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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Uitbreiding Toverland Horst aan de Maas 

 

Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

voor de uitbreiding van attractiepark Toverland in Horst aan de Maas opnieuw 

beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten goed be-

schrijft. 

 

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 gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Horst aan de Maas wil de uitbreiding van attractiepark Toverland mogelijk 

maken. Het park wil in 2023 minimaal één miljoen bezoekers ontvangen, met in de 

winter gemiddeld 3.000 bezoekers en in de zomer gemiddeld 13.000 bezoekers per 

dag. Voordat de gemeenteraad besluit over dit bestemmingsplan zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat het rap-

port nog niet compleet was en adviseerde eerder om het rapport te laten aan passen. 

De gemeente heeft dit advies overgenomen. 

 

De gemeente heeft de Commissie nu gevraagd dit rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het aangepaste rapport een goed beeld geeft hoe het attrac-

tiepark er na de uitbreiding uit komt te zien. Ook is op hoofdlijnen beschreven hoe het 

eindbeeld op de langere termijn eruitziet: in deze variant zal ook het noordwestelijk ge-

bied tot aan de Schorfvenweg deel van Toverland gaan uitmaken. Het rapport beschrijft 

de milieugevolgen van een maximale inrichting van het park goed. 

 

Uit het rapport blijkt ook dat beperkingen voor evenementen uit de bestaande vergun-

ning blijven bestaan. De milieueffecten (geluid- en verkeersoverlast) van evenementen 

op Toverland zullen daardoor vergelijkbaar zijn met het huidige park. 

 

De Commissie vindt dat er met dit rapport een goede milieubasis ligt voor een besluit 

over het bestemmingsplan. 
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