20 november 2014

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Attractiepark Toverland, Horst aan de Maas
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor het ontwerpbestemmingsplan Toverland in Sevenum. Zij adviseert het rapport aan te vullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Horst aan de Maas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Horst aan de Maas wil uitbreiding van attractiepark Toverland de komende tien jaar 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. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport
onderzocht.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de Commissie gevraagd het rapport te
toetsen.
Het advies
De Commissie vindt het milieueffectrapport nog niet volledig. De beschrijving van de
effecten van de maximale invulling van het bestemmingsplan in het rapport, komt niet
overeen met die in het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op
de lange termijn nog onduidelijk. Ook zijn de effecten van het toenemende verkeer op
het nabijgelegen natuurgebied Deurnsche Peel & Mariapeel en de effecten van evenementen op het terrein van het attractiepark nog onvoldoende beschreven.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit
wordt genomen. De gemeente Horst aan de Maas heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en deze nog een keer te laten toetsen door de Commissie m.e.r.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2951
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55794773.

