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Onderwerp
Toezenden riehtlljnen MEP

Hierbij doen wij u de door ons vastgestelde riehtlijnen voor de inhoud V81l he! milieueffeetrapport (MER)
van NV Waterleiding Maatsehappij Limburg te Maastricht toekomen.
Ze zijn vastgesteld bij besluit van 6 mei 2010.

Bij het opstellen van de riehtlijnen hebben wij gebruik gemaakt van de binnengekomen zienswijzen/
adviezen. Het advies van uw Commissie heeft de basis gevormd voor deze richtlijnen.

Over de verdero beslui!vormingsprocedure zullen wij u te zijner tijd informeren.
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BesluH van Gedeputearde Staten van Limburg

Onderwerp

Vaststellen van richtlijnen voor het MER Realisatie permanente back-up Waterproductiebedrijf Heel

Inleiding

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (verder WML) is voornemens een permanenie back-up te

realiseren voor WML Waterprodcutiebednjf Heel. Ten behoeve van cle besluitvorming inzake de

voorgenomen activiteit client een milieueffectrapport (MER) opgesteld Ie worden, Het bevoegd gezag

client door het vaststellen van de richtlijnen aan te geven op welke wijze het onderzoek en cle rapportage
moeten plaatsvinclen,

Procedure

Op 21 Januari 2010 (ingekomen 22 januari 2010) heeit WML aen startnotitia ingediend om te komen tot

een MER. De startnotitie is op 9 februmi 2010 gepubliceerd en heeit zes weken voor een iader ter !nz8ge
gelegen, Er zljn adviezenlzienswijzen ontvangen van Werkgroep Behoud De Peel (ingekomen

5 maart 2010), Waterschap Peel en M2asvallei (ingekom'l'm-5 maart 2010), Rijkswaterstaat (ingekornen

17 maart 20-10) en Slichting het Limburgs Landschap (ingekomen 19 rTlaali 2.010),

De startnotitie en ingekomen adviezen/zienswijzen zijn met onze brieven van 2 februari respectie'lelijk
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15 en 25 ma3ri 2010 aan de Comrnissie voar de milieueffec(rapportage (verder: Commissie-MER)

ge.zonden met het verzoek ons te adviseren over het geven van richtJijnen inzake de inhoud van de !VIER.

De ontvangen adviezen en zienswijzen zijn door de Commissie-MER verwerkt in h38r richtJijnenadvies

van 28 april 2010.

Vast.stel1en van de Rich;i:lijnen

Hierbij stellen wij de richtrljnen vast in het kader van de MER voar WML met betrekking tot het realisemn

van een permanente back··up voor Waterproductlebedrijf Heel overeenkomstig het hierna vermelde

richtlijnenadvies (bijlage 1) van de Commissie-iVIER:

Commissie voor de milieurapporiage, Realisatie w8terproductiebedrijf te Heel 'Advies voor richtlijnen voor

het milieueifec(rapport', 28 april 2010/ rapporinummer 2391-26.
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