Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en aanvulling
ontwerpinpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’

Algemeen
Gedeputeerde Staten van Limburg en Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op het
bepaalde in de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder,
bekend dat met ingang van donderdag 17 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 voor
een ieder ter inzage ligt:
a. een aanvulling op het ontwerpinpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’, te weten
planregels, plantoelichting en bijbehorende stukken voor de geluidverkaveling van het Haven- en
industrieterrein Wanssum;
b. een ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai voor 5 woningen aan de rand van
Wanssum binnen de invloedssfeer van de nieuwe rondweg;
c. een ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai voor 124 woningen vanwege de (her)zonering
van het Haven- en industrieterrein Wanssum.
De ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ voorziet in duurzame rivierverruiming en waterkeringen en
daarnaast in economische ontwikkelingen. Het maakt daartoe onder andere een rondweg rond
Wanssum en een uitbreiding van het Haven- en Industrieterrein Wanssum mogelijk. Het daartoe
opgestelde ontwerp-inpassingsplan heeft vanaf donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 29 juli
2015 ter inzage gelegen.
Het Haven- en Industrieterrein Wanssum is een „industrieterrein‟ in de zin van artikel 1 Wet
geluidhinder, met een bestaande geluidzone zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Met de geplande
uitbreiding van het Haven- en Industrieterrein Wanssum wijzigt niet alleen de grens van het
industrieterrein maar ook de ligging van de geluidzone. Als gevolg hiervan verandert de
geluidbelasting op de gevel van een aantal woningen, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld
(c).
Om te voorzien in een evenredige verdeling van de beschikbare geluidruimte op het Haven- en
Industrieterrein Wanssum zijn (aanvullende) planregels en een plantoelichting opgesteld. De
planregels voorzien in de verdeling van de geluidruimte en de wijze waarop met de geluidruimte wordt
omgegaan (a).
De aanleg van de rondweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in een groot deel van Wanssum, maar ook in een toename van de geluidbelasting
voor enkele woningen aan de rand van Wanssum. Voor deze woningen wordt een hogere waarde
vastgesteld (b).
Het plangebied van de gehele ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ ligt in de Provincie Limburg, in
de noordelijke Maasvallei op de westelijke Maasoever tussen Wanssum en Ooijen. De dorpen Meerlo
en Broekhuizen vormen de zuidgrens van het plangebied en de Maas de noordgrens. Het plangebied
valt binnen de grenzen van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Inzage
De aanvulling op het ontwerpinpassingsplan en de beide ontwerpbesluiten hogere waarden met
bijbehorende stukken (inhoudende het aangepaste geluidrapport met bijlagen) liggen met ingang van
donderdag 17 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 voor een ieder ter inzage in:
• het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30-18.30 uur,
• het projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9, Meerlo op maandag tot en met
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-12.00 uur,
• het gemeentehuis van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, Venray op de daar
gebruikelijke plaats en tijden.
De genoemde stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.venray.nl, www.ooijen-wanssum.nl ,
www.limburg.nl
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als (bij voorkeur)
schriftelijk zienswijzen indienen op de aanvulling van het ontwerpinpassingsplan. Belanghebbenden
kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbesluiten hogere waarden. Het elektronisch indienen van
een zienswijze (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) is uitgesloten. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u, bij voorkeur uiterlijk twee weken voor het einde van de
terinzagelegging, tijdens kantooruren een afspraak maken via het projectbureau Ooijen-Wanssum (T.
0478 – 853 888).
Het indienen van zienswijzen op andere onderdelen van het ontwerpinpassingsplan dan de aanvulling
is niet meer mogelijk. Dergelijke zienswijzen zullen niet in behandeling worden genomen.
Schriftelijke zienswijzen op de aanvulling op het ontwerpinpassingsplan moeten worden gericht
aan:
Provinciale Staten
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van: 'Aanvulling ontwerpinpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’.
Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai moeten
worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van: ‘Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum’.
Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden voor industrielawaai moeten
worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray
onder vermelding van: ‘Ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum’.
Vervolgprocedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden de ingediende zienswijzen verwerkt in een
zienswijzennota en afhankelijk van het onderwerp betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ door Provinciale Staten, het besluit hogere waarden
wegverkeerslawaai door Gedeputeerde Staten, en/of het besluit hogere waarden industrielawaai door
burgemeester en wethouders van Venray.
Na vaststelling van het inpassingsplan en het nemen van de hogere waarden besluiten worden deze
vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen
belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan ofwel tijdig een zienswijze
tegen de aanvulling van het ontwerpinassingsplan en/of de ontwerpbesluiten tot het vaststellen van
hogere waarden hebben ingediend, tegen het vastgestelde inpassingsplan en/of de besluiten tot het
vaststellen van hogere waarden, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze in te dienen en/of belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
eventuele wijzigingen die bij vaststelling van het inpassingsplan en/of de besluiten tot het vaststellen
van hogere waarden worden aangebracht ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan respectievelijk
de ontwerpbesluiten hogere waarden kunnen beroep instellen.
Van de vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan en de besluiten tot het vaststellen
van hogere waarden wordt te zijner tijd wederom kennis gegeven.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met het projectbureau Ooijen-Wanssum 0478 – 853 888.
Voor inhoudelijke geluidtechnische informatie in verband met wegverkeerslawaai kunt u contact
opnemen met de provincie Limburg, de heer J. van Rooij, Milieuonderzoek en –Advies, tel. 043 389
88 96. Voor inhoudelijke geluidtechnische informatie in verband met industrielawaai kunt u contact
opnemen met de gemeente Venray, de heer J. Roerink, tel. 0478 523 643.

