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Ontwerp Waterpark Dommelsvoort bepalend voor
milieugevolgen
Het milieueffectrapport voor Waterpark Dommelsvoort bij Cuijk moet de gevolgen
voor natuur, geluid en verkeersveiligheid goed in beeld brengen. Beschrijf
daarom goed hoe het gebied eruit komt te zien. Dat zegt de Commissie voor de
milieueffectrapportage in haar advies. De provincie Noord-Brabant vroeg de
Commissie om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Dutch Resort BV wil aan de zuidkant van de Kraaijenbergse plassen Waterpark Dommelsvoort ontwikkelen. Het gaat om een recreatiepark met maximaal 700 recreatiewoningen en een haven met maximaal 500 ligplaatsen. De provincie Noord-Brabant en
gemeente Land van Cuijk moeten hiervoor verschillende vergunningen afgeven. Voordat ze hierover besluiten worden de milieugevolgen van het project onderzocht in een
milieueffectrapport.
Het waterpark bestaat uit woningen, een jachthaven en voorzieningen, zoals een restaurant. De aanleg en het gebruik hiervan kunnen gevolgen hebben voor natuur, geluid
en verkeersveiligheid. Deze gevolgen moet het rapport goed in beeld brengen. Daarvoor moet duidelijk zijn hoe het gebied ingericht en gebruikt gaat worden. Laat daarom
zien waar woningen komen, hoe de eilanden eruit komen te zien en hoe de gebruikers
van het park zich in het gebied kunnen verplaatsen, zo adviseert de Commissie. Maak
onderscheid in verblijfsgasten en dagrecreanten.
De Commissie beveelt ook aan om te onderzoeken hoe er natuurwinst te behalen valt
wanneer gekozen wordt voor minder huizen of ligplaatsen.
----------------------------------------------------------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 provincie Noord-Brabant en de gemeente Land van Cuijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
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