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Bestemmingsplan hippische zone Grandorse

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de hippische zone Grandorse in Horst aan de Maas beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen
met informatie over onder meer de verwachte extra verkeersdrukte en over de
effecten op de bedreigde diersoort de das.
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
Grandorse is een gebied waar de gemeente Horst aan de Maas diverse ontwikkelingen
mogelijk wil maken voor de paardensport. Grote evenementen tot maximaal 260.000
bezoekers per jaar en maximaal 16 paardenbedrijven maken bijvoorbeeld deel uit van
het plan.
Voordat de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit over het bestemmingsplan
zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. Twee belangrijke onderwerpen waarop nog informatie ontbreekt zijn het verkeer en de effecten op
de bedreigde diersoort de das.
Grote evenementen kunnen leiden tot files en hoge parkeerdruk, ook met het oog op
toeristische trekpleisters in de buurt, zoals Toverland. Dit is nog niet goed bekeken voor
Grandorse. Daardoor is nu niet duidelijk of er veel files kunnen ontstaan in bijvoorbeeld
Ysselsteyn en bij de oprit van de A67. Ook is onduidelijk of er voldoende parkeergelegenheid is. Dit kan leiden tot ongewenste situaties.
Het gebied is nu grotendeels Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Op het terrein van Grandorse leven veel dassen, een beschermde diersoort. Dassen slapen in een burcht en
eten in weilanden. Het rapport geeft niet aan op welke manier dit straks kan. Daardoor
is nu onduidelijk wat de schadelijke effecten op de das zijn.
De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en deze door
de Commissie te laten toetsen, voordat ze een besluit neemt over het plan.
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