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1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop 
Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van on-
geveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. 
Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 lig-
plaatsen, 550-700 recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende 
infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recrea-
tiegebied hotel ‘Fitland’ realiseren. De gemeente Cuijk wil beide initiatieven mogelijk maken 
en heeft daarom de voorontwerpbestemmingsplannen ‘Kraaijenbergse plassen waterpark 
Dommelsvoort’ en ‘Kraaijenbergse plassen Hotel Fitland’ opgesteld. Ten behoeve van de be-
sluitvorming hierover door de gemeenteraad van Cuijk is een m.e.r. procedure1 doorlopen. 
 
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie aangegeven dat naar haar oordeel es-
sentiële informatie ontbrak over geluidsbelasting, cultuurhistorie en over de aanlegwerk-
zaamheden (zie verder hoofdstuk 2). De gemeente heeft een aanvulling op het MER laten 
maken. De Commissie adviseert de aanvulling zo spoedig mogelijk openbaar te maken.  
 
De Commissie heeft beide bestemmingsplannen (versies maart 2011)1 bij de toetsing betrok-
ken. In deze plannen heeft de gemeente logischerwijs nog geen rekening kunnen houden 
met de informatie uit de aanvulling (zomer 2011). 
 
Oordeel 
De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen alle essentiële informatie 
bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming. 
 
Het MER en de aanvulling bevatten duidelijk en goed leesbaar kaartmateriaal en beschrijven 
diverse inrichtingsalternatieven2 voor het recreatiegebied. Uit het MER blijkt dat de geluids-
belasting in het plangebied erg hoog is. Dit wordt veroorzaakt doordat het plangebied naast 
de rijksweg A73 en de provinciale weg N321 ligt. Het hotel ‘Fitland’ is langs de A73 gepland, 
waardoor in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting verlaagd wordt door af-
schermende werking. De aanvulling bevat duidelijke kaarten over de toekomstige geluidsbe-
lasting. De aanvulling geeft overzichtelijk weer welke maatregelen aan de orde zijn, namelijk 
een geluidscherm langs de A73 en/of het bouwen van recreatiewoningen met ‘dove gevels’. 
 
Het MER geeft aan dat in het gebied veel cultuurhistorische waarden (archeologie) aanwezig 
zijn. De aanvulling beschrijft deze waarden in voldoende detail. Drie mogelijk behoudends-
waardige archeologische vindplaatsen ondervinden negatieve gevolgen. De aanvulling be-
schrijft hoe hiermee in het bestemmingsplan zal worden omgegaan. Ook gaat de aanvulling 
in op de aanlegwerkzaamheden en daaraan verbonden milieueffecten. 
 
In het volgende hoofdstuk geeft de Commissie een toelichting op het oordeel en geeft zij 
aanbevelingen over de omgang met mitigerende maatregelen voor geluid, het wetsvoorstel 
Swung, aanlegwerkzaamheden en de verkeersveiligheid van langzaam verkeer. 
                                                           

1  Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie, de samenstelling van de werkgroep en 
de bij de toetsing betrokken documenten, zie bijlage 1. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de zienswijzen. 

2  Bijvoorbeeld verschillen in ontsluitingsroute, locatie jachthaven, ligging strand en aantallen recreatiewoningen. 
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2. Toelichting op het oordeel 

2.1 Geluid 

2.1.1 Akoestische situatie ter plaatse van waterpark en Hotel Fitland 

MER 
Op de afbeeldingen 31 en 32 in het MER is de akoestische situatie weergegeven zonder en 
met hotel Fitland. Hieruit blijkt dat het hotel Fitland in een gedeelte van het plangebied de 
geluidsbelasting van de A73 verlaagt door afscherming. De herkomst van de geluidscontou-
ren op deze afbeeldingen en de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van deze ge-
luidscontouren zijn onbekend. De (toekomstige) geluidssituatie is daardoor niet navolgbaar. 
De contouren op de afbeeldingen zijn daarnaast onduidelijk en mogelijk incompleet.3 
 
Gezien de hoge achtergrondgeluidsbelasting zijn duidelijke geluidscontouren belangrijk. 
Deze kunnen bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van het waterpark (bijvoorbeeld 
een zonering of verschuiving van functies in de alternatieven in het MER) en voor mitigerende 
maatregelen.4 
 
Volgens afbeeldingen 31 en 32 van het MER zal een groot deel van de recreatiewoningen 
(zonder het hotel Fitland een groter deel) binnen het gebied met Lden>53 dB komen. 
 
Aanvulling 
De aanvulling bevat goede geluidsinformatie. De contouren staan overzichtelijk op kaart en 
de beoogde mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. Gezien de (hoge) achter-
grondgeluidbelasting stelt de aanvulling twee maatregelen voor, namelijk: 
1. schermen langs de A73; 
2. het bouwen van woningen met een geluidafschermende werking, waarbij de verblijfs-

ruimte aan de geluidsluwe zijde van de panden liggen. 
 
De aanvulling geeft aan dat de locatie van schermen langs de A73 afhankelijk is van de uit-
komsten van overleg met Rijkswaterstaat. Ook blijkt dat de schermen op “eigen grond” ge-
realiseerd kunnen worden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwe-
zig. 
 
De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe omgegaan wordt met de 
beoogde mitigerende maatregelen voor geluid. 

 

                                                           

3  Bijvoorbeeld in afbeelding 31 is de geluidsbelasting van de provinciale weg niet meegenomen, in afbeelding 32 is deze 
wel meegenomen. In de beide afbeeldingen worden dezelfde kleurcoderingen op verschillende wijze gebruikt (vergelijk 
oranje lijn voor 55 vs 58 dB). Onduidelijk is bijvoorbeeld: op welke hoogte gelden deze contouren? Van welke 
brongegevens is uitgegaan? Is artikel 110g Wgh toegepast of niet? 

4  In zienswijzen 4, 9 en 17 wordt ook aandacht gevraagd voor geluid, gezien de hoge achtergrondbelasting en hinder. 
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Wetsvoorstel Swung 
De Commissie heeft tijdens de toetsing de gemeente in overweging gegeven in de aanvulling 
ook een variant te ontwikkelen waarbij al rekening gehouden wordt met het wetsvoorstel 
Swung. Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat rekening gehouden wordt met de zoge-
naamde geluidproductieplafonds in plaats van met de daadwerkelijke geluidemissies van een 
rijksweg. De plafondhoogte ligt in het algemeen boven de huidige geluidemissies van een 
rijksweg.5 De overheid zorgt er vervolgens voor dat deze plafonds niet worden overschre-
den.6 Wanneer met deze plafonds rekening gehouden wordt, wordt voorkomen dat in de 
toekomst langs een rijksweg een ongewenst akoestisch klimaat ontstaat door verkeersgroei. 
 
Wanneer de plafonds verdisconteert worden in de in het MER en de aanvulling genoemde 53-
dB contour heeft dit mogelijk het gevolg dat deze contour verder het plangebied inschuift. 
Deze contour is mede bepalend voor de inzet van de in de aanvulling genoemde mitigerende 
maatregelen. 
 
De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen een dergelijke variant in dit stadium niet te on-
derzoeken en zich te baseren op de situatie in het jaar 2020 (meer verkeer), waarbij al enigs-
zins op toekomstige groei van de geluidbelasting geanticipeerd wordt. De initiatiefnemers 
willen bij de dimensionering van de afschermende maatregelen rekening houden met de con-
sequenties van dit wetsvoorstel, zodat ook met dit wetsvoorstel een akoestisch gunstig leef-
klimaat gerealiseerd wordt. 
 
De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven op welke wijze de gemeente om 
wil gaan met het wetsvoorstel Swung en daarbij aan te geven wat dit kan betekenen voor de 
beoogde mitigerende maatregelen voor geluid. 

2.1.2 Geluidhinder door gebruik waterpark 

MER 
Op pagina 84 van het MER staat de beoogde toegangsweg tot het park. Voor het verkeer op 
de toegangsweg tot het park zijn bij het MER twee uiteenlopende akoestische onderzoeken 
bijgevoegd.7 Het is hierdoor onduidelijk van welke resultaten uitgegaan moet worden en of 
en zo ja welke mitigerende maatregelen aan de orde zijn. 

                                                           

5  Dit wetsvoorstel (kenmerk 32252) is recent door de 2e kamer aangenomen en ligt bij de 1e kamer. In dit wetsvoorstel 
worden geluidproductieplafonds vastgesteld die in het algemeen +1,5 dB boven de huidige geluidsemissies van een 
rijksweg liggen. Mogelijk worden ook de reken- en meetvoorschriften van het wegverkeer herzien, vanwege de 
tegenvallende geluidsreducerende werking van ZOAB en toegenomen geluidproductie van wegvoertuigen, waardoor 
naast de +1,5 dB van het geluidproductieplafond nog een extra verhoging van de geluidemissies van een rijksweg kan 
optreden (ongeveer +2 tot 3 dB). Hoe deze extra dB’s (+1,5 dB en mogelijk +2 tot 3 dB) in de situatie Dommelsvoort 
akoestisch doorwerken (gedeeltelijk geluidswallen aanwezig en afschermende werking Hotel Fitland) is onbekend. 

6  Bijvoorbeeld doordat de wegbeheerder zorg draagt voor het tijdig nemen van bronmaatregelen (stil wegdek) of het 
plaatsen van schermen. 

7  Volgens het rapport (kenmerk RMB 75030640) is er voor de huidige woningen langs de toegangsweg vanaf N321 naar 
het park sprake van hoge geluidsniveaus, direct toe te schrijven aan het park. Deze overschrijden de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) met ca 25 dB en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) met 5 tot 11 dB. Als mogelijke maatregel 
is ‘omleiding’ onderzocht, maar dat leidt bij een andere woning tot een knelpunt van 74 dB(A). In het MER en dit rapport 
wordt hiervoor geen oplossing gegeven. Het tweede rapport (kenmerk VL9898_1) komt tot lagere waarden. Daar wordt 
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Aanvulling 
De aanvulling bevat duidelijke geluidsinformatie en verklaart de hierboven genoemde ver-
schillen. Uit de aanvulling blijkt dat indien de maximale snelheid op de toegangsweg verlaagd 
wordt tot 30 km/uur er voor één woning nog mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. De 
aanvulling geeft aan dat gedacht wordt aan het plaatsen van een scherm of een stiller weg-
dektype. Vervolgens is aangegeven dat het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het plaat-
sen van een afschermende voorziening moet gaan bieden. Hiermee is voldoende informatie 
voor de besluitvorming aanwezig. 

2.2 Cultuurhistorie 
MER 
Het MER beschrijft de archeologiesituatie uit 2002. In het gebied en de directe omgeving 
heeft sindsdien veel vervolgonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen actueel beeld 
van de bekende aanwezige archeologische waarden in het gebied. In het MER zijn de (wel 
beschreven) cultuurhistorische structuren, elementen en vindplaatsen niet systematisch ge-
waardeerd. Hierdoor is de effectbeschrijving en -beoordeling onvoldoende onderbouwd. Niet 
duidelijk is bijvoorbeeld, welke vindplaatsen uit 2002 nu nog aanwezig zijn in het plange-
bied, wat de fysieke staat daarvan is, en welke daarvan daadwerkelijk door het plan bedreigd 
worden. Ook is niet duidelijk of het hele plangebied inmiddels geïnventariseerd is op archeo-
logische relicten en welke daarvan behoudenswaardig zijn. 
 
Onderzoek naar alternatieven waarmee de schade te beperken of te compenseren is ont-
breekt in het MER. Met name door de gefaseerde aanleg en een inrichting waarbij eilanden 
gehandhaafd worden (in tegenstelling tot het achteraf opspuiten van eilanden) verwacht de 
Commissie dat er kansen zijn voor inpassing en mitigatie waardoor aanwezige archeologi-
sche en cultuurhistorische waarden behouden kunnen blijven. 
 
Aanvulling 
De aanvulling geeft een compleet en goed beeld van de aanwezige archeologische waarden 
en de effecten van het plan hierop. De aanvulling beschrijft het ‘Archeologisch Beleidsplan’ 
van de gemeente Cuijk en geeft aan wat de omgang met het bodemarchief is bij te maken 
ruimtelijke keuzes. 
 
Uit het MER blijkt dat 3 archeologische vindplaatsen mogelijk behoudendswaardig zijn. Om 
dit te bepalen is nog wel vervolgonderzoek nodig. De aanvulling geeft aan dat daarom in het 
bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen zal worden, waarmee – mocht later 
besloten worden dat de vindplaatsen behouden moeten blijven – het bestemmingsplan flexi-
bel genoeg is om het inrichtingsplan hierop aan te passen. De aanvulling gaat daarnaast spe-
cifiek in op het mogelijk samenvoegen van twee natuureilanden om het tussenliggende ge-
deelte van het bodemarchief te kunnen behouden. 
 
Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. 

                                                                                                                                                                     

slechts bij enkele woningen overschrijdingen geconstateerd. Het MER gaat verder niet in op (benodigde) mitigerende 
maatregelen. 
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2.3 Aanlegwerkzaamheden 
MER 
Uit het MER wordt niet volledig duidelijk op welke wijze de ontgrondingwerkzaamheden gaan 
plaatsvinden. In de startnotitie en het op enkele plaatsen in het MER lijkt gesproken te wor-
den over het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en vervolgens 
opspuiten van eilanden.8 In de rest van het MER9 is vermeld, dat het ontgronden vooral 
plaatsvindt met graafmachines en wordt niet gesproken over diepe ontgrondingen en vervol-
gens opspuiten van eilanden. De milieueffecten die optreden voor de leefomgeving en op de 
cultuurhistorie (met name archeologie, zie ook §2.2 van dit advies) hangen in belangrijke 
mate samen met de uitvoeringswijze en de duur van de werkzaamheden. 
 
De grondbalans in het MER vermeldt een overschot van 1.000.000 m3, het MER vermeldt dat 
dit overschot wordt afgevoerd naar elders om als bouwstof te dienen. Het MER gaat verder 
niet in op de omgang met dit overschot en de daaraan verbonden milieueffecten. Hierdoor is 
onvoldoende inzicht in de milieueffecten van de aanlegwerkzaamheden en in de (eventuele) 
randvoorwaarden die de gemeente Cuijk kan stellen. 
 
Aanvulling 
De aanvulling beschrijft de wijze van ontgraven en afvoer van grondstromen en hun milieuef-
fecten op heldere wijze. Zo gaat de aanvulling in op de kwaliteit van de grond. Uit de aanvul-
ling blijkt dat het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en het 
vervolgens opspuiten van de eilanden niet meer aan de orde is. De afvoer van grond zal 
hoofdzakelijk per schip plaatsvinden, hierdoor zal geen overlast en hinder door vrachtverkeer 
optreden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. 
 
Uit de aanvulling blijkt dat een tijdelijke laad- en loswal noodzakelijk is. In deze fase (be-
stemmingsplan) is de precieze locatie hiervan logischerwijs nog niet bekend. Doordat in het 
MER en de aanvulling de milieueffecten ‘worstcase’ zijn beschreven10 zijn de voorspelde hin-
der en overlast (m.n. geluidseffecten) van de aan- en afvoer per schip waarschijnlijk lager. 
 
De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming aandacht te besteden aan de locatie van 
de tijdelijke laad- en loswal, zodat inderdaad de in de aanvulling voorspelde reductie van 
hinder en overlast optreedt. 

                                                           

8  Naast de startnotitie bijvoorbeeld pagina 103 van het MER en pagina 11 bijlage akoestisch onderzoek kenmerk RMB-
75030640 van het MER. 

9  Bijvoorbeeld pagina 108 van het MER. 
10  Zie verder pagina 49 van de aanvulling. 
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2.4 Langzaam verkeer 
Het MER gaat beperkt in op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers. Het initia-
tief heeft belangrijke effecten op de omvang van het autoverkeer, maar zal ook veel bezoe-
kers per fiets aantrekken. Uit het MER blijkt dat binnen het waterpark sprake zal zijn van een 
verblijfsgebied met een maximale snelheid van 30 km/uur. Echter, op wegen met een belas-
ting van meer dan 3.000 à 4.000 motorvoertuigen per etmaal - zoals in het MER voorzien - 
dragen aparte fietsvoorzieningen aantoonbaar bij aan een goede verkeersveiligheid.11 
 
De Commissie adviseert daarom om bij de verdere planuitwerking aandacht te besteden aan 
de mogelijkheden voor een goed en verkeersveilig netwerk van fietsvoorzieningen.12 

                                                           

11  Zie bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW, 2006. 
12  Zienswijzen 8, 13 en 18 vragen aandacht voor fietsverbindingen in en rondom het park. 



 

  

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van Cuijk 
 
Besluit: vaststellen van bestemmingsplannen 
 
Categorie Besluit m.e.r.: 
categorie C10.1, C10.3, C16.1 (categorieënindeling van voor 1 april 2011) 
 
Activiteit: Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied 
van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in 
Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 
ligplaatsen, 550-700 recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbeho-
rende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het 
recreatiegebied hotel ‘Fitland’ realiseren. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in het Cuijks Weekblad: 18 juni 2008 
advies aanvraag: 4 juni 2008 
ter inzage legging: 18 juni 2008 tot 29 juli 2008 
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 september 2008 
inhoudseisen vastgesteld: 16 december 2008 
kennisgeving MER in Cuijks Weekblad van: 7 juni 2011 
ter inzage legging MER: 8 juni tot en met 19 juli 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 juni 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 11 oktober 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
drs. W. Altenburg  
dr. G.J. van Blokland 
drs. S.J. Harkema (werkgroepsecretaris) 
drs. W.A.M. Hessing 
ing. B.W.G. van Pagée 
ing. B. Peters 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (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 de besluitvorming. 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 de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende 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, 
alvorens 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 onjuisthe-
den 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 advisering: 
• Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; 
• Samenvatting Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; 
• Voorontwerp Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen Waterpark Dommelsvoort, 31 

maart 2011, kenmerk NL.IMRO.1684.17BP-wpdommelsvoort-VO04; 
• Toelichting Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Hotel Fitland, maart 2011, ken-

merk NL.IMRO.1684.17BP-Hotelfitland-VO01; 
• Rapport, Aanvullingen MER Waterpark Dommelsvoort, 1 september 2011; 
• Samenvatting Waterpark Dommelsvoort, 5 september 2011. 

 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 
augustus 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te 
onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in 
bijlage 2. 



 

  

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Smals Bouwgrondstoffen B.V., Herten 
2. MKB Adviseurs B.V., namens mevrouw W. van Sambeek, Beers 
3. Brasker B.V., Linden 
4. W. Bardoel, Linden 
5. Walk B.V., namens mevrouw P.J. van de Wiel-Wagemans, Beers 
6. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw T.J.M. Jilesen-Wagemans, Beers 
7. Prince Projecten, namens familie Vromans, Beers 
8. Radt-van Mil e.a., Cuijk 
9. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heet H.M.M. Bardoel en mevrouw A.M.E. Evers, 

Beers 
10. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heer J.W.A. Evers, Beers 
11. ZLTO, namens de heer en mevrouw Heurkens, en de heer en mevrouw Janssen,Beers 
12. ZLTO, namens de kinderen van de heer W.P.M. Cuppen en mevrouw M.M.J. Cuppen-

Derks, Beers 
13. Avalar Advies, namens Zorgkwekerij De Groene Spil, Beers 
14. Vereniging Burgers van Linden e.s., Linden 
15. Enkele bewoners van Beers, Beers 
16. Familie Ceulemans, Lent 
17. Dorpsraad Linden, Linden 
18. J. van den Boom, Linden  
19. Waterschap Maas en Aa, Den Bosch 
 



 

  

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterpark 
Dommelsvoort te Cuijk en de aanvulling daarop 
De gemeente Cuijk wil waterpark Dommelsvoort en Hotel Fitland 
planologisch mogelijk maken en daarvoor nieuwe bestemmingsplannen 
vaststellen. Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrap-
port (MER) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage 
geeft in dit toetsingsadvies weer of het MER de benodigde informatie 
voor de besluitvorming bevat. 

 
ISBN: 978-90-421-3326-6 
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