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OORDEEL OVER HET MER 
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het voornemen om een partiële 
herziening van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) inzake de kalksteenwin-
ning in de Sint-Pietersberg vast te stellen. In de POL-aanvulling “Beëindiging 
kalksteenwinning Sint-Pietersberg” worden voorwaarden gesteld aan de kalk-
steenwinning en zal een datum voor beëindiging van de winning worden vast-
gesteld. Ten behoeve van de besluitvorming over de POL-aanvulling wordt de 
procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) voor plannen gevolgd.1  
 
De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming 
in het plan-MER aanwezig is. Voor inhoudelijke milieuinformatie wordt in het 
plan-MER verwezen naar het besluit-MER Kalksteenwinning ENCI tot 2020. 
Over dit MER en de aanvulling daarop heeft de Commissie reeds een toet-
singsadvies uitgebracht.2  
 
Het plan-MER bevat ten opzichte van het besluit-MER geen aanvullende mili-
euinformatie. Voor de besluitvorming over de POL-aanvulling is dit volgens de 
Commissie ook niet nodig. Het MER heeft geen betrekking op de fase van af-
werking van de groeve na beëindiging van de kalksteenwinning. De in het 
plan-MER beschouwde alternatieven worden uitsluitend vergeleken op basis 
van de duur van de winning en de voorwaarden3 die aan de winning worden 
gesteld.  
 

                                              

1  In bijlage 1 zijn nadere gegevens opgenomen over de procedure en de werkwijze van de Commissie m.e.r. In 
bijlage 2 is een overzicht van de ontvangen zienswijzen en adviezen opgenomen. 

2  Rapportnummer 2039-112, d.d. 25 november 2008. 
3  Hiermee wordt bedoeld dat in bepaalde in het MER genoemde waardevolle delen van de groeve geen kalksteen 

zal worden gewonnen. 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Limburg 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Limburg 
 
Besluit: Vaststelling Aanvulling Provinciaal Omgevingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C16.3 
 
Activiteit: De POL-aanvulling wordt vastgesteld in verband met de beëindi-
ging van kalksteenwinning in de Sint-Pietersberggroeve in 2015 of 2020. 
 
Betrokken documenten:  
• Ontwerp POL-aanvulling Plan-milieueffectrapport Beëindiging kalksteen-

winning Sint-Pietersberg, provincie Limburg, november 2008; 
• Ontwerp POL-aanvulling Beëindiging kalksteenwinning Sint-Pietersberg, 

provincie Limburg, november 2008. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving planMER: 19 november 2008  
aanvraag toetsingsadvies: 21 november 2008 
ter inzage legging MER: 19 november t/m 31 december 2008 
toetsingsadvies uitgebracht: 22 januari 2009 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
drs. W. Altenburg 
prof.dr. Ch.W. Backes 
ing. E.H.A. de Beer 
drs. P.J. Jongejans (werkgroepsecretaris) 
dr. C.J. Hemker 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
prof.ir. J. Schittekat 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Natuurmonumenten, regio Noord Brabant en Limburg 
2. ENCI B.V., Maastricht 
3. Stichting Milieufederatie Limburg, Roermond 
4. Stichting ENCI STOP, Maastricht 
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