 
argumenten op grond waarvan deze conclusie is getrokken, zijn niet opgenomen in de aan-
vulling. De Commissie moet voor de onderbouwing van deze behoefte teruggrijpen op (pro-
vinciale) visiedocumenten zoals de “Toekomstvisie haven Wanssum” van de gemeente Venray 
en de Havennetwerkvisie Limburg 2030. Daaruit is af te leiden dat het huidige terrein geheel 
is uitgegeven en dat in 2011 uitbreiding van de haven gewenst was.  
 
Dat een kadelengte van 600 m nodig is, wordt beargumenteerd op grond van het feit dat drie 
schepen met een scheepslengte tot 185 m gelijktijdig de mogelijkheid moeten hebben om 
aan te meren aan één zijde van de haven. Verder stelt de aanvulling dat de havenmond en de 
Maas nog aangepast moeten worden vóór klasse Vb-schepen veilig ontvangen kunnen wor-
den. Deze aanpassingen zijn echter geen onderdeel van dit voornemen, dat beperkt blijft tot 
het geschikt maken van de haven voor dit type schepen. 
 
Oordeel over de aanvulling op het MER : effectenonderzoek 
De Commissie constateert dat de milieueffecten van de havenuitbreiding over het algemeen 
afdoende zijn gedocumenteerd. Zo maakt de aanvulling bijvoorbeeld duidelijk dat  
• de havenuitbreiding weinig tot geen effecten heeft op de beoogde daling van de water-

stand in de rivier; 
• de havenuitbreiding geen wijzigingen in de dwarsstroming in de Maas tot gevolg heeft; 
• de NOx- en PM10-concentraties en de geluidhinder bij het aanleggen en gebruiken van de 

haven beperkt toenemen. 
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Tenslotte constateert de Commissie dat duurzaamheid beperkt is ingevuld en is terugge-
bracht tot het streven naar sluiten van de grondbalans. Uit het feit dat er grond per schip 
wordt afgevoerd (blz.16 van de aanvulling) blijkt dat deze beperkte doelstelling niet wordt 
gerealiseerd. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Limburg 
 
Besluit: vaststellen van een inpassingsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C3, C16.2, D3.2, D4, D9, D10, D18.3  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: Gebiedsontwikkeling met waterstandverlaging, hoogwaterveiligheidsmaatregelen, 
aanleg van natuur, recreatie, economische activiteiten waaronder een haven, rondweg.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure: 23 april 2013  
ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 26 april t/m 6 juni 2013 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 28 april 2013 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 26 juni 2013 
inhoudseisen vastgesteld: 24 december 2013 
kennisgeving MER in Staatscourant van: 17 juni 2015  
ter inzage legging MER: 18 juni tot en met 29 juli 2015 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 18 juni 2015 
voorlopig toetsingsadvies uitgebracht: 21 augustus 2015 
Aanvulling op het MER ontvangen: 14 december 2015 
Toetsingsadvies uitgebracht: 17 december 2015 
 
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: 
Ir. A.J. Bliek 
Ir. T.B.J. Bremer 
Drs. S.R.J. Jansen 
dr. J. Lembrechts (secretaris) 
Ing. B.P.A. Peters 
mr. C.Th. Smit (voorzitter) 
Drs. G. de Zoeten 
 
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. Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij 
de voorbereiding op het MER heeft ze een locatiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte 
te stellen van de situatie. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie vindt u op: 
http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie  
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  
• Hoofdrapport MER Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, HaskoningDHV Nederland 

B.V., 18 juni 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport rivierkunde, 

Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport grondwater en 

landbouw, Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport (water) bodem, 

Royal HaskoningDHV, 13 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport natuur en op-

pervlaktewater, Royal HaskoningDHV, 4 juni 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport landschap en 

recreatie, Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Deelrapport Archeologie en Cultuurhistorie, Ves-

tigia, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport verkeer en ver-

voer, Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport luchtkwaliteit, 

Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport geluid en trillin-

gen, Royal HaskoningDHV, 5 juni 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrappor, deelrapport externe veilig-

heid, Royal HaskoningDHV, 15 mei 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Passende Beoordeling, Royal HaskoningDHV, 2 

juni 2015 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, PIP, deelrapport geluid, Royal HaskoningDHV, 

juni 2015 
• PIP Ooijen Wanssum, Onderzoek externe veiligheid, maart 2015 
• Analyse landbouweffecten Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Dienst Landelijk GE-

bied, januari 2015 
• Verkennend bodemonderzoek Maasweg (ong.) te Blitterswijck, gemeente Venray, 

Eco/nsultancy.nl, 8 juli 2014 
• Waterbodemonderzoek plangebied Ooijen-Wanssum voor bodemkwaliteitskaart, Royal 

HaskoningDHV, 12 februari 2015 

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie


 

 

• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Bodemkwaliteitskaart, Royal HaskoningDHV, 11 
februari 2015 

• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Archeologische verwachtings- en beleidskaart, 
BAAC onderzoek-en adviesbureau, november 2014 

• St. Antonius Abt Gilde Blitterswijkck, Akoestisch onderzoek beoogd gildeterrein kasteel-
ruïne Blitterswijck, Peutz, 26 november 2014 

• Dijkversterking primaire waterkering Gebiedsontwikkeling Ooijen en Wanssum, Uit-
gangspunten en ontwerp groene keringen, Royal HaskoningDHV, 12 maart 2015 

• Waterhuishoudkundig plan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ten behoeve van het 
Provinciaal Inpassingsplan, Royal HaskoningDHV, 10 juni 2015 

• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum regels en ontwerp 
• Kwaliteitskader gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, februari 2013 
• Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Beeldkwaliteits Uitbreiding Werkhaven Wanssum, 

april 2015 
• Projectbureau Ooijen-Wanssum, Recreatieve ontwikkeling Kop van Ooijen, Ruimtelijke 

onderbouwing, 27 mei 2015 
• Landschapsplan Provinciale rondweg en haven Wanssum gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum, Royal HaskoningDHV, 19 mei 2015 
• Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding het Roekenbosch, Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum, BRO, 22 mei 2015 
• Memo Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk, 22 mei 2015 
• Memo Beoordelingsformulier voor KRW toets, Grontmij, 26 februari 2015  
• Rapport Aanvulling Milieueffectrapport Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Royal 

HaskoningDHV, 14 december 2015 
 
De Commissie heeft kennis genomen van zienswijzen en adviezen, die zij van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor m.e.r., in haar advies ver-
werkt. 
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