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 Advies voor de inhoud van het MER 

De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg 

opstellen, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving staan. De 

provincie wil ook breder kijken en ingaan op aspecten als gezondheid, veiligheid, economie 

en sociale aspecten. Om bij het maken van keuzes in de visie het milieubelang volwaardig 

mee te kunnen wegen, wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Limburg heeft 

de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud van het 

op te stellen MER.  

 

Essentiële informatie voor het MER 

Voor haar advies baseert de Commissie zich op de notitie reikwijdte en detailniveau (hierna: 

NRD)1 en de zogenoemde Nota Omgevingsdilemma’s. Deze nota stelt dat er tussen ambities 

van verschillende sectoren spanningen zijn, die vooral gaan over de (milieu)ruimte in 

gebieden, en die vragen om bestuurlijke keuzes. Het MER heeft als doel om de provincie te 

helpen om deze keuzes te maken en het milieubelang daarbij volwaardig mee te wegen. De 

onderstaande punten ziet de Commissie als essentiële informatie voor het MER en kan 

worden gebruikt als gestructureerd stappenplan: 

• Bepaal de ambities voor (gebieden in) de Omgevingsvisie op basis van: 

o de belangrijkste opgaven die op Limburg afkomen, zoals de energietransitie en de 

transformatie van de landbouw, 

o de veranderingen ten opzichte van de bestaande Provinciale Omgevingsvisie Limburg 

(POL2014) en de beleidstekorten die volgen uit beschikbare beleidsevaluaties, en 

o een leefomgevingsfoto van Limburg die de belangrijkste omgevingskwaliteiten in 

beeld brengt en die onderscheid maakt tussen gebieden.  

• Vertaal de ambities in toetsbare doelen. Maak hierbij onderscheid tussen doelen en 

randvoorwaarden. 

• Onderzoek en bepaal de bandbreedte in mogelijke oplossingen/beleidsopties voor elk 

van de meest belangrijke thema’s. Ga hierbij ook in op de rol van de provincie en met 

welke instrumenten de provincie sturing kan geven. 

• Breng in kaart hoe thema’s met elkaar samenhangen door oplossingen voor 

afzonderlijke thema’s met elkaar te combineren. Gebruik deze samenhang om te komen 

tot een aantal onderscheidende, integrale alternatieven. 

• Stel een beoordelingskader op dat aansluit op de geformuleerde ambities. Bepaal 

vervolgens de effecten van deze alternatieven en of de doelen worden gehaald. 

• Formuleer op basis van het beoordelingskader een monitoringsplan. 

 
1  Notitie reikwijdte en detailniveau, Omgevingsvisie Limburg 2020, Anteagroup, 3 december 2019. 
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Figuur 1: Stappenplan voor het MER met leeswijzer advies. 
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In de volgende hoofdstukken werkt de Commissie in meer detail dit stappenplan uit en bouwt 

daarbij voort op de NRD. Voor de leesbaarheid van het verhaal herhaalt de Commissie soms 

wat al in de NRD staat. In figuur 1 is aangegeven in welke paragraaf of hoofdstuk de 

Commissie ingaat op de stappen. Daarbij benadrukt zij (met de blauwe pijlen) dat het gaat 

om een iteratief proces omdat iedere stap ertoe kan leiden dat één of meerdere stappen 

opnieuw moeten worden gezet. Zo kan later in het proces geconcludeerd worden dat 

ambities moeten worden aangepast. De Commissie constateert dat de Nota 

Omgevingsdilemma’s een goede aanzet bevat tot verschillende stappen (ambities, doelen en 

mogelijke oplossingsrichtingen), maar dat deze nog door elkaar zijn gepresenteerd. 

 

Met het doorlopen van de stappen en mede op basis van het MER kan de provincie vervolgens 

bestuurlijke besluiten over het gebruik van de (milieu)ruimte in het licht van de ambities 

maken. Dat betekent dat bij alle stappen in het MER gekeken wordt naar de verhouding 

tussen de vraag naar en het aanbod van (milieu)ruimte (op de grond, de hoogte in, 

ondergronds). Zo wordt duidelijk welke oplossingen er zijn, en welke keuzes er zijn bij het 

toedelen van (milieu)ruimte aan verschillende thema’s. Kaarten zijn hierbij onmisbaar. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 

 

Participatie 

De Commissie constateert dat de NRD nog niet ingaat op de rol van participatie in het proces 

van milieueffectrapportage (los van formele inspraak). Zij adviseert om aan te geven hoe de 

uitwerking van de bovengenoemde stappen in het MER ingebracht kunnen worden in het 

participatieve proces met belanghebbenden (regionaal, interregionaal en 

grensoverschrijdend) en de uitkomsten van participatie in de stappen worden meegenomen. 

Wellicht kan een schema in het MER inzichtelijk maken hoe de resultaten van participatie in 

de Omgevingsvisie meegenomen worden. 

 

Achtergrond 

Een Omgevingsvisie beschrijft het integrale beleid van de provincie met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving voor de lange termijn, hoe de provincie omgaat met thema’s zoals energie, 

klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. 

Omdat de Omgevingsvisie kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten, wordt een 

plan-MER opgesteld. Een andere aanleiding om een plan-MER op te stellen, is omdat belangrijke 

negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet met zekerheid uitgesloten zijn. 

 

Waarom een advies? 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

het MER. 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 de Omgevingsvisie.  

 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3407 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3407
http://www.commissiemer.nl/
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 Opgaven, ambities, doelen, beleid en besluiten 

 Opgaven, ambities en doelen 

Opgaven en ambities 

De provincie Limburg wil één integrale visie voor de toekomst van Limburg opstellen, met als 

ijkmomenten 2030 en 2050. Daaruit moet volgens de NRD blijken wat er nodig is om de 

doelen en ambities van de provincie te halen. Daarvoor is allereerst nodig om te bepalen wat 

de ambities van de provincie zijn.  

De Commissie adviseert om de ambities te bepalen op basis van: 

• Geef aan welke opgaven op Limburg afkomen. In de Nota Omgevingsdilemma’s is hier al 

een aanzet voor gegeven. Zoals de NRD terecht aangeeft, biedt ook de Nationale 

Omgevingsvisie hiervoor aanknopingspunten. 

• De ambities uit het bestaande POL2014 die ook voor de toekomstige situatie nog 

relevant zijn. De NRD wijst erop dat het POL2014 al aandacht besteedt aan opgaven en 

trends in demografie, technologische ontwikkeling, kenniseconomie, globalisering en 

klimaatverandering. Ook is het van belang om evaluaties van het gevoerde beleid te 

betrekken om te laten zien welk beleid het gewenste doel wel of niet heeft bereikt en 

hoe dat komt. Hiermee wordt recht gedaan aan de beleidscyclus2 die voortbouwt op de 

resultaten en ‘lessons learned’ van eerder beleid. 

• Een beschrijving van de bestaande toestand van de leefomgeving in Limburg (ook wel: 

foto van de staat van de leefomgeving) en de trends in de leefomgeving. Hiervoor kan 

het in de NRD beschreven beoordelingskader als uitgangspunt dienen (zie hoofdstuk 4 

van dit advies). Dit beoordelingskader is, passend bij een omgevingsvisie, breed opgezet 

en bevat naast milieucriteria ook sociale en economische criteria. De Commissie ziet het 

belang van een dergelijke brede beschrijving, zoals ook in POL2014 is gebruikt, zodat 

wordt voorkomen dat op voorhand onderwerpen worden gemist. Geef aan waar het 

beoordelingskader voor de Omgevingsvisie overeenkomt en afwijkt van het 

beoordelingskader van het POL2014. 

 

Maak, gelet op de grote verschillen binnen de provincie, onderscheid tussen het noorden, 

midden en zuiden van de provincie3 en, waar nodig, ook binnen deze regio’s. Zo kan worden 

aangesloten bij de zeven typen gebieden met eigen omgevingskwaliteiten van het POL2014. 

Benoem hierin de kwaliteiten en waarden, maar destilleer hieruit ook de bestaande en te 

verwachten knelpunten in de Limburgse leefomgeving.  

 

Door duidelijk te maken hoe Limburg er op dit moment voorstaat en welke opgaven op 

Limburg afkomen, ontstaat een gemeenschappelijke gespreksbasis om in een participatief 

proces met de verschillende stakeholders te bepalen welke ambities prioriteit moeten krijgen.  

 

De Commissie adviseert om de hoeveelheid ambities te beperken om het proces werkbaar te 

houden. De hoeveelheid aan mogelijke oplossingsrichtingen (zie paragraaf 3.2 van dit advies) 

wordt anders moeilijk te overzien. Dit maakt het vervolgens ingewikkeld om te zoeken naar 

samenhang en om te komen tot onderscheidende alternatieven (zie paragraaf 3.3 van dit 

advies). 

 
2  Zie figuur 1.1 van de NRD, blz. 3. 

3  Dit staat ook al in de NRD, blz. 19. 
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Meetbare doelen 

Vertaal de ambities vervolgens in zo concreet mogelijke doelen, zodat deze op navolgbare 

wijze te toetsen zijn, zo mogelijk te meten en voor iedereen voor te stellen zijn. Dat maakt 

het mogelijk om in het MER te kunnen onderzoeken of met nieuw beleid ambities 

gerealiseerd kunnen worden en om gericht te kunnen monitoren. 

De Commissie merkt hierbij op dat in het MER duidelijk onderscheid moet worden gemaakt 

tussen doelen en randvoorwaarden. Zo is de herstelopgave van Natura 2000-gebieden een 

randvoorwaarde, die niet ter discussie staat. Daarentegen kan het uitbreiden van het 

Limburgs Natuurnetwerk een doel zijn.  

 Beleidskader 

Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid relevant is voor de 

Omgevingsvisie en welke kaders en randvoorwaarden hieruit voortkomen. Ga daarbij in ieder 

geval in op: 

• De invulling die Limburg geeft aan de beleidskeuzes voor de vier prioriteiten uit het 

ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI): 

o Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie,  

o Duurzaam economisch groeipotentieel,  

o Sterke en gezonde steden en regio’s, en  

o Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

• Klimaatakkoord (nieuwbouw geen gasaansluiting); Aanpassing Gaswet voor 

ontheffingplicht op gasaansluiting; Akkoord Nieuwbouw aardgasvrij; Regionale Energie 

Strategieën (RES) en warmteplannen.  

• Krimpbeleid. 

• Beleid inzake gezondheidsbescherming en -bevordering. 

• Beleidsevaluaties van het POL2014 die nog belangrijke beleidstekorten laten zien.  

• Grensoverschrijdende problematiek/samenwerking in het kader van de verschillende 

Euregio’s. 

 

De Omgevingswet kent naast de Omgevingsvisie ook het instrument programma. Met 

programma’s kunnen onderdelen van het (provinciale) beleid verder worden uitgewerkt. Geef 

aan voor welke beleidsonderdelen met betrekking tot de leefomgeving een programma zal 

worden opgesteld. 

 Te nemen besluit(en) 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor de Omgevingsvisie. Daarnaast zullen andere 

besluiten genomen worden voor de realisatie van het voornemen. Geef aan welke besluiten 

dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de tijdsplanning is.  
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 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

 Algemeen 

De Nota Omgevingsdilemma’s laat goed zien dat de verschillende opgaven en ambities leiden 

tot spanningen over (milieu)ruimtevraag en dat deze spanningen vragen om keuzes. Het MER 

faciliteert het maken van deze keuzes door eerst de bandbreedte aan oplossingen per thema 

in beeld te brengen en deze vervolgens uit te werken tot integrale alternatieven, waarin 

oplossingsrichtingen voor thema’s worden gecombineerd. Hiermee wordt duidelijk welke 

afwegingen en dilemma’s voorliggen, en wat de effecten en doelbereik van uiteindelijke 

bestuurlijke keuzes zullen zijn. De Nota Omgevingsdilemma’s maakt duidelijk dat de 

implicaties van keuzes onderdeel van het participatieproces zijn. Het MER kan deze 

informatie aanleveren. 

 Bandbreedte aan oplossingsrichtingen 

De Nota Omgevingsdilemma’s benoemt een zevental thema’s:  

• Energie 

• Leefbaarheid 

• Economie 

• Circulaire economie 

• Mobiliteit 

• Landschap/Natuur 

• Landbouw. 

Het is niet duidelijk waarom voor deze thema’s is gekozen en hoe deze zich verhouden tot de 

NRD waar ook verschillende thema’s worden benoemd, zoals een gezonde leefomgeving, 

digitalisering, demografische ontwikkelingen en de drie thema’s uit de NOVI die ook voor 

Limburg van belang zijn: 

• het verduurzamen en versterken van de industrie en logistiek; 

• het verduurzamen van de Limburgse landbouw; 

• het transformeren en verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Onderbouw in het MER waarom en op basis waarvan juist voor deze thema’s is gekozen. De 

Commissie merkt hierbij op dat ‘Leefbaarheid’ een onderwerp is dat voor alle thema’s 

relevant is. Ook wijst zij erop dat voor natuur randvoorwaarden uit 

natuurbeschermingsregelgeving voortvloeien. 

De Commissie adviseert om te komen tot een helder onderbouwde set aan thema’s.  

 

Oplossingsrichtingen per thema 

De Commissie adviseert op weg naar de formulering van integrale alternatieven eerst per 

thema een realistische bandbreedte aan oplossingsrichtingen te presenteren. Beschrijf in 

globale termen het verwachte (milieu)ruimtebeslag van de oplossingsrichtingen. Zo ontstaat 

zicht op dilemma’s en afwegingen, maar ook op mogelijke samenhang tussen 

oplossingsrichtingen per thema.  
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 Integrale alternatieven 

Vervolgens kunnen oplossingsrichtingen voor de afzonderlijke thema’s met elkaar 

gecombineerd worden. Maak duidelijk waar (oplossingsrichtingen per) thema’s elkaar kunnen 

versterken, en waar combinaties spanningen geven.  

 

Veelbelovende combinaties van oplossingen voor de verschillende thema’s kunnen 

vervolgens samengevoegd worden in integrale alternatieven. Door een aantal 

onderscheidende, innerlijk consistente integrale alternatieven te ontwikkelen, kan inzicht 

verkregen worden in de hoeken van het speelveld. Denk aan een focus op 

omgevingskwaliteiten, de energietransitie of verduurzaming van de Limburgse landbouw. 

Integrale alternatieven passen ook bij de Omgevingswet. Neem hierin ook de verschillende 

sturingsrollen mee. In de alternatieven wordt op uiteenlopende manieren (milieu)ruimte 

gecreëerd en verdeeld.  

 Rol van de provincie 

Geef aan in welke dossiers, onder welke omstandigheden en met welke instrumenten de 

provincie daadwerkelijk kan sturen. Dit heeft immers gevolgen voor de mate waarin de 

doelen kunnen worden bereikt. Overigens merkt de Commissie wel op dat de provincie op 

bepaalde dossiers het verschil kan maken, ook al is zij niet de eerstverantwoordelijke 

(bestuurslaag) in kwestie. 

 Relatie met het buitenland 

Bijzonder aan Limburg is dat de provincie wordt omringd door andere landen. Terecht stelt 

de NRD dat de Omgevingsvisie over de landsgrenzen heen zal kijken. Laat gedurende het 

proces steeds zien hoe hier rekening mee wordt gehouden. 

 Referentie 

Beschrijf de bestaande toestand van de leefomgeving in het studiegebied (de in paragraaf 2.1 

genoemde ‘foto van de staat van de leefomgeving’) en de te verwachten toestand als gevolg 

van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten milieueffecten. Daarbij 

wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkeling van de 

leefomgeving, zonder dat de Omgevingsvisie (of één van de alternatieven daarvoor) wordt 

gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in 

het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. 
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 Beoordelingskader 

 Uitgangspunten beoordelingskader  

Volgens hoofdstuk 4 van de NRD dient het op te stellen beoordelingskader de volgende 

doelen: 

• Reikwijdte: inhoudelijke afbakening en categorisering van de fysieke leefomgeving. 

• Detailniveau: raamwerk voor de beoordeling in de m.e.r.-procedure. 

• Beleidscyclus: het beoordelingskader kan, behalve in de beleidsontwikkeling, ook een rol 

spelen bij de uitwerking van de visie in programma’s en projecten. 

 

In bijlage 2 van de NRD is een aanzet voor indicatoren voor de effectbeoordeling opgenomen. 

In aanvulling daarop adviseert de Commissie het volgende: 

• Zorg ervoor dat het beoordelingskader zoveel mogelijk aansluit op geformuleerde 

ambities. Zo ontbreken indicatoren over de landbouw (omgevingskwaliteit en 

gezondheid). 

• Laat het beoordelingskader qua breedte en detailniveau aansluiten bij de stap in het 

stappenplan (zie Figuur 1) waarin het proces zich bevindt: 

o Gebruik een versie van het beoordelingskader met alle criteria en in detail voor het 

maken van de leefomgevingsfoto (zie paragraaf 2.1) en de monitoring (zie hoofdstuk 

5). Het detailniveau kan overigens per thema verschillen.  

o Gebruik voor de beoordeling van de alternatieven (zie paragraaf 4.2) een versie van 

het beoordelingskader met beperkte criteria op een abstractieniveau dat past bij de 

alternatieven. Deze inperking helpt om het proces werkbaar te houden en om 

voldoende informatie aan te leveren voor het voorliggende besluit. Maak navolgbaar 

hoe deze beperkte set aan criteria tot stand is gekomen. Leg de nadruk op en sluit 

aan op de mate van concreetheid van toetsingscriteria die er echt toe doen 

(bijvoorbeeld vanuit de ambities of de effecten).  

• Geef aan wat de aard van de scores is. Gebruik, gelet op het abstractieniveau van de 

Omgevingsvisie, bijvoorbeeld het stoplichtmodel, om de effecten te waarderen. Geef ook 

aan hoe de scores bepaald worden, en hoe daarbij gebruik wordt gemaakt van 

bestaande informatie en nieuwe analyses en berekeningen. Als gebruik wordt gemaakt 

van expert judgement, zorg er dan voor dat dit navolgbaar en herhaalbaar is. 

 Vergelijking alternatieven 

Laat in het MER duidelijk de onderscheidende verschillen tussen de alternatieven zien. De 

Commissie adviseert daartoe om de scores in een overzichtelijke tabel op te nemen. Geef in 

het geval met kleuren of plussen en minnen wordt gewerkt, in een aparte kolom een korte 

verantwoording hoe deze score tot stand is gekomen. Geef in een volgende kolom 

aandachtspunten voor vervolgbesluitvorming mee.  

 

Op basis van de effecten van de integrale alternatieven kunnen vervolgens transparante 

afwegingen ten behoeve van de besluitvorming in beeld gebracht worden. Daarbij wordt ook 

duidelijk in hoeverre met de alternatieven de doelen gerealiseerd worden (doelbereik), en in 

hoeverre daarvoor voldoende (milieu)ruimte beschikbaar is. Indien dit bij geen van de 

alternatieven in voldoende mate gebeurt, geef dan aan of een alternatief geoptimaliseerd kan 
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worden (voorkeursalternatief, mitigerende maatregelen), dan wel dat bestuurders de 

mogelijkheid wordt voorgelegd om op onderdelen ambities bij te stellen.  

 

Motiveer de keuze voor het voorkeursalternatief en breng hiervan de effecten (inclusief 

doelbereik) in kaart. In het geval het voorkeursalternatief significante effecten op Natura 

2000-gebieden in en rondom Limburg kan hebben, neem dan ook een Passende beoordeling 

op in het MER en onderzoek daarin hoe deze effecten kunnen worden voorkomen.  

 Monitoring, evaluatie en maatregelen achter de 

hand 

Looptijd en onzekerheden Omgevingsvisie nopen tot monitoringsplan 

Gelet op de looptijd van de Omgevingsvisie en de afhankelijkheid van andere partijen om de 

doelen te bereiken, adviseert de Commissie regelmatig te bewaken in welke mate de 

daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan de doelen van de provincie, welke 

milieueffecten zijn opgetreden, en hoe deze zich verhouden tot wet- en regelgeving. 

Door de flexibiliteit van de Omgevingsvisie is sprake van relatief grote onzekerheden over de 

gevolgen ervan. Om ongewenste gevolgen in de hand te houden en zo nodig te kunnen 

bijsturen is het van belang doelen, normen, kaders en regels duidelijk en toetsbaar te 

omschrijven en om de ontwikkeling van het gebied te monitoren. Een monitoringsplan met 

heldere indicatoren is daarvoor noodzakelijk. Op die manier wordt inzichtelijk of de 

verschillende deeldoelstellingen gedurende de looptijd van de Omgevingsvisie nog kunnen 

worden bereikt en, indien nodig, welke extra maatregelen genomen kunnen worden. Zo kan 

het milieubelang, op punten die nu nog onzeker zijn, in de toekomst volwaardig meewegen.  

 

Beoordelingskader m.e.r. als basis voor monitoringsprogramma 

Formuleer op basis van het beoordelingskader een monitoringsprogramma. Houd hierbij 

rekening met de ontwikkelingen in de kwaliteit van de leefomgeving. Deze kunnen aanleiding 

zijn tot het hanteren van andere beoordelingscriteria dan op dit moment zijn voorzien. 

Bestaande sectorale monitoringsprogramma’s voor luchtkwaliteit (NSL), natuur (SNL, PAS), 

(grond)water en gezondheid kunnen worden ingezet voor het in beeld brengen van de 

geactualiseerde leefomgevingskwaliteit. Voor CO2 kan de Klimaatmonitor gebruikt worden. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Advies van de Commissie over het op te stellen MER 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep geeft aan welke 

onderwerpen naar zijn mening moeten worden behandeld in het MER en met welke diepgang. 

Meer informatie over de Commissie en over haar werkwijze vindt u op onze website. 

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

drs. John Dagevos 

dr. Roeland During 

ir. Tilly Fast 

mr.drs. Gijs Hoevenaars (secretaris) 

drs. Sjef Jansen 

dr. Michiel van Pelt 

drs. Marieke van Rhijn (voorzitter) 

 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport wordt opgesteld 

Provinciale Omgevingsvisie Limburg. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteiten C en D14 (veehoude-

rijen), D03.2 (werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen), D11.2 (stede-

lijke ontwikkelingsprojecten), D11.3 (industrieterreinen), D11.4 (project voor het gebruik van 

niet in cultuur gebrachte gronden of semi-natuurlijke gebieden voor intensieve landbouw), 

D22.2(windturbineparken) en D43 (permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voer-

tuigen). Een MER is ook nodig omdat mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden optreden die 

in een Passende beoordeling moeten worden beschreven. Daarom wordt een plan-MER opge-

steld. 

 

Bevoegd gezag besluit 

Provinciale Staten van Limburg. 

 

Initiatiefnemer besluit 

Gedeputeerde Staten van Limburg. 

 

Bevoegd gezag m.e.r.-procedure 

Provinciale Staten van Limburg. 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en ad-

viezen bij haar advies te betrekken.  

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft gebruikt? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3407 in te vullen in het zoekvak. 

  

https://www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-doet-de-commissie-mer
http://commissiemer.nl/onze-diensten/werkwijze
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2018-01-01
http://www.commissiemer.nl/
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3407


 

 

 

 

 


