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hebben besloten voor de POL-aanvulling inzake de uitbreiding van de groeve ’t Rooth
met 5,8 ha vrijwillig een plan-MER op te stellen. De procedure die gevolgd wordt is
gebaseerd op de EU-Richtlijn 2001/42/EG (betreffende de beoordeling van de
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s) en het nog in
behandeling zijnde wetsvoorstel Milieu-effectrapportage plannen (kamerstukken 29
811). Een plan-MER bestaat uit het opstellen van een milieurapport, en het rekening
houden met dit rapport en de resultaten van de raadpleging bij de besluitvorming van
het plan.
Het plan
In een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), zijnde een
wijziging van het streekplan ex artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt
er een uitbreiding van Groeve ’t Rooth mogelijk gemaakt. De groeve kan hierdoor met
5,8 hectare worden uitgebreid. Dit ter afbouw van de kalksteenwinning.
Vrijwillige plan-MER
Aangezien de voorgenomen uitbreiding slechts 5,8 hectare bedraagt bestaat er op dit
moment niet, gezien het huidige Mer-besluit, de verplichting tot het opstellen van een
(beoordelings)MER. Gezien de richtlijn 2001/42/EG is ook van een verplichting een
plan-MER op te stellen geen sprake. Dit ondermeer omdat er gezien het ontbreken van
significante effecten een passende beoordeling op grond van artikel 6 of 7 van de
Habitatrichtlijn niet van toepassing is. Dit blijkt onder andere uit onderzoek door de
Stichting advisering Bestuursrechtspraak (StaB) en eigen onderzoek zoals geadviseerd
door de StaB. Evenwel menen Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en
Ankerpoort er goed aan te doen wel vrijwillig een plan-MER op te stellen. Dit om
eventuele nadelige gevolgen voor het milieu duidelijk in kaart te brengen. Bij het
opstellen van het milieurapport wordt het relevante wetsvoorstel zoveel als mogelijk
gevolgd.
Voornemen
Op grond van het wetsvoorstel inzake de milieueffectrapportage voor plannen wordt dit
voornemen tot het uitvoeren van een plan-MER bij dezen bekend gemaakt. Er zullen
geen stukken ter inzage worden gelegd. Bij het opstellen van de POL_aanvulling zelf
(Streekplanprocedure) zal bij het ontwerp-streekplan gelegenheid worden geboden
voor inspraak.
Advies
Het milieurapport wordt vrijwillig aan de commissie m.e.r. gezonden ter advies.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. J.J.A.J.M.
Timmermans van de provincie Limburg, telefoon 043-3897406 of via
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jjajm.timmermans@prvlimburg.nl.
Wat gebeurt er na de inspraak?
Na deze bekendmaking zal er overleg plaatsvinden met het betrokken
gemeentebestuur en andere betrokken instanties. De reikwijdte en het detailniveau van
het op te stellen milieurapport zal in dit overleg worden behandeld. Vervolgens wordt
het milieurapport opgesteld.
Aan de hand hiervan zal het ontwerp-streekplan worden opgesteld. Het ontwerpstreekplan zal met het vastgestelde milieurapport ter inzage worden gelegd. Deze
bekendmaking zal tevens geschieden in dit blad/deze krant. De verdere procedure en
de mogelijkheden tot inspraak zullen dan ook worden gepubliceerd.
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