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Kennisgeving voornemen tot opstellen 

Structuurvisie Klavertje 4/Greenport 

Venlo en start planMER-procedure

 

 
 

Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo voornemens een structuur-
visie op te stellen voor het gebied Klavertje 4/Greenport Venlo. Het gebied betreft het zogenaamde 
Klavertje 4-gebied. Globaal is het gebied gelegen tussen de kernen Horst, Grubbenvorst, Venlo, 
Maasbree en Sevenum.

De op te stellen structuurvisie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Klavertje 
4/Greenport Venlo en zal de basis vormen voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Op grond van hoofdstuk 7 uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet 
voor de besluitvorming over de structuurvisie een zogenoemd planmilieu-effectrapport (planMER) 
worden opgesteld. De reden hiervoor is dat in de structuurvisie projecten worden opgenomen die in 
het Besluit milieueffectrapportage zijn aangewezen als mer(-beoordelings)plichtige activiteiten. De 
planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en 
besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER maakt integraal onderdeel uit van de 
structuurvisie. Voordat de planMER wordt opgesteld, wordt eerst in een notitie de reikwijdte en het 
detailniveau van de planMER vastgesteld. Hierin wordt aangegeven welke milieuaspecten worden 
onderzocht in de planMER. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is nu gereed.

Nadat de NRD door de Colleges van Burgemeester en Wethouders is vrijgegeven, ligt deze 6 weken 
ter inzage voor inspraak: van 10 februari 2011 tot en met 24 maart 2011. Tijdens de terinzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze geven. Gedurende deze periode wordt ook een reactie 
gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) op de NRD. 

Inspraak 

Op 25 januari en 1 februari 2011 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie 
gemeenten de NRD vrijgegeven voor inspraak. De NRD gaat in op hetgeen de gemeenten Horst aan 
de Maas, Peel en Maas en Venlo willen onderzoeken in de planMER. U kunt dit document vanaf 
10 februari 2011 gedurende zes weken inzien (tot 24 maart 2011) op de onderstaande locaties. De NRD 
is ook digitaal beschikbaar op de site van uw gemeente of de provincie.

Gemeente Horst aan de Maas

• Zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Horst aan de 
Maas, t.a.v. dhr. T. Heuijerjans, Postbus 6005, 5960 AA HORST;

• Mondelinge reactie: afspraak maken met dhr. T. Heuijerjans via 077-4779777;
• Inzage: gemeentehuis Horst, Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden: op werkdagen van 

09.00–12.00 uur en 14.00–17.00 uur (en maandag tot 19.00 uur).

Gemeente Peel en Maas

• Zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Peel en Maas, 
t.a.v. afdeling Omgevingsontwikkeling, Postbus 7088, 5980 AB PANNINGEN;

• Mondelinge reactie: afspraak maken via het secretariaat Omgevingsontwikkeling via 077-3066666;
• Inzage: Gemeentehuis Panningen, Wilhelminaplein 1. Openingstijden: op werkdagen van 08.30 tot 

17.00 uur.

Gemeente Venlo

• Zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Venlo, t.a.v. 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 3434, 5902 RK VENLO;

• Mondelinge reactie: afspraak maken via het secretariaat afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 
077-3596666;

• Inzage: Stadskantoor Venlo, Prinsessesingel 30 te Venlo. Openingstijden: op werkdagen van 08.00 
tot 17.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
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Provincie Limburg

• Zienswijze richten aan: Gedeputeerde Staten provincie Limburg, t.a.v. Martijn Valk, Postbus 5700, 
6202 MA MAASTRICHT;

• Mondelinge reactie: afspraak maken Martijn Valk via 043-3899999;
• Inzage: Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht. Openingstijden: op werkdagen van 

09.00 tot 17.00 uur. 

Development Company Greenport Venlo

• Toelichting: afspraak maken met mevrouw J. van Wijk via 077-8503456;
• Inzage: Greenporthuis, Venrayseweg 182, Industrienummer 3814, 5928 RH VENLO.
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