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1

1.1

Algemeen

Aanleiding

Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er aanvullende
maatregelen nodig waren om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen
hoogwater. Hiertoe is de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk
deel van Noord-Brabant het project Zandmaas / Maasroute ontwikkeld, bestaande uit meerdere
deelprojecten. Eén van de onderdelen van dit plan betreft het verbreden van de rivier op
bepaalde trajecten, waarbij ook de vaarroute wordt verbeterd (verdiept). Om de uitvoering van
een aantal van deze projecten mogelijk te maken, en om het afgegraven materiaal op een
maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken, is het
noodzakelijk dat er in de omgeving van de rivierverruimingsprojecten één centrale
verwerkingsinstallatie (CV') wordt gerealiseerd. De CVI Haven Raaieinde zal in deze behoefte
gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen.
Voorliggende aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, heeft betrekking op het gebied waar
de CVI haven Raaieinde is geprojecteerd (zie figuur 1.1).
Figuur 1.1

1.2

Globale ligging van het plangebied

Doel

In het Plan-MER voor de locatiekeuze van de CVI en in de aanvullende notitie 'Nut, noodzaak,
werking en locatiekeuze van de CVI Haven Raaieinde', is uitgebreid ingegaan op nut en
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Algemeen

noodzaak van een centrale verwerkingsinstallatie. Hierin is geconcludeerd dat alleen een
centrale, vaste installatie een reële optie is voor dit betreffende Zandmaascluster.
Met de realisering van een centrale verwerkingsinstallatie (CVI) op de locatie Haven Raaieinde
worden de volgende doelen beoogd:
• het scheppen van randvoorwaarden om de uitvoering van een aantal Zandmaasprojecten
binnen het cluster Venlo — Arcen haalbaar te maken;
het bieden van voldoende ruimte voor de opslag en verwerking van vrijkomende materialen
uit tenminste een vijftal rivierverruimingsprojecten in Noord-Limburg en het voorzien in de

•

regionale behoefte aan bouwgrondstoffen;
het bieden van ruimte voor de permanente opslag van de tijdens het verwerkingsproces
vrijkomende 'was en mors'l;
het zodanig inrichten en gebruiken van het plangebied dat na afloop van de
exploitatieperiode van de CVI tevens invulling kan worden gegeven aan de
natuurdoelstellingen die voor delen van het plangebied zijn vastgelegd.

•
•

Afbakening

1•3

Het plangebied waar de CVI Haven Raaieinde is voorzien, is gelegen op het grondgebied van
de gemeente Horst aan de Maas, in het Maasdal bij Grubbenvorst ten noorden van Venlo. In
figuur 1.2 is de exacte begrenzing van het plangebied weergegeven. De totale omvang van het
ontgrondingsgebied bedraagt circa 41 hectare.
Exacte begrenzing van het plangebied

Figuur 1.2
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Dit zijn fijne zanden die gedurende het verwerkingsproces van het toutvenant in een verwerkingsinstallatie vrijkomen.

vr,

Grontmij

GM-0085574, revisie D1
Pagina 6 van 18

Algemeen

1.4

Coordinatie

In het kader van de realisatie van CVI Haven Raaieinde dienen diverse vergunningen te worden
aangevraagd, waaronder de omgevingsvergunning, Waterwetvergunning en
ontgrondingsvergunning. Tevens wordt ten behoeve van de CV' een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in de periode november — december 2012
inclusief het MER CVI Haven Raaieinde ter inzage gelegen. De huidige bestemming volgens
het bestemmingsplan buitengebied is grotendeels Agrarische doeleinden met landschappelijkeen natuurwaarden.
Gezien de besluitvorming in het kader van het bestemmingsplan en de vergunningen is ervoor
gekozen om de procedures te coordineren op basis van de coördinatieregeling Wet ruimtelijke
ordening (paragraaf 3.6.1). De gemeente Horst aan de Maas coordineert de verschillende
procedures. De overige overheden hebben formeel ingestemd met deze coordinerende rol van
de gemeente Horst aan de Maas. Dit betekent dat de ontwerpvergunningen en het ontwerpbestemmingsplan (begin 2013) en de definitieve besluiten (medio 2013) gelijktijdig ter inzage
liggen.
Middels deze gecoördineerde aanpak worden de volgende vergunningen aangevraagd:
• omgevingsvergunning;
• waterwetvergunning;
• ontgrondingsvergunning;
• boswet.
De ontheffing in kader van de Flora- en faunawet is separaat aangevraagd.

1.5

Milieueffectrapport

De m.e.r.-plicht blijkt uit artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer. Hierin wordt verwezen naar
het Besluit milieueffectrapportage uit 1994. Volgens punt 4.1 van onderdeel C van het Besluit is
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een haven voor de binnenscheepvaart m.e.r.-plichtig in
gevallen waarin deze betrekking heeft op een haven die bevaarbaar is voor schepen met een
laadvermogen van 1.350 ton of meer. Voor CVI Haven Raaieinde is dit het geval daarom is een
Besluit-MER opgesteld (zie bijlage 12).
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Algemene gegevens aanvrager

2.1

Algemene gegevens aanvrager

Naam aanvrager
Bezoekadres
Telefoon
Telefax
Contactpersoon
Emailades

2.2

CVE Haven Raaleinde BV
Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo
077-3821588
077-3827051
dhr. C.M.C. van Steenkiste
coenvsteenkiste@terraci.nl

Algemene gegevens inrichting

Het plan CVI Haven Raaieinde wordt gerealiseerd in de gemeente Horst aan de Maas in
Noord-Limburg. Het plangebied is globaal genomen gelegen tussen Maaskilometer 111 en 112.
De kadastrale situering van het plangebied is weergegeven in bijlage 1, de topografische
situatie is weergegeven in figuur 1.2 en bijlage 3. Het te ontgronden gebied en de grens van de
inrichting in het kader van de Wet milieubeheer zijn weergegeven op tekeningen in bijlage 7
(7B). De ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten binnen het gehele plangebied worden in het
kader van deze vergunningaanvraag belicht.

2.3

Bestemmingsplan

Ten behoeve van de realisatie van de CVI Haven Raaieind worden de benodigde vergunningen
aangevraagd en een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

2.4

Coordinatie met andere vergunningen

De voorliggende aanvraag betreft de aanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet (0w). Deze
aanvraag wordt op grond van de coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening geclusterd in
procedure gebracht met andere vergunningen, zoals aangegeven in paragraaf 1.4
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3

Aanvraag Ontgrondingenwet (Ow)

3.1

Beschrijving 0w-activiteiten

Voor het project CV! Haven Raaieinde zijn de volgende hoofdactiviteiten aan te wijzen:
• aanleg haven;
• delfstoffenwinning;
• tijdelijke opslag in depots;
• verwerken van niet-vermarktbare specie van binnen het project;
• verwerken en vermarkten van toutvenant van buiten het project;
• inrichting van een deel van het gebied tot natuurgebied;
• verleggen rioolpersleiding;
• aanleg externe ontsluitingsweg;
• aanbrengen geluidwerende voorzieningen.

3.1.1

Gekozen alternatief op grond van het MER

Op basis van het Besluit-MER heeft de initiatiefnemer gekozen voor een voorkeursalternatief.
Het voorkeursalternatief bestaat uit uitvoering van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief
exclusief de elektrische zuiger:
• het basisontwerp: realisatie van de voorgenomen activiteiten (zie paragraaf 5.3 van het
Besluit-MER dat in bijlage 12 is opgenomen);
• ontsluiting van het plangebied in westelijke richting via het Raaieinde;
• aangepaste invaart: aan de noordzijde is de hoek schuin afgesneden en aan de zuidzijde is

•
•

•
•
•
•

een stroomgeleider aangebracht, vergelijkbaar met de toegang naar de industriehaven van
Venlo circa 1 km verderop. De invaartopening heeft hier een breedte van circa 95 meter.
niet-vermarktbare stoffen worden deels binnen het plangebied hergebruikt;
indien de effecten op de grondwaterstanden tijdens uitvoering van het monitoringsplan
groter uitvallen dan verwacht, zullen in aanvulling op de slecht doorlatende taludlaag
infiltratiebassins worden aangebracht in het zuidwestelijk deel van het plangebied;
om eventuele tijdelijke negatieve effecten op de grondwaterstanden tijdens de aanlegfase te
voorkomen, wordt indien nodig gedurende de aanlegfase Maaswater in de plas gepompt;
alle mitigerende maatregelen uit het flora- en faunaonderzoek worden toegepast
(zie bijlage 10);
alle mitigerende maatregelen uit het akoestisch onderzoek worden toegepast;
het gebruik van een marifoon of andere communicatiemiddelen bij schepen met een lage
kajuit wordt verplicht gesteld.

Voorliggende vergunningaanvraag is gebaseerd op bovenstaand voorkeursalternatief.

3.1.2

Aanleg Haven

In het kader van de planrealisatie wordt een haven gerealiseerd. De zuidelijke havenarm is ten
behoeve van de aanvoer van toutvenant vanuit andere rivierverruimingsprojecten. De
noordelijke havenarm is voor de schepen die de delfstoffen afvoeren. In beide havendelen
worden voorzieningen getroffen voor wachtende schepen.

Grontm ij

GM-0085574, revisie D1
Pagina 9 van 15

Aanvraag Ontgrondingenwet (Ow)

3.1.3

Delfstoffen winning

Bij de ontgrondingswerkzaamheden van het project kan onderscheid worden gemaakt tussen
gewonnen vermarktbare en niet-vermarktbare delfstoffen. De vermarktbare delfstoffen worden
in de eerste fase binnen het plangebied in depot gezet totdat de installatie deze kan bewerken.
De niet-vermarktbare delfstoffen warden gebruikt voor de planrealisatie (geluidswallen,
herinrichting van het gebied, en dergelijke) of afgevoerd.

3.1.4

Tijdelijke opslag in depot

Met name in de beginfase is sprake van een overschot aan grond. Deze grond dient tijdelijk te
worden opgeslagen in geluidswallen en depots. De depots worden in principe overal buiten het
(formele) stroomvoerende deel van de Maas gelegd.

3.1.5

Verwerken van toutvenant van buiten het plangebied

Zodra de tijdelijke loswal klaar is kan deze in gebruik worden genomen voor afvoer van zand
afkomstig uit de verwerkingsinstallatie of van eventueel van niet vermarktbare specie
(overschot). Zo mogelijk kan de loswal ook tijdelijke dienen voor de aanvoer van toutvenant van
elders.

3.1.6

Verleggen rioolpersleiding

Langs de linker oever van de Maas ligt een riooltransportleiding. Deze leiding dient ter plaatse
van de invaart te worden verlegd. In overleg met Waterschapsbedrijf Limburg is besloten deze
leiding onder de invaart door te leggen (boren).

3.1.7

Nevenactiviteiten (t.o.v. de ontgronding)

Ter ondersteuning van de activiteiten binnen de inrichting is een aantal voorzieningen en
diensten voorhanden. Het gaat onder andere om de volgende nevenactiviteiten:
kantoor;
verwerkingsinstallatie
laadinstallatie inclusief ontvangstvoorziening losinstallatie
laboratorium, werkplaats
opslagloods - bedrijfscontainer;
interne transportmiddelen;
afmeerpalen en opstapplaats;
parkeergelegenheid;
drijvende pontons, bakken en kantoorruimte;
plaatsen van afrastering;
plaatsen van borden;
het hebben/maken van tijdelijke werkwegen van binnen de ontgronding aanwezige
halfverharding en/of rijplaten;
• het rooien van beplanting;
• het aanpassen van de invaart;
• het drogen en mengen van zand;
• herinrichtingsactiviteiten (aanbrengen oevervoorziening, aanbrengen beplanting);
• weegbrug;
• depotruimte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de opslagloods / nissenhut vinden de volgende activiteiten plaats:
• opslag vloeibare aardolieproducten;
• onderhoud aan eigen materieel;
• opslag van smeermiddelen (olie/vet) in daarvoor geschikte emballage in lekbakken.
Bovenstaande lijst is niet volledig maar het betreft in principe alle zaken / activiteiten verband
houdende met de ontgrondings- en verwerkingsactiviteiten die dienen te worden toegestaan.
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3.2

Kengetallen

3.2.1
Oppervlakte
De vergunningsgrens beslaat een totale oppervlakte van circa 41 ha.
3.2.2

Grondbalans /hoeveelheden
In totaal wordt er in het plangebied, ten behoeve van de aanleg van de CVI Haven Raaieinde,
circa 800.000 rn 3 teelaarde / dekgrond afgegraven. De hoeveelheid toutvenant die wordt
ontgraven bedraagt maximaal 2.088.450 m i. Op basis van de beoordeling van de
boorgegevens is sprake van 58% zand/grind en 42% fijn zand / was en mors. Dit komt overeen
met respectievelijk 1.212.000 m3 vermarktbaar materiaal en 878.450 m
3 was- en morsverliezen
en niet vermarktbaar fijn zand.
De afgegraven bovenlaag en de was en mors die overblijft na het verwerken van de toutvenant
worden gebruikt bij de herinrichting van het plangebied. Een deel hiervan wordt benut voor het
aanvullen van het noordelijke deel van het plangebied (omputgebied), met de toekomstige
bestemming natuur. Grotendeels wordt dit afgevoerd.
Daarnaast wordt voor de aanvulling van het noordelijke natuurdeel gebruik gemaakt van de
'was en mors die gedurende de exploitatiefase vrijkomt in de CV! bij de verwerking van
materiaal dat vanuit de ontgrondingsprojecten langs de Zandmaas wordt aangevoerd. In totaal
gaat het daarbij om circa 2-5% van 1 miljoen ton per jaar gedurende een periode van 20 jaar.
Ontgraven:

Dekgrond
Toutvenant
Haventoeoann
Totaal ontgraven

Verruiming:

723.450 m3
2.088.450 m3
67.000 m3
2.879.000 m3 +

Verschil bestaande situatie -1- eindplan*:
1.920.000 m3 (= door middel van afvoerdelfstoffen en eventueel fijne zanden)

Benodigd en beschikbaar voor herinrichting eindplan *:
(2.879.000 m3 -1- 1.920.000 m3)
* = eindplan voor start exploitatie is einde ontgronding

959.000 m3

3.3

Belangrijke aspecten in het kader van de ontgrondingsaanvraag

3.3.1

Riooltransporteiding

Ter plaatse van de toekomstige invaart van de haven Raaieinde ligt een rioolpersleiding die
moet worden omgelegd. De rioolpersleiding wordt via een gestuurde boring omgelegd. Daarbij
gaat de leiding in een 'parabool' onder de toekomstige invaart van de havenarm door
(breedte 90 è 95 m). De boring zal zodanig plaatsvinden dat deze de Venloklei niet doorboort.

3.4

Tekeningen

Ter verduidelijking van deze vergunningsaanvraag zijn tekeningen opgesteld, deze zijn als
bijlage bijgevoegd en worden hieronder op hoofdlijnen beschreven.
3.4.1

Kadastrale kaart (bijlage 1)
De kaart geeft de kadastrale percelen weer met daarop de begrenzing van het te vergunnen
gebied (zie bijlage 1). In bijlage 2 zijn de uittreksels van alle binnen het gebied gelegen percelen
weergegeven. Hieruit blijkt dat alle percelen in eigendom zijn van DCM.
3.4.2

Situatietekening (topografische situatie zie bijlage 3)
Deze tekening geeft de topografische situatie van het plangebied weer.
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Tekening tijdelijke situatie zonder fasering (bijlage 5)
De tekening geeft de contouren aan van de maximale ontgraving, dit wil zeggen haven, invaart,
ontgravingstaluds en diepte. Deze getekende situatie zal zich nooit voordoen .
Ter onderbouwing zijn enkele dwarsprofielen nader uitgewerkt (zie bijlage 5B).

3.4.3

Tekening eindinrichting (bijlage 6A en 6B)

3.4.4

De tekening bijlage 6A en 6B geeft de contouren van de situatie weer bij start van de exploitatie
en als eindinrichting na exploitatie, dit wil zeggen inrichting van oeverafwerking, afwerkhoogte,
minimale afwerking van de taluds. Ter onderbouwing zijn enkele dwarsprofielen nader
uitgewerkt (zie bijlage 513).
Ten behoeve van de ontgrondingsvergunning geldt de tekening "Eindplan start exploitatie,
einde ontgronding" als oplevertekeninq voor de ontnrondinq. De realisatie van de eindsituatie
na beëindiging van de exploitatie van de CVI (zie hiervoor de schets van de eindtoestand 6c ) is
geborgd in de overeenkomst tussen de gemeente Horst aan de Maas en CVI Haven
Raaieinde BV.

Globaal werkplan (bijlage 7)
De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden, deze fasering is gevisualiseerd in bijlage 7. Deze
fasering is globaal als volgt:
deze fase duurt 3 — 5 jaar";
1. aanlegfase:
2. exploitatiefase: deze fase duurt 20 jaar;
deze fase start na de 20-jarige exploitatiefase.
3. eindfase:

3.4.5

= De geplande duur van de ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de haven en het verwerkIngsterrein is 3 tot 5
Jaar. Er wordt echter een vergunningsduur aangevraagd van 10 jaar. Dit om te voorkomen dat er eventueel een nieuwe cq
verlengingsvergunning dient te worden aangevraagd op het moment dat e.a. procedureel of uitvoeringstechnisch niet verloopt als
gepland.)

Vóór start uitvoering zal een definitief werkplan ter goedkeuring worden ingediend bij de
provincie Limburg waarin de voortgang van de ontgronding en inrichting voor de gehele
ontgrondingperiode is uitgewerkt. In dit werkplan zal rekening worden gehouden met recente
monitoringsgegevens en de meest actuele inrichting.

3.5

Onderzoeken

In het kader van het project zijn een groot aantal onderzoeken uitgevoerd en is een
Besluit-MER opgesteld (zie bijlage 12). Ter onderbouwing en verdere toelichting zijn het
Besluit-MER en de relevante onderzoeken als bijlage opgenomen. Onderstaand wordt in het
kort op deze onderzoeksrapporten ingegaan, waarbij alleen de essentie van het onderzoek voor
wat betreft de ontgronding in het kort wordt besproken. Voor meer inhoudelijke informatie wordt
verwezen naar de bijlagen.

3.5.1

Archeologisch onderzoek

Om een inschatting te maken van de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het
plangebied heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2006 een bureauonderzoek
en een visuele inspectie uitgevoerd. In het bureauonderzoek zijn gegevens uit het
Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) geraadpleegd, alsmede de resultaten van
archeologische onderzoeken die in 2002 zijn uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een
watertransportleiding in het zuiden van het plangebied, parallel aan de A67.
Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat uit de omgeving van het plangebied vindplaatsen
bekend zijn die betrekking hebben op archeologische resten van landbouwers en vindplaatsen
met archeologische resten van jager-verzamelaars. Deze vindplaatsen hebben allen betrekking
op archeologische voorwerpen. Grondsporen zijn volgens het vooronderzoek in deze fase van
het onderzoek nog niet aangetroffen.
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In het archeologisch vooronderzoek is aanbevolen om vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven uit te voeren. Op basis van het proefsleuvenonderzoek (zie bijlage 16) zijn
uiteindelijk door RAAP slechts 8 van de 17 sites als behoudenswaardig aangemerkt. Aangezien
meerdere sites zich (gedeeltelijk) op dezelfde locatie bevinden, zijn zes vindplaatsen met
behoudenswaardige resten gedefinieerd. Op verzoek van de opdrachtgever zijn de sites ook
door Hazenberg Archeologie gewaardeerd.
Op grond van het bovenstaande heeft RAAP voorgesteld om de vindplaatsen te onderzoeken
door middel van een opgraving, zodat de archeologische waarden ex situ kunnen worden
behouden.
De initiatiefnemer, CV' Haven Raaieinde, heeft aangegeven dat de meerwaarde van het doen
van opgravingen om de archeologische waarden ex situ te behouden, dient te worden bezien in
combinatie met de geconstateerde sterke mate van verbruining die in het plangebied heeft
plaatsgevonden. Begin 2012 heeft de initiatiefnemer per brief aan het bevoegd gezag
(de provincie Limburg) gevraagd om bij de vaststelling van het rapport over het
proefsleuvenonderzoek, tevens rekening met deze verbruining te houden. Momenteel is nog
geen reactie van de provincie ontvangen.
De formele reactie van de provincie Limburg (afdeling CZW) inzake de archeologie is
bijgevoegd bij bijlage 16.
3.5.2

Natuurwaardenonderzoek
Om inzicht te krijgen in de natuurwaarden in het plangebied is onderzoek uitgevoerd
(zie bijlage 10). In het kader van het flora- en faunaonderzoek is literatuuronderzoek verricht en
is gebruik gemaakt van gegevens uit 19 veldinventarisaties in de periode tussen juni 2003 en
augustus 2011.
Het plangebied ligt grotendeels in de POG (provinciale ontwikkelingszone groen) en een klein
deel ligt in de EHS (ecologische hoofdstructuur) ter plaatse van de voormalige paardenwei
(figuur 3.1). Het deel in de EHS heeft de aanduidingen 'nieuwe natuur' en 'bos en natuurgebied'
wat betekent dat gebiedsbescherming aan de orde is en een 'nee, tenzij-procedure moet
worden doorlopen.
Realisering van de voorgenomen activiteiten heeft tot gevolg dat de geplande
natuurontwikkeling in het noordelijk deel van het plangebied, het zogenoemde omputgebied, in
de eindsituatie kan worden gerealiseerd. Daarmee kan de EHS in belangrijke mate worden
uitgebreid. Met betrekking tot de haven en de verwerkingsinstallatie kan op termijn ook een
natuurontwikkeling, zoals voorzien in de POG, tot stand komen.
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Figuur 3.1

Provinciaal Omgevingsplan Limburg, Groene waarden
situatie van het plangebied (paarse lijn)
Perspectief 1:
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
1

Bos- en natuurgebied
Nieuwe natuurgebied

▪

Ecologisch water

Perspectief 2:
Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG)
Provinciale Ontwikkelingszone Groen

Aanvullende categorie
Ecologische verbindingszone

ilEgil

Ontgrondingen
Beek met specifiek ecologische functie

Het deel van het plangebied dat zich bevindt in de EHS, bestaat uit een (voormalige)
paardenwei. Een paardenwei kan niet worden beschouwd als een natuurdoeltype of natuurlijke
eenheid. Als gevolg van het omputproces zal circa 10 hectare natuurgebied ontstaan en kan de
EHS met deze oppervlakte worden uitgebreid. Op deze wijze vormt het natuurgebied een
groene buffer richting Grubbenvorst. De oevers van de haven worden flauw en niet afgewerkt
met bestorting en krijgen zodoende een natuurvriendelijk karakter.
Vanwege de ligging van het bosje in de POG is een toeslag van 33% vereist. Er dient zorg te
worden gedragen voor een compensatie van 133% x 0,60 = 0,80 hectare bos.
Hydraulisch onderzoek
3.5.3
Uit het hydraulisch onderzoek (zie bijlage 13) blijkt dat bij hoogwater, als gevolg van het
initiatief, sprake is van een beperkte waterstandsverhoging in de Maas, die overigens niet leidt
tot een verslechtering van het beschermingsniveau. Van deze waterstandsverhoging is sprake
in zowel de as van de rivier als tegen de kade op de rechteroever van de Maas. Deze verhoging
dient ten behoeve van de verlening van de Waterwetvergunning te worden gecompenseerd.
De compensatievoorstellen zoals verwoord in het hydraulisch advies worden in het kader van
de aanvraag waterwetvergunning en in overleg met Rijkswaterstaat nader geconcretiseerd.
Bodemonderzoek
3.5.4
Een deel van het plangebied is gelegen in het beheersgebied van Rijkswaterstaat, deze bodem
moet worden aangemerkt als waterbodem. Het westelijk deel van het plangebied wordt
aangemerkt als landbodem (vanwege de ligging buiten het beheersgebied van Rijkswaterstaat
inclusief de geel gearceerde droge oevergebieden). Omdat de binnen het plangebied
vrijkomende niet vermarktbare materialen uiteindelijk binnen het beheersgebied van
Rijkswaterstaat worden toegepast, wordt enkel gesproken over kwaliteitsnormen die gelden
voor waterbodems.
In 2007 is een bodemonderzoek uitgevoerd, dit onderzoek is in 2012 geactualiseerd. Uit de
uitgevoerde onderzoeken zijn de volgende conclusies en aanbevelingen afgeleid:
• het verontreinigde deel van de deklaag kan niet op zintuiglijke gronden
(kleur, geur, samenstelling) worden onderscheiden van het eronder gelegen nietverontreinigde deel;
• de grens tussen wel/niet verontreinigd bevindt zich over het algemeen op een diepte van
0,50 m tot 1,00 meter —mv (aan de westrand plaatselijk hooguit enkele decimeters dieper
dan in het centrale deel). Alleen in een smalle zone direct langs de huidige oever ligt deze
grens iets dieper;
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o

in het onderzoek is indicatief de kwaliteit vastgesteld van de (water)bodem die in de
toekomst 'ontvangende bodem wordt van de (ophoging ten behoeve van de)
verwerkingsinstallatie en de geluidswal;

•

om een indruk te krijgen van de gemiddelde kwaliteit van het verontreinigde deel van de
niet-vermarktbare dekgrond, zijn mengmonsters geanalyseerd. Uit de analyses blijkt dat
drie van de vijf mengmonsters moeten worden beschouwd als klasse 3 waterbodem. Eén
mengmonster betreft klasse 2 waterbodem en één mengmonster waterbodem klasse 1;
de niet-vermarktbare sedimenten worden in dit project door omputten toegepast. Aangezien
hierbij sprake is van een nuttige en functionele toepassing zijn de richtlijnen uit het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing;

•

•

uit de bodemonderzoeken is tevens gebleken dat in enkele boringen aan de uiterste
westzijde van het terrein, in de nabijheid van de weg, een wat afwijkende verontreinigingssituatie is aangetroffen. Deze wordt wellicht veroorzaakt door bijmenging in de bodem van
puindeeltjes. Ter plaatse van afwijkende verontreiniging zal het gebied overigens niet
worden ontgraven maar zal een geluidswal worden opgericht.

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat met de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit
(Bbk) op 1 januari 2008, de normering voor waterbodems en landbodems is veranderd. De
normering voor waterbodems kent sindsdien vier generieke kwaliteitsniveaus: 'Vrij toepasbaar',
'Klasse A', 'Klasse B' en 'Niet toepasbaar'.
De grond binnen het plangebied is overwegend van kwaliteit "Vrij toepasbaar". De grond in de
zuidwesthoek voldoet aan "klasse B" en kan in een zogenaamde "grootschalige
bodemtoepassing" (GBT) worden toegepast.
De gemeente Horst aan de Maas en Rijkswaterstaat hebben onderling afspraken gemaakt
inzake de afhandeling van meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en de
handhaving. Voorafgaande aan de eerste melding zal de initiatiefnemer een zogenaamd
Inrichtingsplan ter goedkeuring indienen.

3.5.5

Hydrologisch onderzoek

Grondwater
De realisatie van het project centrale verwerkingsinstallatie zal, indien geen aanvullende
maatregelen worden genomen, invloed hebben op de grondwaterstanden en —stromingen in het
plangebied, zowel in de aanleg- als de exploitatiefase. Afhankelijk van de hoogte van het
Maaspeil betreft het verlagingen of verhogingen van de grondwaterstanden. Gesteld kan
worden dat de verlagingen c.q. verhogingen van de stijghoogten in het eerste watervoerende
pakket groter zijn dan gewenst en dat daarom maatregelen zullen worden getroffen om deze
effecten te mitigeren.
De ontgronding ten behoeve van de aanleg van de haven vindt afgesloten van de Maas plaats.
Het waterpeil dat hierbij in de plas ontstaat kan tijdelijk leiden tot verlaging van de
grondwaterstanden in de omgeving. Ook de insnijding van de plas in het isohypsenpatroon
heeft een verlagend effect op het grondwater.
Ter voorkoming van negatieve effecten worden in de tijdelijke en in de eindsituatie, gestuurd
door monitoring, onder andere de navolgende maatregelen getroffen in de
- tijdelijke situatie:
- het verhogen van het plaspeil door water van de Maas in de
afgesloten plas te pompen.
- uitvoeren van monitoring
- eindsituatie:
- het daar waar nodig afwerken van de (onderwater-)taluds met minder
doorlatende grond;
- het realiseren van kwelsloten en —infiltratie
- uitvoeren van monitoring

GM-0085574, revisie D1
Pagina 15 van 18

Aanvraag Ontgrondingenwet (Ow)

Waswater (invloed op grondwater en oppervlakte water)
Het waswater van de installatie wordt betrokken uit de haven (eerste fase ontgronding).
Daarmee is dit grotendeels overloopwater van de was- en morsvijver en een deel grondwater.
Als het grondwaterdebiet niet hoog genoeg is zal de haven gevuld worden met Maaswater.
De vervuiling die het waswater in de installatie oploopt is in milieuhygiënische zin gering, de
vervuiling bestaat uit fijnzand en slib (heel fijne zanden) en wellicht wat verkoolde houtdelen die
in de projecten waar ze gewonnen zijn al duizenden jaren zo in de grond zitten. Overigens is in
deze projecten een eerste wasslag al gemaakt (winning met zuiger in een bak waarbij een flink
deel van de fijne delen overloopt).
Het gebruikte waswater wordt naar de was en morsvijver gepompt waar door het grote
oppervlak van de vijver en de relatief lange verblijftijd de fijne delen kans krijgen om naar de
bodem te zinken. Het "schone" water komt via een overloop weer in de haven waar het zoals
gezegd hergebruikt wordt als waswater voor de verwerkingsinstallatie. In het begin zal er uit de
was- en morsvijver veel water infiltreren in de bodem. Na enige tijd zal zich op de gehele bodem
een sliblaag (fijn zand) hebben gevormd welke slecht doorlatend is waardoor het
infiltratiedebiet kleiner wordt. Het geïnfiltreerde water (wat dus in feite schoon is) zal door de
grondwaterstromingen richting de haven (kortste weg, geen slechtdoorlatende lagen) en voor
een klein deel (daar zitten nog slechtdoorlatende kleilagen) naar de Maas stromen. De
grondwaterstromingen vinden plaats richting de Maas, het grondwater aan de westzijde van het
project staat bijna 4 meter hoger dan het Maaspeil.
Naast het waswater wat naar de was- en morsvijver gepompt wordt zal ook een deel
(orde 10%) op het installatieterrein infiltreren als zijnde water wat vanuit de opslag nog uit het
gerede product lekt. Ook dit water zal via de bodem in de haven terechtkomen.
Tijdens de aanlegfase hebben we nog geen was- en morsvijver, de retourstromen worden
gebruikt voor de aanleg van het natuurgebied aan de noordzijde.
Het waterverbruik uit de haven voor de installatie zal schommelen rond de 400 - 1000 m3/uur,
afhankelijk van de installatiedelen die op dat moment in bedrijf zijn.
Oppervlaktewater
Realisering van de voorgenomen activiteiten heeft tot gevolg dat de hoeveelheid
oppervlaktewater in het plangebied toeneemt. Centraal in het gebied komt een waterplas te
liggen die tijdens de exploitatiefase dient als haven en na de exploitatiefase uit water blijft
bestaan. Hiernaast is er in liet noorden van het plangebied, in het terreindeel dat de
bestemming natuur/natuurontwikkeling krijgt, een poel voorzien. Ten westen, noorden en
oosten van dit noordelijk terreindeel wordt een sloot gegraven ten behoeve van de
grondwaterbeheersing. Voor de beschrijving van de effecten voor het oppervlaktewater is
gebruik gemaakt van het Hydrologisch onderzoek van Oranjewoud (zie bijlage 15).
De belangrijkste verandering voor de hoeveelheid oppervlaktewater in het plangebied betreft de
aanleg van een nieuwe havenarm, die in directe verbinding met de Maas komt te staan. De
hoeveelheid oppervlaktewater in het plangebied zal na planrealisatie aanzienlijk toenemen.
De activiteiten in zowel de aanleg- als in de eindfase hebben geen wezenlijke negatieve invloed
op het peil van de Everlose Beek (zie figuur 1.4) Momenteel is het Waterschap doende met de
planontwikkeling inzake de herinrichting rondom de Everlose beek. Ondanks dat de Everlose
beek niet direct grens aan het plangebied zal bij de planuitwerking van het natuurgebied hier
zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Waterlossinq 9
Onder de steilrand bij boerderij Groot Raay ligt een gedeeltelijke droge, dichtgegroeide
waterlossing genaamd "Groot Raay" lengte ca. 515 ml (zie figuur 3.2). Deze staat op de legger
als secundaire lossing. In overleg met waterschap Peel en Maasvallei zal deze lossing
(zowel binnen als buiten de plangrens) uit gebruik worden genomen en worden onttrokken van
de legger.
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Figuur 3.2

Lligging Everlose beek en Groot Raay
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C.V.I. Haven Raaiende B.V.
Ubroekweg 41
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Afdeling
Zaaknummer
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Uw kenmerk
Bijlage(n)
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2012-0231
2014/4842
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Behandeld
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(043) 389 76 31
(043) 389 78 11
rwp.van.tol@pn/limburg.n1

27 FEB, 2014

Onderwerp
Toezending besluit en bekendmaking

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u het definitieve besluit van 30 januari 2014 inclusief de bijbehorende bijlagen en de
bekendmaking daarvan op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.
Datum binnenkomst aanvraag
Aanvullende gegevens
Zaaknummer

: 20 december 2012
: 4 maart, 26 maart en 18 april 2013
: 2012-0231

Gedeputeerd Staten van Limburg
name

ing. E.A.P.H. Haesen,
Clustermanager Vergunningen

Elezoekadres
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
N1-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.ni

Tel + 31(0)43 389 99 99
Fax + 31(0)43 361 80 99
www.ifrnburg.ni

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Neeg)
Lijn 5 (richting Maasveld/Heugem)

provincie limburg

Aan:
Zie afschrift besluit
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Ons kenmerk

VRG
2012-0231
2014/4843

Uw kenmerk
Bijlage(n)

div.

Behandeld
Telefoon
Fax
E-mail
Maastricht
Verzonden

dhr. R.W.P. van Tol
(043) 389 76 31
(043) 389 78 11
rwp.van.tol@prvlimburg.nl

2 7 FEB. 2014

Onderwerp
Afschrift besluit

Geacht heer,mevrouw,
Hierbij zenden wij u een afschrift van het besluit van 30 januari 2014 en de bekendmaking daarvan.
Het betreft:
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Plaats

: CVI Haven Raaieinde BV
: Ubroekweg 41
: 5928 NM Venlo
Datum binnenkomst aanvraag
: 20 december 2012
Datum binnenkomst aanvullende gegevens : 4 maart, 26 maart en 18 april 2013
Zaaknummer
: 2012-0231
Gemeente
: Horst aan de Maas

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens deze

ing. E.A.
en,
Clustermanager Vergunningen

Bezoekadres
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.n1

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31(0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg),
Lijn 5 (richting Maasveld/Heugem)

provincie linnburg

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontgrondingswet en
Omgevingsverordening Limburg
Project: CVI-Haven Raaieind te Horst aa de Maas
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1

Aanvraag en toelichting

1.1

De aanvraag

Bij brief van 18 december 2012, referentienummer GM-0085673, kenmerk 305840, door ons ontvangen
op 20 december 2012, heeft adviesbureau Grontmij Nederland BV te Eindhoven namens CVI Haven
Raaieinde BV, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo, een vergunning aangevraagd voor het ontgronden van
de percelen van de voormalige kadastrale gemeente Grubbenvorst, sectie D en M, diverse nummers
(waarvan enkele deels), zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (bijlage 1) met
zwarte omlijning zijn aangegeven.
De percelen behoren thans tot de gemeente Horst aan de Maas en hebben een gezamenlijke grootte
van circa 41 ha (0w-dossier 2398).
Bij brief van 28 februari 2013, referentienummer GM-0092601, kenmerk 305840, ontvangen op
4 maart 2013, verzoekt Grontmij Nederland BV namens CVI Haven Raaieinde BV, voornoemde
aanvraag te wijzigen, in die zin, dat de tekeningen behorende bij de bijlagen 5e, 5b, 6a, 6b en 7b zijn
aangepast. Zo is in overleg met Rijkswaterstaat de invaart van de te realiseren haven gewijzigd om de
zichtlijnen te vergroten. Tevens bestaat bijlage 5b thans uit drie tekeningen in plaats van voorheen uit
één.De oorspronkelijke tekeningen behorende bij de bijlagen 5a, 5b, 6a, 6b en 7b zijn hierdoor
vervallen.
Bij brief van 22 maart 2013, referentienummer GM-0095360, kenmerk 305840, ontvangen op
26 maart 2013, verzoekt Grontmij Nederland BV namens CVI Haven Raaieinde BV, voornoemde
aanvraag andermaal te wijzigen, in die zin, dat de oorspronkelijke bijlagen 10 (Natuuronderzoek) en 13
(Hydraulisch onderzoek) worden vervangen door nieuwe, aangepaste onderzoeken. Daarnaast is bijlage
13 aangevuld met een addendum.
Bij brief van 17 april 2013, referentienummer GIV1-0097882, kenmerk 305840, ontvangen op
18 april 2013, verzoekt Grontmij Nederland BV namens CVI Haven Raaieinde BV, voornoemde
aanvraag wederom te wijzigen. Dit naar aanleiding van het feit, dat de eerder geplande geluidswal thans
(deels) komt te vervallen en wel vanaf de Venloseweg 79 in noordelijke richting. Via de brief van 17 april
2013 worden mogelijke onduidelijkheden omtrent de geluidswal weggenomen in de documenten die
behoren bij de tot dusver ingediende ontgrondingsaanvraag en de daarop betrekking hebbende
wijzigingen. Daartoe is aangegeven op welke plaatsen de documenten in kwestie worden gewijzigd en
wordt tevens beoordeeld of een en ander leidt tot gewijzigde effecten.

1.2

Toelichting

Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er aanvullende maatregelen
nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken is
in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het
project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een
aantal plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept en
er wordt nieuwe natuur aangelegd. Bij deze werkzaamheden komen grote hoeveelheden ruwe
grondstoffen vrij. Dit gemengde materiaal wordt toutvenant genoemd. In de periode van circa 20 jaar
gaat het naar verwachting om circa 15 tot 20 mln. m3.
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Om de uitvoering van een aantal van deze projecten mogelijk te maken, en om het afgegraven materiaal
op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken, is door de
provincie besloten (Statenbesluit Zandmaas II en het Meerjarenplan Zandmaas II) dat er in de omgeving
van de rivierverrulmingsprojecten één centrale verwerkingsinstallatie (CV!) wordt gerealiseerd alwaar
het gewonnen toutvenant wordt verwerkt. In deze situatie wordt het toutvenant per schip vanaf de
diverse winlocaties naar deze CVI aangevoerd. De halffabrikaten (zand en grind) die na verwerking in
de CVI vrijkomen, worden na verwerking per schip of vrachtwagen afgevoerd naar bouwprojecten en
afnemers.
Op basis van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten voor een CVI zijn in het Plan-MER
meerdere locaties geanalyseerd die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de vestiging van een
CVI. De zoeklocatie Raaieind is uiteindelijk het meest geschikt gebleken (voorkeurslocatie). De CVI
Haven Raaieind zal haar functie gaan vervullen in het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen.
Vervolgens zijn in het Besluit-MER de (milieu)gevolgen onderzocht van de inrichting van de CVI op de
voorkeurslocatie.
Om de realisering van een CVI langs de Zandmaas mogelijk te maken, wordt tevens een groot aantal
procedures doorlopen ter verkrijging van de benodigde vergunningen en wordt het vigerende
bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd.

2 Gegevens
2.1

Doel van de ontgronding

Met de realisering van de CVI Raaieind worden de volgende doelen beoogd:
• het scheppen van randvoorwaarden om de uitvoering van een aantal Zandmaasprojecten binnen het
cluster Venlo-Arcen haalbaar te maken;
• het bieden van voldoende ruimte voor de opslag, overslag en verwerking van vrijkomende materialen
uit tenminste een vijftal rivierverruimingsprojecten in Noord-Limburg;
• het bieden van ruimte voor de permanente opslag van de tijdens het verwerkingsproces vrijkomende
'was en mors';
• het zodanig inrichten en gebruiken van het plangebied dat na afloop van de exploitatieperiode tevens
invulling kan worden gegeven aan de natuurdoelstellingen die voor delen van het plangebied zijn
vastgelegd. (De inrichting van de 'was en mors'-vijver in het noordelijke plandeel met een uiteindelijk
natuurlijke invulling zal overigens niet plaatsvinden in het kader van de ontgrondingswerkzaamheden
maar op basis van een met de gemeente Horst aan de Maas afgesloten overeenkomst);
• het voorzien in (een deel van) de regionale behoefte aan de bouwgrondstoffen/delfstoffen die
vrijkomen bij het realiseren en het functioneren van de CVI.
Bij de voorgenomen ontgronding zal in totaal ongeveer 2.878.450 ms specie worden vergraven,
bestaande uit circa 790.450 m3 teelaarde en dekgrond, circa 1.030.000 m3 beton- en metselzand, circa
182.000 m3 grind en circa 876.000 m3 niet-vermarktbare specie (fijn zand en was en mors).

2.2 Beoogde werkzaamheden
Het ligt in de bedoeling van de aanvrager de terreinen te ontgronden tot op een diepte van maximaal
0,00 meter + NAP, hetgeen overeenkomt met een diepte van circa 20 meter beneden het
oorspronkelijke maaiveld.
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Het project Raaieind is onder te verdelen in drie fasen, t.w. de aanlegfase, de exploitatie- en
(gedeeltelijke) inrichtingsfase en de eindfase waarbij de eerste twee fasen elkaar deels overlappen.
In de aanlegfase zullen alle vergunningsplichtige ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
In de gevraagde looptijd van de onderhavige vergunning (10 jaren) is rekening gehouden met het
optreden van onvoorziene omstandigheden.
Op het einde van de looptijd van de onderhavige vergunning zal een begin worden gemaakt met het
vullen van de 'was en mors'-vijver in het noordelijke plandeel. Deze vijver zal worden gevuld met 'was
en mors' die gedurende de exploitatiefase vrijkomt in de CV! bij de verwerking van materiaal dat vanuit
de ontgrondingsprojecten langs de Zandmaas wordt aangevoerd. Bovendien zal de verdere natuurlijke
invulling plaatsvinden van (de oeverzone van) voornoemde vijver op basis van een met de gemeente
Horst aan de Maas afgesloten overeenkomst.
De eindfase is de fase die start na de 20-jarige exploitatiefase. De verwerkingsinstallatie wordt dan
ontmanteld waarna het gehele projectgebied een natuurlijk karakter krijgt.
Tijdens de aanlegfase worden in een aantal stappen onder andere de havenarm gegraven, de
verwerkingsinstallatie opgebouwd en worden geluidwerende voorzieningen aangebracht.
Gedurende de exploitatieperiode wordt het toutvenant dat vrijkomt bij de uitvoering van de verschillende
Zandmaasprojecten in de CVI verwerkt. Een deel van de hoeveelheid 'was en mors' die gedurende de
exploitatiefase overblijft na het verwerken van het toutvenant alsmede een deel van de ter plaatse
vergraven deklaag, wordt in het noordelijk deel van het plangebied 'omgeput'.
Het vergraven en verwerkte materiaal dat vermarktbaar is, zal per as en per schip van het terrein
worden afgevoerd.
In de eindfase kan de natuur in het noordelijke gedeelte van het plangebied zich verder ontwikkelen.
De verwerkingsinstallatie zelf zal worden gedemonteerd. De havenarm zal na de exploitatiefase niet
worden gedempt. Gedurende de exploitatiefase zullen de toekomstplannen verder worden uitgewerkt.
De onderhavige ontgrondingsvergunning vormt in het hele project in feite de aanzet om te komen tot de
uiteindelijk gewenste hoogwaterbeveiliging / rivierverruiming.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een zandzuiger, een
verwerkingsinstaflatie, laadschoppen, bulldozers, hydraulische graafmachines, vrachtauto's, dumpers
alsmede kop- en onderlossers.
De inrichtingswerkzaamheden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening genaamd
"Eindplan start exploitatie en einde ontgronding", nummer 305840-RM-316-T06-1, d.d.12-12-2012,
gewijzigd 20-02-2013, schaal 1 :2.000, dienen eveneens binnen de gevraagde looptijd van 10 jaren
gerealiseerd te zijn.

2.3

Situatie van het terrein

Het aangevraagde terrein heeft een grootte van ongeveer 41 ha.
De te ontgronden percelen zijn voor het overgrote deel in gebruik als landbouwgrond. Verder lopen er
door het gebied enige wegen van ondergeschikte aard.
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De aangevraagde terreinen worden aan de oostzijde begrensd door de rivier de Maas en aan de
westzijde door de Venloseweg. Aan de zuidzijde ligt de autosnelweg genaamd Rijksweg A67 terwijl aan
de noordzijde op korte afstand de Sint Jansweg is gelegen.
In een ruimer perspectief bezien ligt het plangebied in het Maasdal bij Grubbenvorst ten noorden van de
gemeente Venlo.
Het gebied is plaatselijk bekend onder de naam "Raaieind".

3

Procedure

3.1

Ter inzage legging

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en de
ontwerpbeschikking hebben van 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 ter inzage gelegen in het
Gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas. Gedurende
deze termijn kon een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen.
Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via
de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.n1).

3.2

Zienswijzen en standpunt college

Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn een
zevental zienswijzen ingediend.
Deze worden hierna kort samengevat weergegeven, per zienswijze direct gevolgd door het standpunt
van ons college daaromtrent.
1. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg namens diverse anderen bij brief
van 27 juni 2013, ontvangen 28 juni 2013;
2. Verkoijen Juridisch Advies, Moutzhofweg 162, 5926 RB Venlo namens diverse anderen bij brief van
27 juni 2013, kenmerk 12-13, ontvangen 28 juni 2013;
3. Stichting Archeologie Actueel Limburg, Pastoor Stassenstraat 9, 6243 BW Geulle (hierna te noemen:
SAAL) bij brief van 9 juli 2013, ontvangen 8 juli 2013, aangevuld bij brief van 9 september 2013,
ontvangen 13 september 2013;
4. TRC Advocaten, Postbus 153, 5500 AD Veldhoven namens diverse anderen bij brief van 9 juli 2013,
kenmerk TJ/emelTJ21300938, ontvangen 10 juli 2013, aangevuld bij brief van 13 augustus 2013,
kenmerk TJ/eme1TJ21300938, ontvangen 14 augustus 2013;
5. Barents Krans, Postbus 30457, 2500 GL Den Haag namens Océ-Technologies BV bij brief van 9 juli
2013, referentie 027/124330, ontvangen 10 juli 2013;
6. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht bij brief van 3 juli 2013, kenmerk
RWS-2013/35536, ontvangen 11 juli 2013, aangevuld bij memo van 1 oktober 2013, ontvangen op 2
oktober 2013;
7. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht bij brief van 11 juli 2013,
kenmerk 1973 RH/OA, ontvangen 12 juli 2013.
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Ad 1, Ad 2 en Ad 4
Aangezien deze zienswijzen inhoudelijk (nagenoeg) identiek zijn, worden deze hier gezamenlijk
behandeld.
Het deel van zienswijze nummer 4 dat niet identiek is met de zienswijzen 1 en 2, wordt hierna separaat
behandeld onder Ad 4.
Strijdigheid met nationaal ruimtelijke beleid en het ontbreken van nut en noodzaak
Het plangebied maakt onderdeel uit van de EHS. Gelet op het bepaalde in de spelregels EHS geldt voor
nieuwe ruimtelijke activiteiten in deze gebieden het "nee-tenzij, principe". Dit houdt in, dat ruimtelijke
ingrepen met significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied in
beginsel niet zijn toegestaan. Dergelijke ingrepen zijn slechts toelaatbaar als er geen reële alternatieven
mogelijk zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een groot
openbaar belang. Dit wordt echter door de indieners van deze zienwijze niet onderschreven.
In de notitie "Nut noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas" wordt aangegeven dat de
noodzakelijke hoogwaterbescherming van groot maatschappelijk belang is. Met dit plan wordt het echter
mogelijk gemaakt om een EHS-gebied volledig op de schop te nemen en gedurende 25 jaar activiteiten
toe te staan die niet nodig zijn om de noodzakelijke hoogwaterbescherming te behalen.
Uit de hiervoor genoemde notitie blijkt ook dat er alternatieven zijn, die in de ogen van de
initiatiefnemers wellicht minder gunstig zijn, maar die wel degelijk als reëel alternatief gelden. Zo blijft de
toepassing van drijvende installaties mogelijk. Ook het plaatsen van een drijvende of permanente
installatie in de bestaande haven van Venlo is mogelijk. Ook voor wat betreft de locatie bij de haven in
Wanssum is duidelijk dat dit een beter alternatief is dan het huidige plan.
Men kan er ook voor kiezen om op locaties een hoogwatergeul aan te leggen en daar een tijdelijke
installatie te plaatsen. Daar komt nog bij dat voor wat betreft de veiligheid van de Maas het
bergingsoppervlak telt en het dus geen zin heeft om een ontgronding van 20 meter diep te realiseren.
Uit het feit dat op pagina 11 van de notitie "Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI
Zandmaas" is aangegeven dat een groot deel van de gronden op de planlocatie al in eigendom is van
de initiatiefnemers, blijkt dat al de alternatieven niet op een objectieve wijze zijn onderzocht. De
uitkomsten van de onderzoeken stonden al bij voorbaat vast.
Standpunt college
Het nationaal ruimtelijk beleid is weergegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In paragraaf
3.2 en bijlage 6 van het Project-MER is hierop ingegaan. Hierin is ruimte voor waterveiligheid
(bescherming van Nederland tegen overstromingen) als negende nationaal belang genoemd. De CVI
levert een bijdrage aan dit nationaal belang. In het MER (dat door de onafhankelijke Commissie voor de
milieueffectrapportage is goedgekeurd) is gesteld dat het voornemen passend is binnen het nationaal
ruimtelijk beleid.

De voorgenomen ontgronding geeft (deels) invulling aan dit nationaal en openbaar belang. Naar
aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen
nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken, is
in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het
project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een
aantal plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept en
er wordt nieuwe natuur aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke
rivierverruimingsprojecten en vertaald in het provinciaal Meerjarenplan Zandmaas 2007 (en later 2009).
Om de hierbij vrijkomende grondstoffen te kunnen hergebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot
bouwgrondstoffen, zoals industriezand en keurgrind.
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De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf de winlocatie naar de CVI Haven Raaieinde
aangevoerd waar het verwerkt wordt tot bouwstoffen. Een belangrijk voordeel van de realisatie van de
CVI is dat de verwerking van toutvenant slechts op één locatie plaatsvindt. Dit betekent dat er geen
sprake zal zijn van een veelheid aan verwerkingsinstallaties langs de Maas.
Het belang van de CVI Is daarmee niet zozeer het winnen van zand en grind op deze locatie, maar
veelmeer om faciliterend te zijn voor andere rivierverruimingsprojecten in de omgeving.
De aanleg van de haven maakt een integraal onderdeel uit van het project Zandmaas cluster 2. Dit
bestaat uit een aantal rivierverruimingsprojecten tussen Venlo en Arcen. Naast rivierverruiming is
verbetering van de vaarwegen alsmede natuurontwikkeling een doel van het project Zandmaas /
Maasroute, waarvan de CVI Haven Raaieinde onderdeel uitmaakt. Na afronding van de aanlegfase
wordt in het noordelijk deel ter grootte van 10 ha gestart met een terreinbeheer dat gericht is op
natuurontwikkeling. In CVI Haven Raaieinde vindt de verwerking van de bij de rivierverruimingsprojecten
vrijkomende grondstoffen en de afvoer plaats. Rivierverruiming heeft tot doel het verlagen van
rivierwaterstanden tijdens hoog water waardoor overstromingen worden voorkomen c.q. beperkt. De
rivierbeveiliging zal niet alleen ter plekke van de CVI een positief effect hebben, maar ook
stroomopwaarts in het gebied, ter hoogte van de stad Venlo en ten zuiden daarvan.
Er heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden inzake de CVI, de locatiekeuze en de nut- en noodzaak.
In zijn algemeenheid verwijzen wij in dit verband naar de documenten:
- Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL-aanvulling
(Grontmij 2008);
- Notitie Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas, addendum bij het Plan-IVIER
(Grontmij 2008)
De alternatievenoverweging is gemaakt in par. 5.3 en 5.4 van Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI)
Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL-aanvulling (Grontmij, 2008). In dit Plan-MER heeft
een beoordeling van drie locaties plaatsgevonden, namelijk Raaieind, BlitterswijckNVell en Wanssum. In
deze zorgvuldige studie naar alle milieueffecten zijn de genoemde locaties afgewogen. Natuur- en
landschapswaarden zijn hierin nadrukkelijk meegenomen. In hoofdstuk 6 van het genoemde Plan-MER
is de afweging gemaakt. Hieruit blijkt dat op basis van een viertal criteria, te weten "hinder voor
omwonenden", "bodem en water'', "natuur en landschap" en "haalbaarheid", de locatie Raaieind het
beste scoort.
Het proces is gepaard gegaan met informatieavonden waarbij ook uitgebreid is stilgestaan bij varianten
en opties die zijn ingebracht door andere partijen, waaronder alternatieve verwerkingswijzen (centraal of
decentraal verwerken, verwerken op het land, op een drijvende installatie etc.). Op basis hiervan heeft
de raad van de gemeente Horst aan de Maas in 2009 in principe ingestemd met de realisatie van de
CVI.
Voorafgaand aan voornoemd raadsbesluit van 2009 is met de Stichting Behoud de Parel uitvoerig de
discussie gevoerd over de locatiekeuze van de CVI. De gemeenteraad heeft toen besloten bureau De
Meent onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de locatiekeuze. Ook uit dit onderzoek (d.d. 27 april
2009, projectnaam: T1356AA2 Horst, centrale verwerkingsinstallatie, onafhankelijke toets) bleek dat de
huidige CVI-locatie de beste keuze is.
Bij bovengenoemde onderzoeken is verwerfbaarheid van de gronden (eigendom) meegenomen als een
van de criteria bij de beoordeling van de locatiekeuze.
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Wij hebben geen enkele reden te twijfelen aan de objectiviteit van de uitgevoerde onderzoeken zoals
deze hiervoor worden genoemd.
De onafhankelijke Commissie-MER stelt in haar toetsingsadvies (citaat): "Het plan-MER gedeelte geeft
een duidelijke en goed navolgbare onderbouwing van de locatlekeuze en van de overwegingen die
hebben gespeeld bij de keuze tussen centrale of decentrale verwerking. De keuze is gevallen op de
locatie Grootraay/Raaleind. De gevolgen voor met name natuur, landschap en archeologie van de keuze
voor deze locatie zijn duidelijk in beeld gebracht".
Verder verwijzen wij naar het gestelde in het besluit-MER op pagina 22, onder 2.3, waar ten aanzien van
de locatiekeuze het volgende wordt gesteld.
"In het Plan-MER (deel A) is uitgebreid stilgestaan bij de locatiekeuze voor een centrale
verwerkingsinstallatie in Noord-Limburg [83]. Op basis van een aantal geformuleerde randvoorwaarden
en uitgangspunten voor een CVI zijn zes locaties geanalyseerd die in principe mogelijk geschikt zouden
kunnen zijn voor de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie. Vervolgens is een twaalftal
beoordelingscriteria geformuleerd en zijn de potentiële locaties daarop beoordeeld.
De zoeklocatie Raaieinde is uiteindelijk het meest geschikt gebleken voor de realisatie van een CVI. Ten
opzichte van de andere zoeklocaties scoort deze locatie bijzonder gunstig vanwege de centrale ligging
ten opzichte van de winlocaties en het afzetgebied. Daarnaast onderscheidt deze locatie zich door een
goede/efficiënte ontsluitingsroute via de weg. Er is een snelle aantakking op de A67 en de A73 zonder
veel overlast voor de omgeving. Ook op het criterium haalbaarheid (realiseerbaarheid en uitvoering)
scoort de locatie Raaieinde goed. Voor een nadere onderbouwing van de locatiekeuze wordt verwezen
naar het Plan-MER (deel A)".
Voor wat betreft de opmerking over de noodzaak van de diepte van de ontgronding (20 meter) In relatie
tot de veiligheid van de Maas, merken wij het volgende op.
De CVI is in de eerste plaats faciliterend voor andere rivierverruimingsprojecten in de omgeving en
fungeert daarbij ondermeer als verwerkingslocatie ten behoeve van de toutvenant die vrijkomt uit
dergelijke projecten in het Zandmaas cluster 2 (tussen Venlo en Arcen). Rivierverruiming en
natuurontwikkeling zijn andere doelen van dit project.
Ter plaatse van de voorziene rivierverruimingsprojecten binnen voornoemd cluster 2 zijn thans geen
mogelijkheden voor een (drijvende) verwerkingsinstallatie en is de afvoer van grondstoffen door de
betrokken Maasdorpen onwenselijk zo niet onmogelijk.
Gezien de opgedane ervaringen bij o.a. de voorbereiding van het project Hoogwatergeul Lomm, is de
inschatting dat de betrokken Maasdorpen in cluster 2 de met de drijvende installaties gepaard gaande
overlast als uitermate bezwaarlijk zien. Vandaar dat binnen het cluster 2 is gezocht naar een structurele
oplossing voor meerdere projecten door het realiseren van één CVI.
Voor wat betreft de maximale ontgrondingsdiepte van 20 meter beneden maaiveld kan worden gesteld
dat dit slechts een tijdelijke situatie betreft. Uiteindelijk wordt de lokatie opgeleverd met een havenarm
met een waterdiepte van circa 6 meter en met een natuurplas van circa 2 -3 meter diep. In principe
wordt er alleen tot 20 meter diepte gegraven daar waar het hydrologische scherm dient aan te sluiten op
de Venlo Klei ter voorkoming van negatieve grondwatereffecten.
Ten aanzien van de door de indieners van deze zienswijzen aangevoerde alternatieve lokaties, merken
wij het volgende op.
Haven Venlo
In eerste instantie verwijzen wij naar het daaromtrent gestelde in het Plan-MER op de pagina's 33-39.
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De oppervlakte van deze locatie is kleiner dan 30 ha. Daarmee voldoet de locatie dus bij lange na niet
aan het oorspronkelijk gestelde uitgangspunt ten aanzien van een vereiste oppervlakte van minimaal 30
tot 40 ha. Bovendien is er niet voldoende grondoppervlakte beschikbaar omdat een gedeelte van deze
locatie thans in gebruik is als recreatiehaven en een aanzienlijk deel is aangemerkt als beschermd
boscomplex. Om realisering van een centrale verwerkingsinstallatie op deze locatie mogelijk te kunnen
maken, zouden deze functies naar een andere lokatie moeten worden verplaatst. Dit is financieel niet
haalbaar. Bovendien is aantasting van het beschermde boscomplex compensatieplichtig, waarbij sprake
Is van een forse toeslag.
Daarnaast is de potentiële lokatie, vanwege de ligging nabij Venlo Trade Port, zeer gewild voor andere
(hoogwaardige) havengerelateerde activiteiten De haven van Venio heeft onlangs de status toegekend
gekregen van Trans Europe Inland Terminal (TEIT). Dit houdt in dat de haven een belangrijke functie
heeft in de vervoersstructuur die Venlo en haar omgeving hebben. De binnenvaart is sterk in het
goedkoop en veilig vervoeren van grote volumes op de middellange afstand. Het "break-even" punt
voor binnenvaart ligt grofweg bij afstanden tussen 100-150 km, hoewel kortere transportafstanden
(vanaf 50-75 km) in de praktijk soms ook rendabel zijn. Onder invloed van diverse tendensen zullen
kortere afstanden in de toekomst steeds interessanter worden. Hier liggen kansen voor Limburg in
relatie tot de zeehavens. Het bevorderen van multimodaal vervoer omvat tenslotte het stimuleren van
het bedrijfsleven tot een betere benutting van de beschikbare capaciteit van water- en spoorwegen en
hen prikkelen om te komen tot een efficiënter goederenvervoer. Regionale overslagcentra (ROC's) en
de ontwikkeling van havens tot TEITs met een internationale functie (Venlo, Stein) die zich met name
richten op de overslag van bulk- en stukgoed ten behoeve van het regionale bedrijfsleven, passen in dit
beleid.
De haven van Venlo wordt momenteel op deze nieuwe status aangepast. In dat kader is de huidige
haven in 2007 fors uitgebreid en gemoderniseerd. Daarbij is onder meer een nieuwe containerterminal
aangelegd, is de gemeentelijke loswal uitgebreid en heeft men de bestaande jachthaven vernieuwd en
uitgebreid. Vanwege de voorgenomen nieuwe functie en inrichting van deze zoeklokatie is inpassing
van een centrale verwerkingsinstallatie op deze plek niet meer mogelijk. Hierover heeft overleg
plaatsgehad tussen CV' Raaiende BV en de gemeente Venlo, waarbij de gemeente heeft aangegeven
dat er vanuit haar visie geen mogelijkheid is voor vestiging van een CVI op deze plaats.
Op grond van het voorgaande is geconcludeerd dat deze lokatie geen reëel alternatief meer is. De
fysiek beschikbare ruimte is volstrekt onvoldoende, er is sprake van diverse andere gebruiksfuncties en
deze plek is voor andere, in economisch opzicht hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen in beeld.
Daarom is besloten de haven Venlo niet meer als potentiële vestigingslokatie voor een centrale
verwerkingsinstallatie mee te nemen in het vervolgtraject.

Drijvende installatie
Uitgangssituatie van de CVI is dat van alle rIvierverruimingsprojecten het toutvenant per schip naar één
locatie wordt gebracht die logistiek gunstig ligt buiten de dorpskernen en daar wordt be- en verwerkt.
Van het eindproduct wordt vanuit de CV! circa 50% per schip en circa 50% per as afgevoerd De afvoer
per as is ten behoeve van de regionale markt. In de notitie "Nut en noodzaak" wordt onder 3.3
beschreven waarom is gekozen voor een centrale verwerking en onder 3.4 waarom is gekozen voor één
vaste installatie (CV!) in plaats van drijvende installaties ter plekke van de rivierverruimingslocatie
(ondermeer vanwege exploitatie-technische, hinderbeperkende en logistieke redenen).

Tijdelijke installatie
In principe is er sprake van een tijdelijke lokatie. De functie van de CVI is gekoppeld aan de duur van de
rivierverruimingsprojecten in de directe omgeving (Zandmaas cluster 2).
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Met de gemeente zijn afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst over de periode waarin
de CVI zal functioneren. In de benodigde vergunningen is rekening gehouden met deze tijdsduur.
Strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid
Het project heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste vijf jaar wordt de haven aangelegd en vindt de
ontgronding plaats. Vervolgens wordt er 20 jaar geëxploiteerd. Deze termijn kan nog met 5 jaar worden
verlengd. In totaliteit betreft het dus een project dat zich over 30 jaar uitstrekt. In het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) wordt het gebied aangeduid als P3- en P2-gebied. Dat staat voor
"Ruimte voor veerkrachtige watersystemen" en "Ontwikkelingsgebied ecosystemen". Daarbij komt dat
het gebied vrijwel volledig als Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) en een deel als Ecologische
Verbindingszone is aangewezen. In 2011 zijn de wijzigingen In het POL verwerkt en is dus bewust
gekozen voor een landschappelijke invulling van het gebied.
Het project is strijdig met het POL en vanuit dien hoofde kan er dan ook geen medewerking aan het plan
worden gegeven. Omdat er sprake van tijdelijke situatie wordt door de provincie toch medewerking
verleend aan het plan. Aangezien 30 jaar niet wordt beschouwd als "tijdelijk" is er sprake van strjidigheid
met provinciaal beleid en dus met een goede ruimtelijke ordening.
In het ontwerp-besluit wordt aangegeven dat er voldoende zicht bestaat op het verkrijgen van het
benodigde planologische draagvlak voor het mogen uitvoeren van de ontgronding. Gelet op het
vorenstaande is dat draagvlak er echter niet en kan er niet worden overgegaan tot het verlenen van de
gevraagde vergunning.
Standpunt collecte
In de in december 2011 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer
zijn de afspraken over natuurrealisatie vastgelegd. Door de initiatiefnemer wordt de voorgestelde
ontwikkeling van 10 hectare natuur in de POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen) verankerd in het
bestemmingsplan.
Aanvankelijk had ons college het voornemen om het POL aan te passen. Om die reden is het Plan-MER
opgesteld, waarin de locatiekeuze is onderbouwd. In de loop van 2008 (toen het Plan-MER met de
locatiekeuze al gereed was, en door de initiatiefnemer aan de provincie Limburg was aangeboden),
hebben wij aangegeven dat er in dit project sprake is van een tijdelijke situatie en er vanwege het
tijdelijke karakter geen aanpassing van het POL nodig is.
Na afloop van de ontgrondingsvergunning (looptijd 10 jaar) zullen de in dat kader vergunde terreinen al
ingericht dienen te zijn conform een daartoe opgesteld en goedgekeurd gedetailleerd eindplan. Hierbij
zullen substantiële terreingedeelten al op een natuurlijke wijze worden ingericht waaronder een "groene
inbedding" van de in het noordelijk plangedeelte aangelegde bezinkvijver. Hiermee wordt al na 10 jaren
voor een groot deel invulling gegeven aan de POG-doelstelling (ontwikkelingsgerichte
basisbescherming). Tevens zal na voornoemde 10 jaren ook het EHS-gedeelte in het noordoosten van
het plangebied zijn ingericht.
Het enige "natuuraspect" dat na deze 10 jaren nog verdere invulling zal krijgen is de uiteindelijke plasdras-situatie van de bezinkvijver in het noorden van het project.
Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het alleszins verdedigbaar is dat er slechts sprake zal
zijn van een tijdelijke onttrekking van de POG-/EHS-functie van het gebied waarvoor het niet persé
noodzakelijk is om het POL te wijzigen. Dit standpunt past volgens ons inziens bij de doelstelling van
een structuurvisie, waarin (ook) de lange(re) termijn doelen voor gebieden worden uitgezet.
Ten behoeve van het ontgrondingsproject is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor er, ook in
dat kader, geen sprake is van strijdigheid met het ruimtelijk belang.
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Omgevingsverordening
Op 17 december 2010 is de Omgevingsverordening Limburg vastgesteld. Het gebied waar het hier om
gaat Is gelegen In de Venloschol en is op de kaart van beschermingsgebieden tevens aangeduid als
"Overig kwetsbaar gebied als bedoeld In artikel 5.2." (rioolplichtontheffing). De vereiste bescherming
wordt teniet gedaan door de voorgenomen ontgronding.
In het gebied van de Venloschol is het verboden om beneden 5 meter NAP de grond te roeren en
werken op of In de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrepen worden verricht of stoffen
worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten.
Hier is er sprake van een project waarbij 41 hectare wordt afgegraven tot een diepte van 20 meter. Er
vindt derhalve een activiteit plaats die op grond van de Omgevingverordening is verboden.
Volgens de ontwerp-watervergunning (pag. 17) wordt er niet-vermarktbare specie van binnen en van
buiten het project in een bezinkbekken (onderwaterdepot) ten noorden van de haven verwerkt. Daarmee
wordt eveneens gehandeld in strijd met de Omgevingsverordening omdat juist voorkomen moet worden
dat verontreiniging in de Venloschol plaatsvindt.
Standpunt college
De Ontgrondingenwet in casu de ontgrondingsvergunning is niet het geëigende juridische kader om het
belang van de Venloschol / Venloklei af te wegen.
Op grond van het bepaalde in artikel 1.2, lid 6, onder b, van de Omgevingsverordening Limburg is de
omgevingsvergunning in de onderhavige situatie het juiste kader om een afweging als hiervoor bedoeld
te maken. Ter uitvoering hiervan is in de voor het project CVI-Haven Raaieind benodigde
omgevingsvergunning, onderdeel milieu, een afweging gemaakt terzake het belang van de bescherming
van de Venloklei. Deze belangenafweging heeft er toe geleid dat ten aanzien van de bescherming van
de Venloschol / Venloklei een voorschrift in de omgevingsvergunning is opgenomen.
Voor zowel de inhoudelijke belangenafweging als het opgenomen voorschrift menen wij daarom te
mogen verwijzen naar voornoemde omgevingsvergunning.
Overigens blijkt uit de bij de onderhavige aanvraag behorende tekening genaamd Dwarsprofielen max.
ontgronding, nummer 30584-EHV-316-T09-1, d.d. 20 februari 2013, dat de ontgrondingsdiepte in het
hele plangebied boven de Venloklei (Venloschol) blijft met uitzondering van de locatie waar het
zogenaamde hydrologisch scherm tot aan de Venlo klei reikt. Dit ter voorkoming van hydrologische
effecten.
Onduidelijkheid van de plannen in de eindsituatie
Op pagina 11 van het ontwerp-besluit staat vermeld dat geconcludeerd kan worden dat de CVI in de
eindsituatie past binnen het POL. Die conclusie is voorbarig, gelet op bijvoorbeeld de conclusie die de
Minister van Infrastructuur en Milieu trekt in de ontwerp-watervergunning op pagina 16. Daarin wordt
uitdrukkelijk gesteld dat de herinrichting van het plangebied als natuurgebied nog onvoldoende concreet
Is. Dat de CVI derhalve in de eindfase past binnen het POL kan nu nog niet worden onderschreven.
Standpunt college
In het kader van de ontgrondingsaanvraag is een concept-eindpian overlegd (tekening genaamd
"Eindplan start exploitatie en einde ontgronding", nummer 305840-RM-316-T06-1, d.d.12-12-2012,
gewijzigd 20-02-2013, schaal 1: 2.000) dat is meegenomen in de afwegingen van de vergunning.
Het ontgronden én Inrichten van de vergunde terreinen dient binnen een termijn van 10 jaren te zijn
gerealiseerd, zijnde de looptijd van de ontgrondingsvergunning. De voorgestane inrichting zoals vermeld
in het concept-eindplan is in overeenstemming met het POL. (zie ook hetgeen hieromtrent is vermeld als
standpunt van ons college onder het vorige kopje "Strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid").
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Alle activiteiten na afloop van de vergunningsduur vallen niet meer binnen de jurisdictie van de
ontgrondingsvergunning, ervan uitgaande dat aan alle voorschriften is voldaan waardoor de vergunning
na deze 10 jaren zijn geldigheid heeft verloren.
De Waterwetvergunning (23 jaar) bestrijkt een veel langere termijn dan de ontgrondingsvergunning (10
jaar). Het is duidelijk dat de afwegingen gemaakt over de eindsituatie in het kader van de
Waterwetvergunning een andere insteek hebben dan die vanuit de ontgrondingsvergunning waardoor er
verschillende beoordelingen kunnen ontstaan.
Natuurwaarden
In het gebied, waarvan hiervoor al is aangegeven dat het onderdeel uitmaakt van de POG en de EHS,
bevinden zich beschermde diersoorten, Het natuurlijke leefgebied van deze soorten wordt aangetast als
het plan tot uitvoering wordt gebracht. Er dient een zwaarwegend maatschappelijk belang te zijn om het
plan mogelijk te maken en er dienen geen alternatieve mogelijkheden te zijn. Nu er wel alternatieven zijn
en er geen zwaarwegend maatschappelijk belang is, kan geen medewerking worden verleend maar
moeten de aanwezige natuurwaarden en leefgebieden worden gerespecteerd.
In het ontwerp-bestemmingsplan wordt op pagina 44 gesteld dat er diverse beschermde diersoorten en
planten zijn aangetroffen. Vervolgens wordt gesteld dat het planvoornemen niet leidt tot een wezenlijke
verandering van de EHS en POG. Die conclusie valt niet te verklaren nu het toch duidelijk moge zijn dat
uitvoering van het project, afgezet tegen de huidige ongerepte situatie, leidt tot het tenietgaan van
beschermde flora en fauna.
Een ontgronding van 20 meter diep heeft desastreuse gevolgen voor de natuur. In het gebied zijn
bevers en ijsvogels gesignaleerd en is veel geïnvesteerd om de natuurwaarden op niveau te houden. Al
deze investeringen worden tenietgedaan als de plannen worden uitgevoerd.
Op pagina 12 van het ontwerp-besluit is vermeld, dat als gevolg van de geplande werkzaamheden de
natuurwaarden tijdelijk worden verstoord. Het betreft hier een project dat 30 jaar gaat duren en daarna
duurt het ook nog enige tijd dat de natuurwaarden zijn hersteld. Op basis van een dergelijke ingrijpende
verstoring van de natuurwaarden had de gevraagde vergunning moeten worden geweigerd.
Daarbij komt dat de activiteiten het grondwaterpeil en de kwaliteit van het grondwater zullen
beïnvloeden, hetgeen nadelig zal zijn voor het nabijgelegen Sint-Janssleutelbos.
Standpunt college
Ten aanzien van het zwaarwegend maatschappelijk belang en de mogelijkheid van alternatieven
verwijzen wij naar ons standpunt zoals vermeld onder Ad 1, Ad 2 en Ad 4 (Plan-MER en notitie "Nut en
noodzaak").
De afweging die in de ontgrondingsvergunning is gemaakt ten aanzien van het natuuraspect is
gebaseerd op de looptijd van 10 jaren en niet op de duur van het totale project die is ingeschat op circa
23 á 25 jaren.
Verder worden de opmerkingen over de gevolgen van de ontgronding niet gestaafd door een overgelegd
tegenonderzoek.
Naar aanleiding van de ingebrachte argumenten onder dit kopje, merken wij nog het volgende op.
Het overgrote deel van het plangebied is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) aangewezen
als Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). De ecologische verbindingszone maakt onderdeel uit
van de POG. Eén perceel in het noordoostelijk deel van het plangebied behoort tot de EHS.
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Voor gronden binnen de EHS geldt dat de 'nee, tenzij'-afweging dient te worden doorlopen. Wij
verwijzen in dit verband naar het hiervoor gestelde onder Standpunt college behorende bij het kopje
"Strijdigheid met nationaal ruimtelijke beleid en het ontbreken van nut en noodzaak" over de Plan-MER
en de notitie "Nut en noodzaak".
Voor gronden binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en
ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Voor
gebieden in de POG is er geen sprake van een 'nee, tenzij'-afweging.
Voor de ecologische verbindingszone is het beleid gericht op realisatie van de verbindingzones die de
verspreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden in de EHS mogelijk maken.
Hierbij wil de provincie mogelijkheden benutten die inrichtingsprojecten voor recreatie, ontgrondingen,
landinrichting, infrastructuur, e.d. bieden om tot herstel of ontwikkeling van migratiemogelijkheden te.
komen.
Rondom het plangebied bepalen de oevers van de Maas en de Everlose Beek die aan de
noordwestzijde op 100 â 200 meter vanaf het plangebied stroomt, de ecologische verbindingszone. De
verspreiding, migratie en uitwisseling van soorten zal niet worden gehinderd door de realisatie van de
CVI. In de huidige ongerepte situatie bestaat het plangebied grotendeels uit akkerland (intensief
agrarisch gebruik) en heeft het gebied nog geen functie als ecologische verbindingszone. Na de
aanlegfase (3-5 jaar) treedt in het gebied een verbetering op ten aanzien van de huidige waarden,
waarbij de gerealiseerde natuur bijdraagt aan de ecologische verbindingszone.
In het kader van de MER-procedure is er een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd waarin de actuele
verspreiding van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten is behandeld. In de
Natuurtoets CVI Haven Raaleind (Grontmij B.V., Eindconcept 27 februari 2012) is uitgebreid gekeken
naar het voorkomen van soorten in het plangebied. In de Jaren 2003-2011 zijn door ecologen van
Grontmij in totaal 19 veldbezoeken uitgevoerd. Hierbij is ook gekeken naar het voorkomen van de Bever
en IJsvogel. Beide soorten worden beschermd door de Flora- en Faunawet. De afweging of door het
planvoornemen negatieve effecten op soorten optreden en een ontheffing in het kader van de Flora- en
Faunawet vereist is, wordt gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.
In het rapport is geconcludeerd dat de Maasoever ter hoogte van het plangebied geen geschikte vaste
verblijfplaats vormt voor de Bever. De IJsvogel broedt ten noorden van het plangebied langs de
Everlose Beek / Baarsdonklossing (aftakking Everlose Beek) en het ter plaatse gelegen bronbosje. Door
de realisatie van de CVI zal er geen broedlocatie verloren gaan. Daarnaast is in de MER, deel B,
opgenomen dat er geen overschrijding van de geluidsnormen is waardoor verstoring van de IJsvogel
niet kan optreden.
De realisatie van de natuurwaarden begint na het einde van de ontgrondingswerkzaam heden die
maximaal 5 jaar duren. Na die fase is de ontgronding in het gebied afgerond en is in het noordelijke deel
van het plangebied de basis gelegd om te komen tot het geplande natuurgebied. Met name gaat het hier
om het gebied rondom de gegraven vijver. Gedurende de exploitatiefase (van de verwerkingsinstallatie)
zal de natuur zich hier verder ontwikkelen.
Ten aanzien van de opmerking over het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit stellen wij het
volgende.
Het St. Jan Sleutelbos ligt ruim 500 m noordelijk van de Baarsdonklossing, op 100 m â 200 m van de
Maas. De Baarsdonklossing grenst aan de noordkant van het plangebied. In het hydrologisch onderzoek
is uitgebreid aandacht besteed aan de inrichting om nadelige effecten op het bronbosje bij de
Baarsdonklossing te voorkomen. Uit de tekeningen in het rapport van 12 maart 2009 blijkt dat geen
sprake is van nadelige effecten voor de Baarsdonklossing.
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Het St. Jan Sleutelbos ligt nog eens 500 m noordelijker. Ook hier is dus zeker geen sprake van
negatieve effecten, wat eveneens blijkt uit de tekeningen met effecten in het rapport van 12 maart 2009
dat onderdeel is van het Project-MER.
Overigens is in voorschrift 3.4 van deze vergunning bepaald, dat de vergunninghouder vóór aanvang
van de graafwerkzaamheden dient te beschikken over een door ons college goedgekeurd
grondwatermonitoringsplan.
De grondwaterkwaliteit in het gebied wordt bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstroming en het
gebruik van de bodem. In een natuurlijke situatie verandert grondwater geleidelijk van een
regenwatertype, waarin vrijwel geen mineralen zijn opgelost, naar kalkrijker grondwater.
Bodemvermesting en -verzuring zorgen voor een verslechtering van de kwaliteit van het ondiepe
grondwater.
De Maas heeft op twee manieren invloed op de grondwaterkwaliteit. Daar waar het Maaswater in de
bodem infiltreert treedt vermenging op van het van nature relatief kalkrijke water van de Maas met het
grondwater. Dit aspect speelt in het plangebied slechts incidenteel, bij extreem hoogwater.
Daarnaast heeft de Maas belangrijke invloed op de ligging van (sub)regionale grondwaterstroombanen.
Het grondwater in deze (sub)regionale stroombanen heeft een heel andere kwaliteit dan het recent
geïnfiltreerde grondwater. Er zijn geen aanwijzingen dat het realiseren van de voorgenomen activiteit in
de aanleg- of exploitatiefase zal leiden tot een eventuele verontreiniging van het grondwater, anders dan
een eventuele diffuse gebiedseigen verontreiniging en/of een diffuse verontreiniging die is gerelateerd
aan het huidige agrarische gebruik van de grond ter plaatse.
De opmerkingen van de indieners van deze zienswijzen over het grondwater worden overigens niet
nader onderbouwd via een tegenonderzoek.
Samenvattend zien wij dan ook geen reden te twijfelen aan de opzet en de getrokken conclusies van het
in het kader van het MER uitgevoerde natuur- en hydrologisch onderzoek.
Archeologische waarden
Er zijn door RAAP archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij 17 vindplaatsen zijn onderzocht.
Vervolgens zijn acht sites als behoudenswaardig aangemerkt. Dat aantal is daarna weer teruggebracht
tot zes. De opdrachtgever heeft er vervolgens weer een ander bureau naar laten kijken en uiteindelijk
heeft het provinciebestuur bepaald dat er slechts 4 locaties behoudenswaardig zijn. Het heeft er alle
schijn van dat de resultaten van de onderzoeken van RAAP hebben geleid tot nadere onderzoeken
omdat de uitkomst van de RAAP-onderzoeken de initiatiefnemer niet welgevallig zijn. De indieners van
deze zienswijze zijn van mening dat de acht door RAAP aangeduide sites behoudenswaardig zijn. Deze
sites worden nu door deze ontgronding teniet gedaan en derhalve kan de gevraagde vergunning niet
worden verleend.
Standpunt college
Zoals in het ontwerp-besluit is vermeld onder het kopje "Selectiebesluit college" komen wij na het
bestuderen van zowel het rapport van RAAP als dat van Hazenberg, in ons selectiebesluit van 28
november 2012, kenmerk 2012/58263, tot het oordeel dat RAAP onvoldoende onderbouwt waarom een
viertal vindplaatsen (nrs. 3, 8, 9 en 10) al dan niet behoudenswaardig zijn.
Bij het proefsleuvenonderzoek van RAAP zijn deze vier vindplaatsen volgens ons onvoldoende
gewaardeerd en heeft een en ander niet geleid tot een afdoende en eenduidige waardering. Op basis
daarvan merken wij de bedoelde vier vindplaatsen aan als niet behoudenswaardig en komen ze niet in
aanmerking voor vervolgonderzoek.
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Op de kaartbijlage behorende bij het selectiebesluit van 28 november 2012 zijn als behoudenswaardige
vindplaatsen aangeduid de vindplaatsen nrs. 6, 11, 12 en 17. Deze komen in aanmerking voor
archeologische begeleiding.
De stellingname van de indieners van deze zienswijze over niet-welgevallige uitkomsten van verrichte
archeologische onderzoeken laten wij voor rekening van deze Indieners.
Overigens wordt het standpunt van de indieners over de behoudenswaardigheid van de acht door RAAP
aangeduide sites, niet anders beargumenteerd noch onderbouwd.
Verzoek tot weigering
Op basis van het hiervoor gestelde, verzoeken de indieners van deze zienswijze om de gevraagde
vergunning te weigeren.

Standpunt college
Gelet op het door ons hiervoor gestelde in de weerlegging van de ingediende zienswijzen, zijn wij van
mening dat wij de ontwerp-ontgrondingsvergunning van 28 mei 2013 op goede gronden hebben
genomen en dat het besluit vanuit dien hoofde ongewijzigd in stand kan blijven.
Ad 3.
De SAAL brengt de volgende argumenten in.
a. Niet alle noodzakelijke stukken zijn bij het ontwerp-besluit gevoegd. De rapportage van Hazenberg
Archeologie van 19 juli 2012 naar de behoudenswaardigheid van de aangetroffen archeologische
resten, ontbreekt.
SAAL verzoekt deze alsnog ter beschikking te stellen zodat zij zich daaromtrent een
oordeel kan vormen. Indien noodzakelijk zal SAAL haar zienswijze op dit punt nog aanvullen.
b. De belangrijkste uitgangspunten die gevolgd moeten worden binnen de provinciale archeologische
aandachtsgebieden, namelijk de gebiedsbenadering, hoogwaardig archeologisch onderzoek en
integraliteit, worden niet toegepast.

Hoogwaardig archeologisch onderzoek
Het RAAP-onderzoek kende een dekkingsgraad van 5%. Dit is binnen de archeologische
beroepsgroep niet voldoende voor goed waarderend onderzoek. Daarbij wordt uitgegaan van
een gemiddelde dekkingsgraad van 10%. Maar omdat ten behoeve van een goede waardering een
verdubbeling van het aantal proefsleuven noodzakelijk zou zijn, is besloten 'geen nadere proefsleuven
aan te leggen met het idee deze onduidelijkheden tijdens een definitief onderzoek op te lossen
Er heeft dus geen hoogwaardig archeologisch vooronderzoek paatsgevonden en - gezien het
gestelde in het ontwerp-besluit - zal de onduidelijkheid rondom de waardering van een aantal
vindplaatsen ook niet opgelost worden in het defmitieve onderzoek.

Gebiedsbenaderinq
De insteek van het vervolgonderzoek zoals die in het ontwerpbesluit is opgenomen, strookt niet met
de insteek die vanuit de provinciale aandachtsgebieden en vanuit de Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie (NoaA) voor dergelijke grote plangebieden in het Maasdel wordt voorgeschreven. Zo
worden de geulen niet nader onderzocht naar hun ouderdom en ontwikkeling, waardoor
onvoldoende inzicht in de landschappelijke ontwikkeling alsook in de dynamiek met de overige
archeologische vindplaatsen verkregen wordt.

Integralitelt
De wijze waarop met de archeologische resten binnen het plangebied CV! Raaieinde wordt
omgegaan, is strijdig met de provinciale uitgangspunten voor archeologische aandachtsgebieden,
strijdig met de uitgangspunten van de NOaA en strijdig met de richtlijnen van de archeologische
beroepsgroep (KNA Landbodems versie 3.2).
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Er wordt verzocht het eerdere selectiebesluit te herzien en het archeologisch vervolgonderzoek vorm
te geven conform de provinciale uitgangspunten, die van het Rijk (N0aA) en die van de
archeologische beroepsgroep.
Samenvattend verzoekt SAAL het eerdere selectiebesluit te herzien en het archeologisch
vervolgonderzoek vorm te geven conform de provinciale uitgangspunten met betrekking tot
provinciale aandachtsgebieden, die van het Rijk (N0aA) en die van de archeologische beroepsgroep.
c. De berging van het noodzakelijke vervolgonderzoek is niet inzichtelijk. Enerzijds zou een en ander in
het werkplan verder uitgewerkt worden, maar dit is onvoldoende inzichtelijk. De beschrijvingen in het
globale werkplan zoals dit is gevoegd bij de aanvraag (bijlage 7a; abusievelijk is in de zienswijze
vermeld dat het globale werkplan deeluitmaakt van de ontwerp-ontgrondingsvergunning) zijn te
summier.
Anderzijds ontbreken de kaders (omvang van het onderzoek, vraagstelling, onderzoeksmethodiek
etc.) waraan het archeologisch vervolgonderzoek moet voldoen. Deze kaders moeten in het werkplan,
maar vooral in een archeologisch programma van eisen (PvE) neergeschreven zijn. Het PvE moet
dan ook als bijlage bij het besluit gevoegd worden.
Zonder PvE en de toevoeging aan het besluit en het werkplan is er geen garantie dat archeologisch
onderzoek wordt uitgevoerd en ook niet dat het uitgevoerde onderzoek de noodzakelijke
hoogwaardigheid bevat.
SAAL verzoekt de borging van het archeologische belang te garanderen in het werkplan (waarbij
e.e.a. voldoende uitgeschreven en beschreven wordt) en het PvE voor het archeologisch
onderzoek als bijlage bij de ontgrondingsvergunning en het werkplan op te nemen.

Standpunt college
Ad a
Alhoewel ons niet is gebleken dat het rapport Hazenberg niet ter inzage gelegen zou hebben, is het
rapport desalniettemin bij brief van 28 augustus 2013, kenmerk 2013148578, toegezonden aan de SAAL
met de medeling dat de stichting indien gewenst een nadere zienswijze kan indienen binnen een termijn
van twee weken na de verzenddatum van het schrijven van 28 augustus 2013.
In de ontwerp-ontgrondingsvergunning wordt het rapport Hazenberg abusievelijk gelinkt aan de datum
van 19 juli 2012. Dit moet echter zijn: 16 februari 2012. De ontvangsdatum van het rapport door ons
college is 19 juli 2012.
Ad b
Er wordt geconcludeerd dat de provincie geen hoogwaardig archeologisch onderzoek (conform
provinciaal beleid) heeft (laten) uitvoeren. Daarbij wordt verwezen naar een leidraad uit 2012 (Borsboom
& Verhaegen, SIKB-Ieidraad proefsleuven geactualiseerde versie van 04 december 2012, brede
zoekoptie p. 52-54). Het proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd (winter 2009/2010) is uitgevoerd
conform een PvE (2009) dat wij beoordeeld en goedgekeurd hebben. Dit PvE is opgesteld door daartoe
bevoegde archeologen met aantoonbare ervaring in het Maasdal en er is daarbij gebruik gemaakt van
de wetenschappelijke kennis van dat moment (wetenschappelijk beleidsplan Maaswerken).
Verder wordt er aangegeven dat een gebiedsgerichte landschappelijke benadering niet wordt gevolgd.
De geulen zouden niet onderzocht worden en daarbij zou het ook wenselijk zijn om minder- of niet
behoudenswaardige vindplaatsen te onderzoeken. In het selectiebesluit (kenmerk 2012/58263) wordt
vermeld dat wij de geulen niet uitsluiten van onderzoek: 'Vanuit vindplaats 11 worden, op aangeven van

de begeleidend veldarcheoloog dwars over de oude maasloop twee bakbrede sleuven (2 m.) getrokken.
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Doel is de landschappelijke context van vindplaats 11 hierdoor nader in kaart te brengen en vast te
stellen/beoordelen of en in welke mate paleobotanisch onderzoek van de restgeul mogelijk is en of
rituele depositie, jachtactiviteiten afvaldumps ect. met een goede conservering er te verwachten zijn.
Aan de hand van deze resultaten wordt in het veld door het bevoegd gezag besloten of de in op 21 mei
2008 voorgeschreven archeologische begeleiding van de gehele oude restgeul daadwerkelijk
gehandhaafd moet blijven of dat deze kan komen te vervallen. We begrijpen dat het wenselijk kan zijn
om ook minder- of niet behoudenswaardige vindplaatsen verder te betrekken bij het onderzoek, maar
dat is niet in lijn met ons beleid.
Verder wordt aangegeven dat het voorgeschreven vervolgonderzoek (archeologische begeleiding) niet
conform uitgangspunten van ons beleid is en niet conform richtlijnen van de archeologisch
beroepsgroep (KNA) en dat wij daarmee onzorgvuldig zouden omgaan met de archeologische resten.
Wij zijn ons ervan bewust dat we met het voorschijven van een archeologische begeleiding afwijken van
ons beleid. Wij hebben dat echter weloverwogen gedaan en hebben dit onderbouwd (bijzondere
onderzoeksvragen (vp 6, 12 en 17) en lage spoordichtheld (vp 11)) in het selectiebesluit (kenmerk
2012/58263). We hebben daarmee gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de KNA biedt.
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat ons selectiebesluit niet herzien hoeft te worden.
Ad c
Bijlage 7a van de ontgrondingsaanvraag betreft slechts een globaal werkplan dat nader ingevuld dient te
worden op basis van het gestelde in voorschrift 6.1. van de ontgrondingsvergunning. Het gedetailleerde
werkplan dient vervolgens door ons college te worden goedgekeurd alvorens met de ontgronding mag
worden begonnen dan wel alvorens de ontgronding mag worden voortgezet (voorschrift 1.3). Tegen een
dergelijk goedkeuringsbesluit staat de bezwaar- en beroepsprocedure open zoals vermeld in Titel 4.1
van de Algemene wet bestuursrecht.
Het archeologisch belang is in dit project geborgd via het bestemmingsplan (dubbelbestemming) en via
de ontgrondingsvergunning (werkplanvoorschrift). Wij hebben in dit verband voorschrift 6.1. van de
ontgrondingsvergunning dusdanig aangepast dat naast de archeologische begeleiding ook het op te
stellen PvE daarvan deel dient uit te maken. Door ons college zal dan worden getoetst of de informatie
die is opgenomen in het werkplan inhoudelijk voldoet aan de daarvoor vereiste criteria. Daarna zal het
werkplan pas worden goedgekeurd. Zonder goedgekeurd werkplan mag ter plaatse niet worden
gegraven. Hierdoor is ondermeer het archeologisch belang naar ons oordeel in voldoende mate
geborgd.
Aanvullende zienswijze
Naar aanleiding van het alsnog aan SAAL toegezonden rapport van Hazenberg Archeologie, vult SAAL
haar eerdere zienswijze aan. Het gaat daarbij met name om de inhoudelijke onderbouwing van de
gemaakte archeologische keuzes van ons college. Deze aanvulling maakt volledig onderdeel uit van de
eerdere zienswijze van SAAL, ingediend bij brief van 9 juli 2013.
SAAL verzoekt nog steeds voor wat het aspect archeologie betreft om een heroverweging te maken dan
wel het ontwerpbesluit hierop aan te vullen. SAAL is immers van mening dat door de toepassing van de
voorgestelde vergunning de belangen van het archeologisch erfgoed binnen de betreffende percelen
van Raaieinde te Grubbenvorst onevenredig geschaad (kunnen) worden.
SAAL stelt zich in dit verband de vraag of het onderzoek dat RAAP in dit dossier heeft uitgevoerd,
voldoende waarderende informatie heeft opgeleverd zodat het bevoegd gezag een goed gemotiveerd en
onderbouwd en dus een correct selectiebesluit heeft kunnen nemen.
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Het uitgevoerde onderzoek heeft een dekkingsgraad van 5% (hierbij zijn de oppervlaktes van de tweede
vlakken ook meegeteld; als enkel de eerste vlakken geteld worden, heeft het onderzoek een
dekkingsgraad van 4,4%). Dit is binnen de
archeologische beroepsgroep ruim onvoldoende voor goed waarderend onderzoek.
Binnen de beroepsgroep wordt ook voor omvangrijke plangebieden uitgegaan van een gemiddelde
dekkingsgraad van 10% (Borsboom & Verhaegen, SIKB-leidraad proefsleuven geactualiseerde versie
van 04 december 2012, brede zoekoptie p. 52-54), maar voor vindplaatsen met een laag sporenaantal
(hetgeen binnen het gebied van CVI Raaieinde eveneens van toepassing is) is een nog hogere
dekkingsgraad noodzakelijk.
Naar de mening van SAAL beschikt ons college dan ook niet over voldoende gegevens om alle
vindplaatsen volledig te beoordelen op hun waarde en aan de hand daarvan een goed gemotiveerd
selectiebesluit te nemen. Het ontbreken van voldoende informatie wordt volgens SAAL trouwens ook als
zodanig aangegeven door ons college in de brief van 30 november 2012.
Conform de cyclus van de archeologische monumentenzorg (AMZ-cyclus) dient bij het ontbreken van
voldoende waarderende informatie eerst de aanvullende waarderende informatie verzameld te worden
alvorens een selectiebesluit genomen kan worden. Desalniettemin heeft de provincie Limburg een
selectiebesluit genomen hetgeen de SAAL als niet-zorgvuldig betitelt.

In dit verband merkt SAAL tevens op dat uit het RAAP-rapport blijkt, dat lopende het veldwerk al
duidelijk werd dat te weinig waarderende informatie verzameld zou kunnen worden en dat minimaal een
verdubbeling van de onderzoeksoppervlakte noodzakelijk zou zijn om wel voldoende waarderende
informatie te verkrijgen. Er is tijdens het veldwerk beslist om geen uitbreidingen uit te voeren. Dit soort
beslissingen worden steeds in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag genomen (dit staat niet
in het rapport, maar deze werkwijze is binnen de archeologische beroepsgroep gebruikelijk en zal in
deze casus zeker ook toegepast zijn). Hieruit concludeert SAAL dat eerst het bevoegd gezag beslist om
niet voldoende waarderende informatie te verzamelen, vervolgens het uitvoerende onderzoeksbureau
bestraft vanwege het onvoldoende verzamelen van waarderende informatie en tot slot de onvoldoende
gewaardeerde vindplaatsen dan maar afschrijft. Deze besluitvorming is niet integer.
SAAL verzoekt dan ook het selectiebesluit in te trekken en de initiatiefnemer te verplichten voldoende
informatie te overleggen waaruit de archeologische waardering van de aangetroffen vindplaatsen blijkt.
Op basis van die aanvullende informatie (gecombineerd met de onderzoeksresultaten van het RAAPrapport 2156) kan dan een goed gemotiveerd selectiebesluit genomen worden en kunnen de correcte
vervolgstappen in het kader van de RO-procedures bepaald worden.
Uiteraard dient hierbij ook rekening gehouden te worden met de uitgangspunten zoals ons college die
bepaald heeft ten aanzien van de provinciale aandachtsgebieden. Een en ander dienaangaande is door
SAAL reeds vermeld in haar eerdere zienswijze van 9 juli 2013, onder ad. 2 op pagina 2).
Vanwege de zienswijze van 9 juli 2013 en de aanvulling daarop, is SAAL van oordeel dat het
archeologische belang onvoldoende geborgd is binnen de ontwerp-ontgrondingsvergunning.
Samenvattend verzoekt SAAL
- het eerder genomen selectiebesluit in te trekken en de initiatiefnemer te verplichten aanvullende
waarderende informatie te overleggen op basis waarvan een goed gemotiveerd selectiebesluit
genomen kan worden;
- het eerder genomen selectiebesluit te herzien en het archeologisch vervolgonderzoek vorm te
geven conform uw uitgangspunten met betrekking tot provinciale aandachtsgebieden, die van het Rijk
(N0aA) en die van de archeologische beroepsgroep;
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- de borging van het archeologische belang te garanderen in het werkplan (waarbij een en ander
voldoende uitgeschreven en beschreven wordt) en het PvE voor het archeologisch onderzoek als
bijlage bij het besluit met het archeologisch voorschrift en bij het werkplan op te nemen
Overigens is SAAL nog steeds bereid om samen met ons college te bekijken hoe er recht gedaan kan
worden aan de archeologische waarden in dit plangebied.
Standpunt college
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd in de winter 2009/2010 conform een PvE (2009) dat wij
beoordeeld en goedgekeurd hebben. Dit PvE is opgesteld door daartoe bevoegde archeologen met
aantoonbare ervaring in het Maasdal. Daarbij is er gebruik gemaakt van de wetenschappelijk kennis van
dat moment (wetenschappelijk beleidsplan Maaswerken). Daarnaast is de uitvoering ook gebeurd
conform ons beleid over de aandachtgebieden (Nota aandachtgebieden 2008).
De Nota aandachtgebieden stelt ondermeer het volgende over proefsleuvenonderzoek.
Als uit het vooronderzoek blijkt dat de er een hoge verwachting geldt voor (delen van) het plangebied zal
er een proefsleuvenonderzoek moeten worden uitgevoerd. Het is in Limburg gebruikelijk om tussen de 5
en 10 % (meestal 7%) van een plangebied door middel van proefsleuven als karteringsmethode te
onderzoeken. Dit is ingegeven door de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) waarin wordt
vermeld:
"Bij een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO)-Proefsleuven wordt aangegeven hoeveel procent van
het oppervlak, dat onderzocht moet worden, nodig is voor proefsleuven om tot een gefundeerde
uitspraak te komen. Aan te bevelen is het proefsleuvenonderzoek bij verwacht nederzettingsonderzoek
5% van liet te onderzoeken oppervlak te laten bedragen, bij een te verwachten grafveld niet meer dan
10%.
Voor grote plangebieden (b.v. 100 ha) kan een proefsleuvenonderzoek met een dekkingsgraad van 7%
(=7 ha) tot zeer hoge kosten leiden. Grote plangebieden bieden echter de mogelijkheid voor grootschalig
landschapsarcheologisch onderzoek, waarbij niet de individuele vindplaats maar juist het ensemble van
vindplaatsen in hun landschappelijke context centraal staat. Daarom kan in grotere gebieden volstaan
worden met een iets lagere dekkingsgraad voor proefsleuven als karteringsmethode.
De stelregel is: voor plangebieden tot 1 ha geldt een minimale dekkingsgraad van 7%. Voor elke hectare
meer kan 0,1% worden afgetrokken tot een minimum van 3% (dat minimum wordt bereikt bij
plangebieden groter dan 40 ha). Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven, moet het altijd
mogelijk zijn om de opgravingsvlakken uit te breiden of diepere vlakken aan te leggen. Omdat de
landschappelijke context per plangebied kan variëren, is de dekkingsgraad voor grote plangebieden ook
afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek. Aan de hand van het verkennend booronderzoek
kunnen, naast de dekkingsgraad, de locatie en de diepte van de sleuven worden bepaald.
Voor het plangebied Raaieind (31,5 ha) betekent het vorenstaande dat er minimaal 3,95 % (7% - 3,05%)
onderzocht moet worden. Conform het onderzoeksrapport (RAAP-rapport 2156, blz 23) is er in eerste
instantie 4,4% onderzocht. Om definitieve uitspraken te kunnen doen over de landschappelijke
ontwikkeling en het voorkomen van archeologische resten onder het bovenste sporenniveau is het
onderzoek uitgebreid tot een dekkingsgraad va 5% (uitbreidingen en aanleg tweede vlak). De besluiten
om uit te breiden zijn door provincie in samenspraak met de onderzoekers (RAAP) en de initiatiefnemer
gemaakt. Wij zien een en ander als correcte besluitvorming.
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Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat we zorgvuldig te werk zijn gegaan. Bij het
voorschrijven van het onderzoek is gebruik gemaakt van deskundige archeologen, de wetenschappelijke
kennis van het moment en de uitgangspunten van ons eigen beleid.
Dat lopende een project de wetenschappelijke kennis verandert, inzichten voortschrijden of
geconcludeerd wordt dat het veldonderzoek niet de benodigde informatie heeft opgeleverd om tot een
afdoende eenduidige waardering te komen is inherent aan de archeologie.
Het verzoek van SAAL om de initiatiefnemer te verplichten daarom aanvullend waarderende informatie
te overleggen, achten wij niet passend bij een zorgvuldig, transparant en efficiënt proces.
Samenvattend komen wij tot het oordeel, dat het selectiebesluit niet ingetrokken hoeft te worden en dat
de initiatiefnemer geen aanvullende waarderende informatie dient te overleggen.
Voorwat betreft de opmerking van SAAL over het borgen van het archeologische belang in het werkplan
in relatie tot het opnemen van het PvE in het besluit / werkplan, verwijzen wij naar het daaromtrent door
ons gestelde in het kader van de weerlegging van de zienswijzen onder "Ad 3, Standpunt college, Ad c".
Ad 4.
Bij brief van 16 augustus 2013, kenmerk 2013/45993, is door ons aan geadresseerde medegedeeld dat
de termijn voor het aanvullen van zijn pro forma zienswijze van 9 juli 2013 met twee weken is verlengd
vanaf het verzenden van voornoemde brief van 16 augustus 2013. Deze mededeling onzerzijds heeft
zich echter gekruist met de aanvullende brief van 13 augustus 2013 van deze indiener. In dit schrijven
van 13 augustus 2013 is aangegeven dat de nadere onderbouwing van de brief van 9 juli 2013 eruit
bestaat, dat al diegenen namens wie de zienswijze is ingediend zich aansluiten bij de zienswijze zoals
die is ingediend door de Stichting Achmea Rechtsbijstand te Tilburg namens diverse anderen bij brief
van 27 juni 2013 (nummer 1 op de lijst van indieners). De inhoud van de zienswijze nummer 1 dient hier
dan ook als ingelast te worden beschouwd. Voor ons standpunt daaromtrent verwijzen wij naar het
gestelde onder het kopje "Ad 1, Ad 2 en Ad 4, Standpunt college"
Het gedeelte van de zienswijze van deze indiener (nummer 4 op de lijst), dat niet identiek is met de
eerder gememoreerde zienswijzen 1 en 2, wordt hierna behandeld. Het betreft hierbij de argumenten
zoals opgenomen in de brief van 9 juli 2013 met het kenmerk Tgeme/TJ21300938. Hierbij zijn de
volgende aspecten naar voren gebracht.
- Blijkens de publicatie is toepassing gegeven aan de coördinatieregeling op grond van artikel 3.31 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Niettemin blijkt dat 5 besluiten bij verschillende instanties ter
inzage liggen. Cliënten vragen zich dan ook af of de coördinatieregeling wel juist wordt toegepast.
- De vereniging Behoud de Parel heeft in het kader van inspraak/vooroverleg op 12 december 2012
een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie
Raaieinde. Die zienswijze geldt ook als zienswijzen tegen de ontwerp-ontgrondingsvergunning, het
betreft immers hetzelfde project. Deze zienswijzen worden dan ook volledig gehandhaafd, bij de
zienswijze van 9 juli 2013 gevoegd en de inhoud ervan dient als hier herhaald en ingelast te warden
beschouwd.
Met name voor wat betreft het aspect archeologie, natuurwaarden en geluid zijn cliënten van mening
dat niet de juiste procedure is doorlopen respectievelijk niet aan de wettelijke normen is voldaan.
Ten aanzien van het aspect geluid wordt in het bijzonder nog opgemerkt dat sprake zal zijn van laag
frequent gebruik. Uit de diverse rapportages is gebleken dat het aanleggen van wallen om het
plangebied onvoldoende is doch dat aan de bron maatregelen dienen te worden genomen om het
geluid te beperken. Niet is gebleken dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden getroffen.
Cliënten zijn vooralsnog dan ook van mening dat de ontgrondingsvergunning niet dient te worden
verleend
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Standpunt collecte
Het aspect over de coördinatieregeling wordt in de aanvullende zienswijze van 13 augustus 2013 niet
nader onderbouwd zoals wel was aangegeven in de zienswijze van 9 juli 2013. Ons is dan ook niet
duidelijk waarom de coördinatieregeling niet zou kloppen.
Feit is, dat alle 5 de ontwerp-besluiten bij de gemeente ter inzage hebben gelegen. Daarnaast heeft de
ontwerp-ontgrondingsvergunning bij de provincie ter inzage gelegen en de ontwerp-watervergunning bij
Rijkswaterstaat. De coordinatleregeling houdt In dat de genoemde procedures gecoordineerd worden.
De publicatie en de terinzagelegging hebben op een correcte wijze plaatsgevonden.
Voor het overige verwijzen wij naar hetgeen daaromtrent is opgemerkt bij het weerleggen van de tegen
het ontwerp-bestemmingsplan ingebrachte zienswijzen.
Ten aanzien van de door de vereniging Behoud de Parel ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij naar het daaromtrent Ingenomen standpunt door de gemeente Horst aan
de Maas. Dit standpunt wordt hier als integraal herhaald en ingelast beschouwd.
Ad 5.
De door deze indiener ingediende zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning wordt eveneens
ingediend tegen de ontwerp-ontgrondingsvergunning.
Diegene namens wie deze zienswijze wordt ingediend, het bedrijf Océ-Technologies BV, heeft om twee
redenen aanleiding een zienswijze in te dienen. Bepaalde bedrijfsactiviteiten van Océ zijn
trillingsgevoelig en Océ acht onvoldoende onderzocht dat de activiteiten van CV! Raaieinde niet tot
onacceptabele trillingsniveaus leiden. Océ is verder bezorgd voor de gevolgen van fluctuaties in de
grondwaterstand voor de warmte- en koude-opslag op haar complex.
Océ heeft een tweetal locaties nabij het plangebied. Het gaat daabij om:
- Locatie 3N, gelegen aan de St. Urbanusweg 126, te Venlo. Locatie 3N betreft een research and
development-gebouw ten behoeve van de ontwikkeling van hoogwaardige elektronicaproducten, waar
zeer gevoelige analyses plaatsvinden. De afstand van locatie 3N ten opzichte van het plangebied
bedraagt ongeveer 1500 meter;
- Locatie IX, gelegen aan de St. Urbanusweg 43, te Venlo, Locatie IX betreft een productie-gebouw ten
behoeve van assemblage van hoogwaardige elektronicaproducten met een nauwkeurigheid in het
micrometer bereik. De afstand van locatie IX ten opzichte van het plangebied bedraagt ongeveer 1900
meter.
Beide locaties zijn gebouwd op paalfundering, waarbij locatie IX op de eerste grindlaag is gefundeerd en
locatie 3N op de tweede grindlaag. Volgens gearchiveerde documentatie ligt het paalpunt van locatie
van gebouw IX op circa 14 meter onder maaiveld, tenwiji het paalpunt van locatie 3N tot circa 19 meter
onder maaiveld reikt, zijnde circa 1 meter boven NAP. Océ is bezorgd over de mogelijke implicaties die
de voorgenomen activiteiten kunnen hebben op haar locaties.
Trillingen
Met name op locatie IX vinden trillingsgevoelige activiteiten plaats. Op die locatie IX wordt in de
productieprocessen gebruik gemaakt van onder andere zeer nauwkeurige draaibanken en een
maatkritisch positioneerproces. Als zich trillingen ten gevolge van de geplande zandoverslag voordoen,
zouden die processen kunnen worden verstoord. Onbekend is bijvoorbeeld, indien grind zal worden
gewonnen of overgeslagen op het gelijke niveau van de paalpunten van de fundering van de gebouwen
van Océ, of de daardoor ontstane (laagfrequente) trillingen de gebouwen van Océ zouden kunnen
bereiken en als dat zo is, wat daarvan de te verwachten effecten zullen zijn.
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Uit geen van de rapporten behorende bij de ontwerp-beschikking blijkt dat het ontstaan en de gevolgen
van (laagfrequente) trillingen inhoudelijk zijn onderzocht.
Aangezien het bedrijf van Océ zich op relatief korte afstand van het ontzandingsgebied bevindt, had op
zijn minst aandacht moeten worden geschonken aan het ontstaan en het effect van trillingen al dan niet
in combinatie met het laagfrequente geluid ter plaatse van omliggende gronden, waaronder de locaties
van Océ. Dit had des te meer op de weg gelegen nu de commissie voor de milieueffectrapportage in
haar toetsingsadvies ten aanzien van laagfrequent geluid als aandachtspunt heeft meegegeven dat
moet worden onderzocht of laagfrequent geluid en dus ook trillingen aan de bron beperkt kunnen
worden. Daarbij vragen de technische maatregelen om laagfrequent geluid en trillingen aan de bron te
reduceren kennelijk nog een haalbaarheidsonderzoek met een thans onbekende uitkomst.
Nu onvoldoende bekend is of er functionele risico's te verwachten zijn ten aanzien van trillingen en
laagfrequent geluid, dient dit alsnog in het onderzoek te worden betrokken, alvorens het voorliggende
besluit kan worden genomen. Aangetoond zal moeten worden dat de voorgenomen
ontzandingsactiviteiten geen nadelige invloed zullen hebben op de gebouwen van Océ en de activiteiten
die daarin plaatsvinden.
Grondwater
Naast de onzekerheden die bestaan ten aanzien van trillingen, is er sprake van onzekerheden ten
aanzien van de effecten van het project Raaieinde en het in werking hebben van de inrichting op de
grondwaterstanden. Océ maakt in haar bedrijfsprocessen gebruik van de watervoerende lagen in de
bodem onder haar bedriffslocaties voor warmte en koude opslag. De door Océ gebruikte bronnen reiken
tot in de tweede watervoerende laag, circa 48 meter onder maaiveld.
Uit de milieueffectrapportage en de twee daaraan ten grondslag liggende hydrologische rapporten van
Oranjewoud volgt dat de realisatie van de centrale verwerkingsinstallatie negatieve invloed zal hebben
op de grondwaterstanden en -stromingen in het plangebied, zowel in de aanleg- als de exploitatiefase.
Afhankelijk van de hoogte van het Maaspeil betreft het verlagingen of verhogingen van de
grondwaterstanden. Om deze effecten te mitigeren worden een aantal maatregelen voorgesteld c.q.
opgelegd. Onduidelijk is echter of die maatregelen voldoende effect zullen hebben. Bovendien geeft de
MER geen antwoord op de vraag of de activiteiten van de centrale venwerkingsinstallatie ter plaatste
van de locatie van Océ negatieve effecten hebben en/of deze invloed zullen uitoefenen op de tweede
watervoerende laag. Onduidelijk is eveneens wat liet effect zal zijn op stijgende en dalende
grondwaterstanden op de warmte en koude-opslag van Océ in de bodem. Gezien de relatief korte
afstand die de gebouwen van Océ hebben op het plangebied, hadden die effecten echter wel degelijk
dienen te worden onderzocht.
Conclusie
Al met al schort het in de voorbereiding van de voorliggende ontwerp-beschikking aan het onderzoek
naar de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor de bedrijfsactiviteiten van Océ. Zonder nader
onderzoek ten aanzien van (het ontstaan en de gevolgen van) trillingen en fluctuerende
grondwaterstanden, kan het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning (en de
ontgrondingsvergunning) naar mening van Océ niet genomen worden. Dat is namelijk In strijd met de bij
het nemen van het besluit te betrachten zorgvuldigheid. Océ verzoekt dan ook deze aspecten te
onderzoeken en, mocht uit dat onderzoek blijken dat het bouwplan inderdaad nadelige
gevolgen zou kunnen hebben voor de bedrijfslocaties van Océ, bij het besluit tot verstrekking van de
omgevingsvergunning (en de ontgrondingsvergunning) voorschriften op te nemen teneinde deze
gevolgen te voorkomen
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Standpunt college
Ten aanzien van het aspect "trillingen", zoals dat is aangehaald in deze zienswjize, merken wij op dat dit
geen onderwerp betreft waarvoor de Ontgrondingenwet het juridische afwegingskader is. Wij verwijzen
daarom naar hetgeen daaromtrent door de gemeente is opgemerkt in het kader van de besluitvorming
van de definitieve omgevingsvergunning.
Voor wat betreft het aspect "grondwater" merken wij liet volgende op.
In de hydrologische rapportage van 12 maart 2009 is uitgebreid ingegaan op de effecten van de aanleg
van de haven en de mitigerende maatregelen op de grondwaterstanden. Het onderzoek is met name
gericht op de effecten via het eerste watervoerende pakket omdat deze van belang zijn voor de
landbouw, natuur en de bebouwing. In de rapportage is niet uitgebreid ingegaan op de effecten in het
tweede watervoerende pakket dat is gelegen op grotere diepte onder de Venloklei. Dit pakket wordt door
de Venloklei afgeschermd van het bovenste grondwaterpakket waarin de ingrepen plaatsvinden; door de
aanwezigheid van de kleilaag zullen (eventuele) effecten in het bovenste pakket slechts marginaal
doorwerken naar het diepere pakket. Voor Océ is dit pakket van belang omdat hierin grondwater wordt
onttrokken en geïnfiltreerd ten behoeve van de warmte- en koude opslag op haar complex.
Het complex van Océ ligt ongeveer op een afstand van 1500 m van de haven. Modelberekeningen laten
zien dat op deze afstand een verlaging van de grondwaterstijghoogten in het tweede watervoerende
pakket van maximaal 2 â 3 cm optreedt. Dit is een zeer beperkte, nauwelijks meetbare stationaire
verlaging. De fluctuatie van de grondwaterstijghoogten, die in de huidige situatie om en nabij 80 cm
bedraagt, verandert hiermee niet. Ook de richting van de grondwaterstroming wijzigt niet door de aanleg
van de haven. De haven heeft dus geen nadelige invloed op de warmte- en koude opslag op het
complex.
Ad 6.
De indiener van deze zienswijze onderschrijft de uitgangspunten zoals met betrekking tot het in te
dienen gedetailleerde plan van eindtoestand zoals deze zijn vermeld in de voorschriften 1.2, 4.5 en 5.
Het is in zijn optiek echter van belang dat het eindplan expliciet zal voorzien in een eindsituatie na het
beëindigen van alle bedrijfsmatige activiteiten (23 jaar nadat met de werkzaamheden een aanvang is
gemaakt) met als functie natuur, waarbij ter plaatse maximaal 1 mm waterstandverhoging optreedt ten
opzichte van de huidige situatie. Pas dan is het negatieve rivierkundige effect van de ontgronding in
voldoende mate gecompenseerd. Er wordt verzocht een en ander op te nemen in de overwegingen of
de voorschriften ter voorkoming van permanente negatieve rivierkundige effecten als gevolg van een
ontgronding als de onderhavige. Tevens ontstaat er dan geen discrepantie tussen het eindplan in het
kader van de Ontgrondingenwet en een nog op te stellen eindplan voor het gebied in het kader van de
Waterwet.
Paragraaf 4.4 van de ontwerp-ontgrondingsvergunning beschrijft de rivierkundige effecten die optreden
als gevolg van de ontgronding met behulp van de rapportage van Agtersloot Hydraulisch Advies van 16
februari 2013. Van belang is dat op 18 maart 2013 nog een addendum is ingediend, vanwege een
onjuistheid in het hoogtemodel. Voor de volledigheid wordt verzocht om in de tekst ook naar dat
document te verwijzen.
In een aanvullende memo wordt overigens verduidelijkt, dat de veiligheid en het functioneren van
waterstaatswerken na afloop van de looptijd van de ontgrondingsvergunning (na 10 jaren) niet in het
geding is.
Standpunt college
De eindsituatie die wij in de ontgrondingsvergunning beogen te borgen is een andere dat de eindsituatie
die optreedt na 23 jaar zoals genoemd door de indiener van deze zienswijze.
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De ontgrondingsvergunnning is in feite de voorloper in een traject dat uiteindelijk dient te leiden tot de
gewenste rivierverruiming na 23 jaren. De uit te voeren ontgronding is hierbij de activiteit die de kaders
schept, die nodig zijn voor het te realiseren einddoel.
De Waterwetvergunning blijft na afloop van de ontgronding de kaders bieden waarbinnen de gewenste
rivierverruiming verder vorm wordt gegeven.
In het kader van de te verlenen ontgrondingsvergunning wordt uitgegaan van de looptijd van 10 jaren
waarbinnen de vergunde terreinen ook ingericht dienen te zijn overeenkomstig de voorschriften,
waaronder begrepen het door ons goed te keuren plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift
5. Na het verstrijken van de looptijd worden de terreinen normaliter opgeleverd, de gestelde
bankgarantie geretourneerd en treedt de ontgrondingsvergunning terug. Er kan daarna geen
(gewijzigde) eindtoestand meer worden voorgeschreven en de ontgrondingsvergunning kan niet meer
borg staan voor hetgeen er na deze 10 jaren gebeurt tot het definitieve einde van de exploitatie (tussen
10 en 23 jaren na aanvang van het project).
Uit hydraulische berekeningen van Rijkswaterstaat die het effect aangeven op de waterstand in de Maas
na afloop van de ontgrondingsperiode van 10 jaar, blijkt het válgende.
De veiligheid en het functioneren van waterstaatswerken is na het verstrijken van voornoemde 10 jaren
niet in het geding. Gedurende de eindfase van de ontgronding en het begin van de exploitatie zullen er
scheepvaartkundig gezien geen problemen ontstaan. De waterstandeffecten bij derden en bij kades zijn
aan het einde van de ontgronding/begin exploitatie hetzelfde als bij de eindsituatie van project CVI. In de
as van de rivier wijken de waterstandeffecten ten opzichte van de referentiesituatie eveneens niet af van
de effecten die optreden in de eindsituatie van het project CV! Raaieinde.
Plaatselijk, binnen het gebied zelf, resulteert de situatie aan het einde van de ontgrondingsvergunning in
een waterstandstijging van 5, respectievelijk 6 mm (bij de 1: 250 situatie respectievelijk bij de 1: 1.250
situatie) in vergelijking met de eerder door Rijkswaterstaat berekende situatie na 23 jaren.
De door Rijkswaterstaat uitgevoerde (aanvullende) berekeningen van de waterstanden na 10 jaren,
laten een in onze optiek aanvaardbare marge zien ten opzichtvan de berekeningen van de waterstanden
na 23 jaar. De ontgronding vormt immers, zoals hiervoor gesteld, slechts de noodzakelijke aanzet om te
komen tot de uiteindelijk te realiseren doelstelling van hoogwaterbescherming. Na 10 jaren is er
derhalve sprake van een momentopname in een langer traject waarbij pas na afloop van het gehele
traject de na te streven hoogwaterbescherming zal worden bereikt.
Samenvattend concluderen wij ten aanzien van dit aspect, dat het eindplan in het kader van de
Ontgrondingenwet terecht een ander tijdvak omspant (10 jaar) dan het eindplan dat wordt geëist in het
kader van de Waterwetvergunning (na 23 jaar) en dat beide eindplannen solitair bestaansrecht hebben.
De eindsituatie die na 10 jaren gerealiseerd dient te zijn vormt immers slechts een tussenstap in de
richting van de definitieve inrichting.
Onder punt 1.2 en met name onder punt 4.4 in dit besluit zijn door ons zinsneden toegevoegd om een
en ander ter plaatse te verduidelijken.
Voor wat betreft het tweede aspect dat deze indiener te berde brengt, merken wij op dat wij in paragraaf
4.4 het addendum van bureau Agtersloot in de tekst vermeld hebben.

Ad 7.
De indiener van deze zienswijze merkt op, dat het gehele plangebied binnen de boringsvrije zone
Venloschol valt zoals die door de provincie is vastgesteld. In de Omgevingsverordening Limburg zijn
nadere regels opgenomen voor gedragingen in dit gebied ter bescherming van het grondwater. Dit komt
in de ontwerp-ontgrondingsvergunning onvoldoende aan de orde.
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Daarom wordt gevraagd in de belangenafweging het onderdeel boringsvrije zone Venloschol op te
nemen onder het kopje "Milieu" of het kopje "Water".
Uit het uitgevoerde hydrologisch onderzoek van Oranjewoud uit 2009 blijkt, dat voor de uit te voeren
werkzaamheden ook grond moet worden geroerd beneden de 5 meter + NAP. Deze werkzaamheden
zijn op basis van de Omgevingsverordening verboden, Het is onduidelijk of het gestelde in voorschrift
4.2, waarin melding wordt gemaakt van een ontgrondingsdiepte van maximaal 0 meter NAP, dient te
worden opgevat als een ontheffing.
In alle fasen van het project dient voorkomen te worden dat de Venloklei beschadigd raakt. Het gestelde
onder de belangenafweging onder 4.4. over aanvullende weerstandsverhogende maatregelen voor de
Venloklei wordt niet geëffectueerd in de voorschriften.
Concreet wordt verzocht in de ontgrondingsvergunning dusdanige voorschriften op te nemen dat
beschadiging van de Venloklei in alle fasen van de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse, wordt
voorkomen.
Tot slot wordt opgemerkt dat in het bij de aanvraag behorende "actiepuntenformulier en belangenstaat"
onder het punt "Gebieden Kristallen waarden" de waterwingebieden en boringsvrije zones ontbreken.
Standpunt college
De Ontgrondingenwet in casu de ontgrondingsvergunning is niet het geëigende juridische kader om het
belang van de Venloschol / Venloklei af te wegen.
Op grond van het bepaalde in artikel 1.2, lid 6, onder b, van de Omgevingsverordening Limburg is de
omgevingsvergunning in de onderhavige situatie het juiste kader om een afweging als hiervoor bedoeld
te maken. Ter uitvoering hiervan is in de voor het project CVI-Haven Raaieind benodigde
omgevingsvergunning, onderdeel milieu, een afweging gemaakt terzake het belang van de bescherming
van de Venloklei. Deze belangenafweging heeft er toe geleid dat ten aanzien van de bescherming van
de Venloschol / Venloklei een voorschrift in de omgevingsvergunning is opgenomen.
Voor zowel de inhoudelijke belangenafweging als het opgenomen voorschrift menen wij daarom te
mogen verwijzen naar voornoemde omgevingsvergunning.
Overigens blijkt uit de bij de onderhavige aanvraag behorende tekening genaamd Dwarsprofielen max.
ontgronding, nummer 30584-EHV-316-T09-1, d.d. 20 februari 2013, dat de ontgrondingsdiepte in het
hele plangebied boven de Venloklei (Venloschol) blijft met uitzondering van de locatie waar het
zogenaamde hydrologisch scherm tot aan de Venlo klei reikt. Dit ter voorkoming van hydrologische
effecten.
Het gestelde in de belangenafweging onder 4.4. wordt geïmplementeerd via de voorschriften 1.3 en 3.4.
In het door ons college goed te keuren grondwatermonitoringsplan dienen de eventueel te nemen
aanvullende en/of mitigerende maatregelen beschreven te worden.
Tegen een besluit van ons college over het grondwatermonitoringsplan staat overigens de bezwaar- en
beroepsprocedure open zoals bedoeld in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Voor wat betreft het gestelde over de actiepuntenlijst merken wij op dat daarop geen waterwingebieden
staan vermeld omdat enerzijds het aangevraagde gebied niet ligt binnen een dergelijk gebied en
anderzijds het dichtst in de buurt gelegen waterwingebied ligt op een afstand van circa 1 km waardoor er
in onze optiek geen aanvullende voorschriften noodzakelijk zijn.
Het plangebied ligt weliswaar in een boringsvrije zone maar - zoals hiervoor reeds aangegeven - de
belangenafweging daaromtrent vindt in de onderhavige situatie niet plaats in het kader van de
ontgrondingsvergunning maar in het kader van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu.
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3.3

Instemming minister Infrastructuur en Milieu

De aangevraagde ontgronding ligt binnen het stroomvoerend winterbed van de rivier de Maas. Conform
het bepaalde in artikel 8, lid 3, van de Ontgrondingenwet dient de minister van Infrastructuur en Milieu in
te stemmen met de voorgenomen ontgronding. In dat kader is het onderhavige besluit bij brief van 7 mei
2013 ter advisering gezonden aan Rijkswaterstaat, Dienst Limburg te Maastricht.
Rijkwaterstaat heeft bij brief van 3 juli 2013, kenmerk RWS-2013/35536, aangevuld bij memo van 1
oktober 2013, medegedeeld te kunnen instemmen met de voorgenomen ontgronding indien een aantal
door de dienst gemaakte opmerkingen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming.
Voor de inhoud van deze opmerkingen en onze reactie daaromtrent verwijzen wij naar het In dit besluit
gestelde onder 3.2, Ad 6.

3.4

Milieu-effectrapportage

Vanwege de omvang van de voorgenomen activiteiten, is het wettelijk verplicht ten behoeve van de
besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan voor de CVI een milieueffectrapport (MER) op te
stellen. Hierin wordt beschreven wat de gevolgen van de activiteiten op de omgeving zijn en hoe deze
zo goed mogelijk kunnen worden beperkt. In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald voor welke
ontwikkelingen de procedure van een MER moet worden doorlopen.
Omdat bij de centrale verwerkingsinstallatie langs de Zandmaas ook een haven moet worden
aangelegd, waar schepen terecht kunnen die 1.350 ton of meer kunnen laden, is het volgens het
toenmalige Besluit milleueffectrapportage (Bijlage C artikel 4.1) verplicht om voor zo'n haven een MER
op te stellen.
Voor de verwerkingsinstallatie (CVI) zelf is het opstellen van een MER wettelijk niet verplicht. Om alle
omgevingseffecten goed in kaart te brengen, is toch besloten om voor de haven en de CVI samen één
milieueffectrapport op te stellen.
Aangezien de formele MER-procedure al was begonnen voor het inwerkingtreden van de nieuwe MERwetgeving, is voor dit project overgangsrecht van toepassing.
De procedure van de milieueffectrapportage voor de CVI Haven Raaieind is in oktober 2005 van start
gegaan met het verschijnen van de startnotitie. Hierin geeft de initiatiefnemer aan wat hij van plan is en
welke milieuthema's in het MER zullen worden onderzocht. Tot medio december 2005 heeft de
startnotitie ter inzage gelegen en zijn inspraakreacties ingediend. Tevens is de startnotitie naar de
Commissie voor de milieueffectrapportage gestuurd. Deze onafhankelijke commissie heeft een advies
voor de richtlijnen voor het MER opgesteld, dat vervolgens door het bevoegd gezag (i.c. de gemeente
Horst aan de Maas) is vastgesteld.
De startnotitie ging vooral over de inrichting van het terrein van de CVI door de initiatiefnemers Terraq
BV en Teunesen Zand en Grint BV (verenigd in CVI Haven Raaieinde BV, een zusterbedrijf van
Delfstoffencombinatie Maasdal, DCM). Na het verschijnen van de startnotitie hebben de gemeente Horst
aan de Maas en de Provincie Limburg geconstateerd dat de CVI met haven nog niet in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) Is opgenomen.
Voordat de bestemmingsplanprocedure kon worden afgerond, diende derhalve eerst nog een aanvulling
op het POL te worden opgesteld. Daarom is besloten om het MER in twee delen te splitsen:
- Plan-MER (deel A): deze gaat in op de onderbouwing van de locatiekeuze voor de CVI. Deze PlanMER zou worden gekoppeld aan de aanvulling van het POL.
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- Besluit-MER (deel B): deze zal worden gekoppeld aan het bestemmingsplan. Het Besluit-MER gaat in
op de inrichting van de CVI op de voorkeurslocatie.
Vervolgens is de Plan-MER in 2007-2008 opgesteld. Hierin is de locatie Raaieind als het meest gunstig
beoordeeld en vervolgens aangemerkt als voorkeurslocatie van de Initiatiefnemers.
In de loop van 2008 heeft de Provincie Limburg besloten dat een POL-herziening vanwege het tijdelijke
karakter van de werkzaamheden niet noodzakelijk is. Daarom kan worden volstaan met het opstellen
van een Besluit-MER, gekoppeld aan de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan. Aangezien
de Informatie uit het Plan-MER ook voor het Besluit-MER van belang is, is besloten de informatie
afkomstig vanuit het Plan-MER integraal als deel A aan het Besluit-MER toe te voegen.
Het definitieve Besluit-MER is gedateerd 14 juni 2012. Op basis van het Besluit-MER heeft de
Initiatiefnemer gekozen voor een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief bestaat uit uitvoering van
het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, exclusief de elektrische zuiger.
De gemeente Horst aan de Maas heeft vervolgens de procedures gecoördineerd die in het kader van
het op te starten project "CVI Haven Raaieind" doorlopen moesten worden.
Het Besluit-MER heeft tezamen met het voorontwerp-bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie
Raaieinde" van 9 november 2012 tot en met 20 december 2012 voor een ieder ter inzage gelegen.
Bij brief van 4 februar1,2013, kenmerk 2012_0231 en 201316553, gericht aan de aanvrager, heeft ons
college geoordeeld dat het Besluit-MER voldoende informatie biedt als basis voor de besluitvorming in
het kader van de Ontgrondingenwet. Bedoeld Besluit-MER is tezamen met de onderhavige
ontgrondingsaanvraag bij ons ingediend.
De naar aanleiding van het MER ingebrachte opmerkingen zijn door de gemeente als coördinerend
gezag doorgestuurd naar de Commissie-MER in verband met het door deze Commissie uit te brengen
Toetsingsadvies.
De Commissie-MER heeft op 31 januari 2013, rapportnummer 1662-95, een positief toetsingsadvies
inzake zowel het Plan- als het Besluit-MER afgegeven. Bij haar advies heeft de Commissie de
ingebrachte opmerkingen betrokken. Wij hebben vervolgens het Toetsingsadvies - waar nodig betrokken bij de onderhavige besluitvorming.

4

Belangenafweging

Het voornemen van de aanvrager is door ons getoetst aan de daaraan verwante belangen en
beleidregels.

4.1

Planologie

De aangevraagde terreinen ressorteren thans onder het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van
de gemeente Horst aan de Maas en zijn daarin bestemd tot respectievelijk "Agrarische doeleinden met
landschappelijke- en natuurwaarden", "Bos" en "Primair water".
Daarnaast hebben delen van het plangebied de algemene aanduiding "ontwikkelingszone groen"
gekregen. Hiermee is de status Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) uit het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) verankerd.
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Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet in de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse waardoor een
nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is om de gevraagde ontgronding te kunnen uitvoeren.
De gemeente Horst aan de Maas heeft zich bereid verklaard tot het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan, genaamd "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" teneinde de voorgenomen
ontgronding planologisch mogelijk te maken. Hierbij is een m.e.r.-procedure doorlopen. Het in het MER
opgenomen voorkeursalternatief zal juridisch verankerd worden In het op te stellen nieuwe
bestemmingsplan.
In het nieuwe bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" hebben de aangevraagde
terreinen (deels) de bestemming
- Bedrijf - Bouwgrondstoffenverwerking.
- Groen. Binnen deze bestemming zijn groen- en oevervoorzieningen toegestaan, net als onder meer
het winnen en verwerken van bouwgrondstoffen en geluidsbeperkende voorzieningen. Het winnen en
verwerken van bouwgrondstoffen is alleen in de eerste 5 jaar na het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan toegestaan. Voorts wordt binnen deze bestemming voorzien in de landschappelijke
inpassing van de verwerkingsinstallatie;
Natuur. De gronden in het noordelijk deel van het plangebied hebben deze bestemming. Hier zal in de
eerste helft van de planperiode (eerste 5 jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan) nog
delfstoffenwinning plaatsvinden, maar in de tweede helft van de planperiode zal dit deel worden
ingericht als natuur. Voor wat betreft voorzieningen is ondermeer een was- en morsvijver
toegestaan. Verder is de bestemming gericht op duurzame instandhouding en herstel van ter plaatse
aanwezige dan wel nagestreefde ecosystemen en natuurontwikkeling. Ook extensieve vormen van
recreatie zijn toegestaan;
Natuur - Natuurontwikkeling. Binnen deze bestemming vindt winning van delfstoffen plaats, maar
gedurende de planperiode wordt ook een aanvang gemaakt met inrichting van de gronden als natuur.
Onder meer zal op de betreffende gronden een was- en morsvijver worden gerealiseerd.
Verkeer.
De ontsluiting van het terrein geschiedt vla een nieuw aan te leggen weg die is voorzien van de
bestemming 'Verkeer'. Binnen deze bestemming zijn onder meer verkeers-, groen- en
nutsvoorzieningen toegestaan.
- Water.
Binnen deze bestemming zijn onder meer een haven en winning van delfstoffen toegestaan alsmede
de realisatie van aanleg-, laad- en losvoorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van water - aanlegvoorziening'.
Verder zijn er voor delen van het terrein een aantal dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan
opgenomen, te weten:
- Leiding - Riool.
- Leiding - Water,
- Waarde — Archeologie.
Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de aanwezige archeologische waarden.
Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om voorwaarden aan omgevingsvergunningen te verbinden
en een onderzoeksrapportage te verlangen. Om verstoring door andere werken- of werkzaamheden te
voorkomen is een vergunningstelsel opgenomen voor werken, geen bouwwerk zijnde en voor
werkzaamheden.
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- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed.
Via deze dubbelbestemming wordt het regime voor het stroomvoerend rivierbed van de Maas op basis
van de Waterwet en aanverwante besluiten en regelingen in het kader van een goede ruimtelijke
ordening, geïmplementeerd in het bestemmingsplan.
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed.
Via deze dubbelbestemming wordt het regime voor het waterbergend rivierbed van de Maas op basis
van de Waterwet en aanverwante besluiten en regelingen in het kader van een goede ruimtelijke
ordening, geïmplementeerd in het bestemmingsplan.
Het definitieve bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" zal naar verwachting op 11
februari 2014 worden vastgesteld door de raad van de gemeente Horst aan de Maas.
Conclusie

Gelet op het vorenstaande is dan wel wordt er volgens ons college in voldoende mate invulling gegeven
aan het benodigde planologische draagvlak om de voorgenomen ontgronding te kunnen uitvoeren.

4.2

Ontgrondingenbeleid

Het rijksbeleid zoals opgenomen in de op 27 februari 2006 in werking getreden Nota Ruimte is door ons
overgenomen en nader uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P0L2006). Het rijksbeleid
voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen is vervolgens vrijwel ongewijzigd overgenomen in de op 13
maart 2012 vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Het P0L2006 vormt vanaf 22 september 2006 het provinciale beleidskader voor ondermeer de
grondstoffenvoorziening en stelt ondermeer dat het provinciale grondstoffenbeleid verankerd zal worden
in een POL-uitwerking Grondstoffen.
Deze POL-uitwerking Grondstoffen is inmiddels door ons college vastgesteld op 7 juli 2009, in werking
getreden op 10 juli 2009 en heeft de benaming Beleidsnota Ontgrondingen gekregen.
In het P0L2006 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de
kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. In paragraaf 5.9 van het P0L2006 is
aangegeven dat de provincie winning van grondstoffen beschouwt als een instrument om andere
doeleinden (zoals bescherming tegen hoogwater, natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te
realiseren.
De provincie verwacht daarbij van het ontgrondend bedrijfsleven dat het zich richt op de ontwikkeling
van kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de
betrokken partijen. Dit ter voldoening aan de meervoudige doelstelling als genoemd in P0L2006.
Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te zorgen voor zoveel mogelijk
draagvlak in de omgeving van het project.
In het verlengde van het P0L2006 stelt de Beleidsnota Ontgrondingen onder 4.2.2. ondermeer dat er tal
van perspectiefvolle mogelijkheden bestaan om ontgrondingen te koppelen aan het realiseren van
maatschappelijk gewenste doelen.
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is de opvolger van het Streekplan Noord- en MiddenLimburg. In het POL kent de provinciale overheid prioriteiten toe aan ruimtegebonden functies in alle
delen van Limburg. Door de aanwijzing van specifieke perspectieven geeft de provincie richting aan
gewenste ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het plan vormt een wettelijk toetsingskader
voor allerlei ruimtelijke ingrepen, waaronder de ingrepen die verband houden met grondstofwinning dan
wel natuurontwikkeling in het Maasde!.
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In 2006 is er een algehele herziening van het POL doorgevoerd met gevolgen voor het plangebied. In
het 'oorspronkelijke POL had het plangebied voor een belangrijk deel de aanduiding 'Ruimte voor
veerkrachtige watersystemen' (P3) en voor een kleiner deel de aanduiding 'Ontwikkelingsgebied
ecosystemen' (P2). In de POL-herziening 2006 is het plangebied grotendeels aangewezen als
'Provinciale Ontwikkelingszone Groen (P2) en voor een stuk als Ecologische Hoofdstructuur' (Pl). Dus
niet meer als P3. De aanvullende categorie 'Ecologische Verbindingszone', geldt voor zowel P1 als P2.
In januari 2011 zijn alle aanvullingen en herzieningen op het POL voor het laatst verwerkt. In deze
actualisatie POL 2011 zijn geen wijzigingen vastgesteld die gevolgen hebben voor het plangebied.
De Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG, P2) omvat vooral landbouwgebieden als buffer rond de
EHS, delen van steile hellingen met veel natuur en landschapselementen, ecologische
verbindingszones, beken met een specifiek ecologische functie (voor zover geen onderdeel van de
EHS), hamsterkernleefgebieden, waterwingebieden met een natuurlijk karakter vanwege de
waterbescherming en gronden die een natuurkarakter krijgen zoals bepaalde lopende ontgrondingen.
Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van natuuren landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Uitgangspunt Is dat
ontwikkelingen leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur.
Indien van bestaande en gerealiseerde bos-, natuur- en landschapswaarden in de POG de wezenlijke
kenmerken en waarden aangetast worden is de provinciale beleidsregel mitigatie en compensatie
natuurwaarden van toepassing.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS, Pl) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen
nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water en beken met een specifiek ecologische functie
(SEF-beken). Het gaat in alle gevallen om gebieden van nationale of Europese betekenis. De EHS
maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofdstructuur volgens de Nota Ruimte. In het noorden van het
plangebied ligt een strook met de aanduiding nieuwe natuurgebieden. Deze gebieden zijn onderdeel van
de EHS en als nieuwe natuur begrensd in de Stimuleringsplannen Bos-, Natuur- en Landschap op basis
van de subsidieregeling natuurbeheer 2000.
Ook onderdeel van de EHS is de Everlose Beek die aan de noordwestzijde op 100 á 200 meter
vanaf het plangebied stroomt. Deze beek heeft een specifieke ecologische functie (SEF-beek). Bij dit
soort beken wil de provincie met voorrang zorgen voor behoud en herstel van het hoogste ecologische
kwaliteitsniveau, de natuurlijke waterkwaliteit, natuurlijke-systeemeigen processen en beekcontinufteit.
De aanvullende categorie 'Ecologische Verbindingszone' valt in zowel Pl als P2. Het beleid is gericht op
realisatie van de verbindingzones die de verspreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen
natuurgebieden in EHS en POG mogelijk maken. Binnen de EVZ in de POG blijft de landbouw ook in de
toekomst een belangrijke rol spelen. De provincie wil de mogelijkheden benutten die inrichtingsprojecten
voor recreatie, ontgrondingen, landinrichting, infrastructuur e.d, bieden om tot herstel of ontwikkeling van
migratiemogelijkheden te komen.
In het POL is aangegeven dat wij de geschiedenis van Limburg samenhangend in de ruimte zichtbaar
willen houden om daarmee een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat te bieden. In dit verband
wordt gestreefd naar behoud, ontwikkeling en beheer van aardkundige, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden in hun onderlinge samenhang. Het plangebied wordt beschouwd als een
gebied met zeer hoge cultuurhistorische waarden, echter niet in een dermate concentratie dat er sprake
is van een concentratiepunt of concentratiegebied.
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Samenvattend kan warden geconcludeerd dat de CVI in de eindsituatie past binnen het huidige
provinciale beleid (POL). In de loop van 2008 is besloten, dat voor de tijdelijke situatie een POLaanvulling niet noodzakelijk is omdat er wordt gefocust op de lange termijn-doelstelling (eindsituatie).
Ten aanzien van het begrip meerwaarde merken wij het volgende op.
De meerwaarde van het te realiseren project CVI Haven Raaieind ligt voor een groot deel besloten in
het te verwezenlijken doel van de oprichting van de verwerkingsinstallatie zoals ondermeer is
beschreven onder 2.1. Inleiding en 2.2 Doel van de ontgronding.
Teneinde in het kader van het Zandmaasproject ter bestrijding van hoogwateroverlast via
rivierverruiming van de Maas de uitvoering van een aantal projecten mogelijk te maken op het traject
Venlo-Arcen, is het noodzakelijk om te komen tot een centrale verwerkingsinstallatie in die regio. Alleen
op die manier blijkt het mogelijk te zijn het afgegraven materiaal ten behoeve van de noodzakelijke
rivierverruiming op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen
verwerken. De geplande CVI beantwoordt aan deze doelstelling omdat op die plek het gewonnen
toutvenant van een aantal nabijgelegen rivierverruimingslokaties centraal wordt verwerkt. Op die manier
worden de logistieke en verwerkingskosten dusdanig beperkt dat op een rendabele manier gewerkt kan
worden. Door via een gevolgd MER-traject te komen tot de meest geschikte plaats voor het centraal
verwerken van de gewonnen delfstoffen uit het traject Venlo-Arcen van het ZandmaasproJect, wordt de
maatschappelijke impact beperkt tot de locatie Raaieind en aldaar onder strikte voorschriften
gereguleerd.
Via het geplande ontgrondingsproject Raaieind wordt tevens bewerkstelligd dat de terreinen binnen het
plangebied met een EHS- en POG-status na ontgronding op een dusdanige manier worden ingericht dat
zij kwalitatief en kwantitatief beantwoorden aan de natuurdoelstellingen. Dit is een verbetering ten
opzichte van de huidige situatie waarin de invulling van de EHS- en POG-status ter plaatse nog niet
geëffectueerd is. Bovendien zal de ingevolge het P0L2006 in het plangebied voorziene ecologische
verbindingszone in de eindsituatie gerealiseerd worden.
Tenslotte merken wij op dat de via de CVI op de markt komende delfstoffen voor een niet-onaanzienlijk
deel in de (regionale) behoeften daaraan voorzien.

Conclusie
De onderhavige ontgrondingsaanvraag past naar ons oordeel binnen het rijks- en provinciale
ontgrondingenbeleid.

4.3

Natuur

Het plangebied van het project CVI Haven Raaieind is niet beschermd volgens de Europese
Habitatrichtlijn, de Europese Vogelrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. Het ligt niet in Natura 2000gebied.
In het kader van het natuurbelang is door het adviesbureau Grontmij 1 Groenplanning te Eindhoven een
rapport opgesteld met de titel: Natuurtoets CVI Haven Raaieind, d.d. 22 maart 2013, referentienummer
GM-0095348, projectnummer 305840. In het rapport is ondermeer onderzocht of er sprake is van
externe beïnvloeding van het op circa 4 km afstand gelegen beschermde Natura 2000-gebied "De
Maasduinen". Het onderzoek concludeert dat negatieve effecten van de ontgronding op de
kwalificerende habitats en soorten in het gebied "De Maasduinen" kunnen worden uitgesloten.
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Er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Het rapport besteedt ook aandacht aan de wet- en regelgeving op het gebied van de flora en fauna
zoals de Flora- en faunawet, de Boswet, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG-gebied) waarin de EHS is geïmplementeerd alsmede het gemeentelijk
natuurbeleid.
Het overgrote deel van het plangebied is in P0L2006 aangewezen als POG en maakt onderdeel uit van
een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Gezien het huidige grondgebruik in het plangebied (intensief
agrarisch gebruik) kan worden geconcludeerd dat het plangebied op dit moment nog geen functie heeft
als ecologische verbindingszone maar deze beleidsstatus al wel heeft gekregen.
Een klein deel van het plangebied, ter plaatse van de voormalige paardenwei, behoort tot de EHS en
heeft de aanduiding "Nieuwe Natuur". Ook de Invulling van de EHS-status is momenteel nog niet
gerealiseerd. De aanduiding EHS "Nieuwe Natuur" impliceert, dat in dit gedeelte sprake is van
gebiedsbescherming en een 'nee, tenzij-procedure moet worden doorlopen.
Realisering van de voorgenomen activiteiten heeft tot gevolg dat de geplande natuurontwikkeling
in het noordelijk deel van het plangebied, het zogenoemde omputgebied, in de eindsituatie
kan worden gerealiseerd. Daarmee kan de EHS in belangrijke mate worden uitgebreid. Met betrekking
tot de haven en de verwerkingsinstallatie kan op termijn ook een natuurontwikkeling, zoals voorzien in
de POG, totstand komen.
Aangezien het plangebied behoort tot de POG en voor een kleiner deel tot de EHS is de beleidsregel
"mitigatie en compensatie natuurwaarden" van de Provincie Limburg van toepassing. Als gevolg van de
geplande werkzaamheden, worden natuurwaarden tijdelijk verstoord. Daarbij dient de oppervlakte van
de verstoorde natuurwaarden te worden gecompenseerd. De te compenseren waarden zijn vertaald in
natuurdoeltypen. Deze natuurdoeltypen dienen te worden gecompenseerd.
De EVZ die conform vigerend beleid binnen het plangebied is voorzien kan vanwege het planvoornemen
vooralsnog niet worden gerealiseerd. In de eindsituatie wanneer de haven niet meer wordt gebruikt voor
de overslag van zand en grind, de verwerkingsinstallatie is gedemonteerd en de herinrichting heeft
plaatsgevonden zal de EVZ binnen het plangebied gerealiseerd worden. Een en ander is opgenomen in
een tussen de aanvrager met de gemeente Horst aan de Maas afgesloten overeenkomst.
Tevens maakt het rapport melding van de zogenoemde "Gedragscode Zorgvuldig winnen". Deze
gedragscode is ontwikkeld door de Federatie van Oppervlaktedelfstoffen winnende Industrieën (FOOI).
De FODI is de landelijke koepelorganisatie van het Nederlandse zand, grind, klei en kalksteen winnende
bedrijfsleven. Met de gedragscode "Zorgvuldig winnen" geeft de sector aan hoe zij bij winningen van
oppervlaktedelfstoffen in Nederland invulling wil geven aan de verplichtingen vanuit de Flora- en
faunawet, hoe zij schade aan natuurwaarden zoveel mogelijk wil voorkomen én hoe zij zoveel mogelijk
ontwikkelingskansen wil bieden aan nieuwe natuur in ontgrondinglocaties. Het staat initiatiefnemers en
vergunningshouders van ontgrondingsprojecten vrij de voorliggende gedragscode toe te passen. Zowel
al lopende als nieuwe ontgrondingsprojecten kunnen worden uitgevoerd onder de gedragscode. De
vrijstellingen waar de gedragscode aanspraak op kan maken zijn alleen van kracht als de initiatiefnemer
kan aantonen dat het desbetreffende project wordt uitgevoerd conform de gedragsregels. De wijze
waarop de gedragscode wordt toegepast moet voor elk afzonderlijk project worden gedocumenteerd.
In de gedragscode is aangegeven op welke wijze dat moet gebeuren. Essentiële voorwaarde is dat de
projectdocumentatie te allen tijde beschikbaar moet zijn ten behoeve van het toezicht op het naleven
van de Flora- en faunawet. De voorzorgsmaatregelen zoals deze in de gedragscode zijn opgenomen,
zijn minimumeisen voor zorgvuldig handelen waaraan de initiatiefnemer zich in ieder geval moet
houden.
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Zodra de initiatiefnemer van een ontgronding een in deze gedragscode voorgeschreven
voorzorgsmaatregel niet, niet volledig of niet afdoende zorgvuldig uitvoert, vervalt de vrijstelling op basis
van de gedragscode voor de desbetreffende soort of soorten. Afwijking van een in de gedragscode
beschreven maatregel is alleen mogelijk indien gemotiveerd kan worden aangegeven waarom er voor
een alternatief is gekozen. Het gekozen alternatief dient minimaal dezelfde waarborgen te bieden als de
in de gedragscode beschreven maatregel.
Van de zijde van vergunninghouder is vernomen dat er gewerkt zal worden conform voornoemde
gedragscode.
Verder beschrijft het rapport de voorgenomen, gefaseerd uit te voeren werkzaamheden in het
plangebied Raaieind, de opzet van het verrichte flora- en faunaonderzoek, de ter plaatse aanwezige
flora en fauna alsmede enige bossages en daaruit voortvloeiende compenserende en/of mitigerende
maatregelen.
Er dient een ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet in verband met
de verstoring van de soorten Huismus, Gewone dwergvleermuis en Kerkuil.
Inmiddels is op 17 mei 2013 een ontheffing als hiervoor bedoeld verkregen van de Staatssecretaris van
Economische Zaken voor de Gewone dwergvleermuis en de Huismus.
De Staatssecretaris deelt op 17 mei 2013 tevens mede dat voor de Kerkuil een ontheffing als bedoeld in
artikel 11 van de Flora- en faunarwet, in de onderhavige situatie niet aan de orde is.

Conclusie
Wij onderschrijven de in de uitgevoerde natuurtoets gevolgde onderzoeksmethode en de getrokken
conclusies en gedane aanbevelingen op basis van de in het gebied voorkomende en geïnventariseerde
soorten. Door het uitvoeren van de in de natuurtoets gedane adviezen en aanbevelingen qua
compensatie en mitigatie, wordt in voldoende mate rekening gehouden met het natuurbelang.

4.4

Waterhuishouding

Grondwater (kwantiteit)
De invloed van ondermeer de aanleg van de haven is onderzocht in een hydrologisch onderzoek van
Oranjewoud genaamd "Hydrologisch onderzoek aanleg haven ten behoeve van de CV! locatie
Raaieind", d.d. 12 maart 2009, projectnummer 145591. In het onderzoek is aandacht besteed aan de
eindsituatie met en zonder mitigerende maatregelen.

In het rapport wordt gesteld dat de verlagingen van de grondwaterstanden in de deklaag en stijg hoogten
van het grondwater in het watervoerende pakket in de omgeving groter zijn dan gewenst en dat in dit
kader mitigerende maatregelen nodig zijn. De verlagingen zijn met name ongewenst met betrekking tot
de natuurwaarden van het Koelbroek, de Everlosche beek en de Baarsdonklossing.
De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn:
- In de uitvoeringsfase, tijdens de aanleg van de haven, wordt de haven afgesloten van de Maas
gegraven. Door het peil in de haven voldoende hoog te houden worden ongewenste verlagingen van
grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving voorkomen. Het peil wordt hoog gehouden door
Maaswater aan te voeren naar de afgesloten haven. Op basis van een 'worst-case' benadering, waarbij
rekening wordt gehouden met de aanleg van een loswal langs de Maas, bedraagt de maximale
benodigde wateraanvoer naar de haven 96 m3 per uur. Daarbij is een aanvoer van 21 m3 per uur
berekend om de aanleg van een loswal langs de Maas te compenseren ('worst-case' benadering);
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- Eventueel extra infiltratie.
Via een gevoeligheidsanalyse is vastgesteld dat extra infiltratie van water voldoet, mochten de effecten
van de aanleg van de haven onverhoopt groter uitvallen dan gewenst. De infiltratie wordt daarbij
afgestemd op de monitoring van grondwaterstanden en vergelijking met de, voor de uitvoeringsfase,
vastgestelde nulsituatie;
- In de eindsituatie wordt op het talud van de haven een laag slecht doorlatend materiaal met voldoende
weerstand aangebracht om de toestroom van grondwater voldoende te beperken. Daarnaast wordt om
het omputgebied aan de noordkant van de haven een sloot aangebracht die opgestuwd grondwater
aan de westkant draineert en infiltreert aan de noordkant van het omputgebied, ten behoeve van de
natuurwaarden langs de Baarsdonklossing. Tot slot komt op het terrein van de verwerkingsinstallatie
ca. 10 m3 water per uur vrij bij de bewerking van het aangevoerde toutvenant. Dit water wordt ter
plaatse in de bodem geïnfiltreerd. Met het aanbrengen van slecht doorlatend materiaal op het talud van
de haven worden ook de effecten van een hoog Maaspeil voldoende gemitigeerd.
Na het beëindigen van de rivierverruimingsprojecten verliest de CVI zijn functie en krijgt de haven een
andere bestemming. Het ligt voor de hand dat de "havenplas" in open verbinding met de Maas blijft. Een
aantal mitigerende maatregelen, waarvan nu nog niet vaststaat of ze noodzakelijk zijn, zal dan echter
niet meer in aanmerking komen.
Zo zal de infiltratie van water, dat vrijkomt bij de bewerking van het toutvenant, worden beëindigd.
Tevens wordt de zogenoemde 'extra infiltratie' die als mogelijke maatregel wordt ingezet, mocht de
verlaging van de grondwaterstijghoogten groter uitvallen dan gewenst, niet meer toegepast.
In het geval dat de voornoemde maatregelen noodzakelijk zijn, dienen tijdens en bij afronding van de
werken maatregelen te worden getroffen die infiltratie van water overbodig maken. Deze maatregelen
dienen te worden gebaseerd op monitoring van de grondwaterstijghoogten en de benodigde infiltratie in
de periode tijdens en na de aanleg van de haven. Hiertoe is door adviesbureau Oranjewoud opgesteld
het rapport "Monitoring CVI haven Raaieind", d.d. 9 augustus 2010, projectnummer 145591, revisie 00.
Mogelijk neemt de eventueel benodigde infiltratie van water vanzelf af door:
- Afzettingen van slib op de bodem en onderaan het talud van de haven die de toestroom van water
naar de haven remt,
- Toename van de weerstand van het talud door bijvoorbeeld dichtslibbing van poriën, ijzerafzettingen
en dergelijke.
Mocht dit niet of onvoldoende het geval zijn dan kan de weerstand van het grondscherm op het talud
worden verhoogd door tijdens of bij afronding van de werkzaamheden een extra weerstandbiedende
grondlaag aan te brengen. Daarnaast kan, in aanvulling op de weerstand van de Venlo klei onder de
haven, een extra weerstandbiedende laag op de bodem van de haven worden aangebracht.
Hiertoe zullen aan deze vergunning voorschriften worden verbonden gerelateerd aan een bij ons college
ter goedkeuring in te dienen grondwatermonitoringsplan.

Grondwater (kwaliteit)
De grondwaterkwaliteit in het gebied wordt bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstroming en het
gebruik van de bodem. In een natuurlijke situatie verandert grondwater geleidelijk van een
regenwatertype, waarin vrijwel geen mineralen zijn opgelost, naar kalkrijker grondwater.
Bodemvermesting en -verzuring zorgen voor een verslechtering van de kwaliteit van het ondiepe
grondwater.
De Maas heeft op twee manieren invloed op de grondwaterkwaliteit. Daar waar het Maaswater in de
bodem infiltreert treedt vermenging op van het van nature relatief kalkrijke water van de Maas met het
grondwater. Dit aspect speelt in het plangebied slechts incidenteel, bij extreem hoogwater.
Daarnaast heeft de Maas belangrijke invloed op de ligging van (sub)regionale grondwaterstroombanen.
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Het grondwater in deze (sub)regionale stroombanen heeft een heel andere kwaliteit dan het recent
geïnfiltreerde grondwater. Er zijn geen aanwijzingen dat het realiseren van de voorgenomen activiteit in
de aanleg- of exploitatiefase zal leiden tot een eventuele verontreiniging van het grondwater, anders dan
een eventuele diffuse gebiedseigen verontreiniging en/of een diffuse verontreiniging die is gerelateerd
aan het huidige agrarische gebruik van de grond ter plaatse.

Oppervlaktewater (kwantiteit/kwaliteit)
Realisering van de voorgenomen activiteiten heeft tot gevolg dat de hoevelheid oppervlaktewater in het
plangebied toeneemt. Centraal in het gebied komt een waterplas te liggen die tijdens de exploitatiefase
dient als haven en na de exploitatiefase uit water blijft bestaan. Hiernaast is er in het noorden van het
plangebied, in het terreindeel dat de bestemming natuur/natuurontwikkeling krijgt, een poel voorzien.
Ten westen, noorden en oosten van dit noordelijk terreindeel wordt een sloot gegraven.
In het bij de ontgrondingsaanvraag behorende MER is ten aanzien van de opperviaktewaterkwaliteit
ondermeer gesteld, dat deze in het plangebied alleen tijdens de aanlegfase tijdelijk negatief zal worden
beïnvloed als gevolg van opdwarrelend slib in de havenarm. Omdat het daarbij echter om een gesloten
watersysteem gaat, dat nog niet in verbinding staat met de Maas, blijft dit effect beperkt tot de
(afgesloten) haven sec en oefent dit geen enkele invloed uit op het oppervlaktewater in de omgeving
zoals de Maas en de Everlose Beek.
Volgens het MER worden verdere effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit, zowel in het plangebied als
in de omgeving, niet verwacht.

Oppervlaktewater (rivierkundip effect)
De verwerkingsinstallatie (CVI) ligt voor een deel binnen het winterbed van de Maas. Dit maakt dat CVI
Raaieind vergunningsplichtig is in het kader van de Waterwet. Dit betekent dat met behulp van een
hydraulisch model onderzocht moet worden wat de effecten van CVI Raaieind zijn op het
oppervlaktewater (lees: de rivier de Maas).
Dit aspect is onderzocht in het rapport genaamd "Rivierkundige studie CVI Raaieinde" opgesteld door
adviesbureau Agtersloot Hydraulisch Advies, 16 februari 2013, project P0003.3.
Het rapport merkt in algemene zin op dat de locatiekeuze vanuit hydraulisch oogpunt om een drietal
redenen bijzonder gunstig is te noemen.
Zo ligt het terrein waarop de verwerkingsinstallatie zich bevindt volledig buiten het winterbed van de
Maas en hetzelfde geldt voor de locatie van de depots waardoor deze elementen geen belemmering
voor de rivier vormen.
Verder maakt de ligging van de ontgrondingslocatie ten noorden van de brug die de A67 over de Maas
vormt, dat de ingreep vrijwel volledig in de luwte van de Maas ligt. Immers, de aan beide zijden van de
Maas gelegen grondlichamen van deze brug, zorgen voor een stuwing van het Maaswater bij
hoogwater. Er is, zelfs tijdens Maatgevend Hoog Water-situaties, nagenoeg geen stroming in het
winterbed ter hoogte van het plangebied.
Tenslotte zijn de aanleg van de haven en het verlaagde natuurgebied aan de noordzijde van het
plangebied in principe rivierverruimende ingrepen met een waterstandsverlagend effect, waarmee wordt
bijgedragen aan een verhoging van het beschermingsniveau.
Het rapport leidt tot de volgende conclusies:
- De ingreep leidt in de eindsituatie tot een waterstandsdaling van maximaal 11 mm. De
benedenstroomse piek bedraagt circa 15 mm in de as van de rivier;
- Tegen de kaden van Venlo is sprake van een waterstandverhoging tussen de 1 en 2 mm in de 1/250
situatie. De verhoging bij de hoge gronden aan de linkeroever van de Maas heeft geen consequenties
oor het beschermingsniveau;
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- De aanleg van een (forse) stroomgeleidingsdam aan de noordzijde van de haven zorgt voor een
aanzienlijke beperking van de benedenstroomse piek;
- Wanneer de beoordeling op basis van de Beleidslijn Grote Rivieren van CVI Raaieind mag worden
gedaan conform de beoordeling van ingrepen uit het Tracébesluit Zandmaas is geen compensatie
noodzakelijk;
- Wanneer de uitvoering van CVI Raaieind gekoppeld wordt aan de extra verruiming van hoogwatergeul
Lomm biedt de extra waterstandsverlaging van Lomm voldoende compensatie voor de
benedenstroomse piek van CV! Raaieind;
- In de tijdelijke situatie zijn er geen noemenswaardige veranderingen in het stroombeeld bij een situatie
die voor de scheepvaart van belang is. In de eindsituatie zijn de veranderingen groter. Door
adviesbureau Marin te Wageningen is laatstelijk in 2012 onderzocht wat hiervan de nautische
consequenties zijn.
Samenvattend stelt het rapport van adviesbureau Agtersloot Hydraulisch Advies, dat er voldoende
mogelijkheden voorhanden zijn om negatieve rivierkundige effecten te compenseren
In het kader van de gedane aanbevelingen in het rapport Agtersloot wordt gesteld dat de toetsing van
CVI Raaieind conform ingrepen uit het Tracébesluit Zandmaas reeds is afgestemd met het bevoegd
gezag, in deze Rijkswaterstaat Limburg. De koppeling van CVI Raaiend aan de extra verruiming van
hoogwatergeul Lomm of het nemen van tijdelijke aanvullende maatregelen is eveneens afgestemd met
Rijkswaterstaat Limburg.
Vanwege een geringe onjuistheid in het hoogtemodel is er door adviesbureau Agtersloot overigens nog
een addendum opgesteld, d.d. 18 maart 2013, met als onderwerp "correctie op rivierkundige simulaties".
Ten opzichte van de eerdere onderzoeksresultaten is er slechts sprake van een zeer beperkt effect.
De benedenstroomse piek is enkele milimeters lager en in bovenstroomse richting is sprake van circa
1 millimeter extra waterstandsverlaging.
Het aanvullende onderzoek komt tot de conclusie dat er ten opzichte van de oorspronkelijke situatie
sprake is van een vergelijkbaar waterstandseffect.
Dit is ook het geval als het gaat om de effecten bij de kade van Venlo. Voor het grootste deel is er ten
opzichte van de eerdere bevindingen sprake van lagere waterstanden bij de kade; enkel op het traject
rkm 111,7 - 112,0 is er sprake van circa 1 millimeter hogere waterstanden. Ten opzichte van de eeder
uitgevoerde berekening is er sprake van een verhoging van maximaal 2 millimeter op het traject rkm
111,6 - 112,8.
Tenslotte merken wij naar aanleiding van de hydraulische belangenafweging nog het volgende op.
De onderhavige ontgrondingsvergunning vormt feitelijk slechts de aanzet in het project dat uiteindelijk
zal leiden tot de gewenste hoogwaterbeveiliging / rivierverruiming. Na het beëindigen van de
ontgrondingswerkzaamheden zullen er in het te volgen traject immers nog gedurende circa 13 jaren
andere werkzaamheden binnen het plangebied plaatsvinden. Het ontgronden is slechts een activiteit die
noodzakelijk is om het uiteindelijk na te streven doel van rivierverruiming te kunnen verwezenlijken.
Vanuit die optiek bezien is het verklaarbaar dat hydraulische berekeningen uitwijzen, dat de gewenste
effecten op de waterstand na 10 jaren (einde looptijd ontgrondingsvergunning) nog niet volledig binnen
de normen vallen die daarvoor door Rijkswaterstaat worden gehanteerd. Het betreft immers slechts een
momentopname in een langer lopend traject. in het kader van de Waterwetgeving zal worden geborgd
dat de gewenste hoogwaterdoelstellingen uiteindelijk worden gehaald.
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In haar rapport Actualisatie 2012 Overslaghaven CVI Raaieind te Grubbenvorst, d d. 23 maart 2012, dat
eveneens is aangehaald in het bij de ontgrondingsaanvraag behorende VIER, komt Adviesbureau Marin
tot de volgende conclusies:
* De dimensies van de haven zijn voldoende voor schepen tot 130 meter lang en 11,4 meter breed,
maar de dimensies zijn zeker niet ruim bemeten;
* De verkeersintensiteit is zodanig dat er geen grote problemen te verwachten zijn onder de voorwaarde
dat de in-/uitvaart van de haven vlot uitgevoerd kan worden in maximaal 5 tot 10 minuten;
* In het eindplan is de situatie voor schepen die afvarend boeg voor de haven in willen varen en boeg
voor opvaren de haven willen verlaten iets verslechterd ten opzichte van het ontwerp. Dit weegt niet op
tegen de verbetering waarbij afvarende schepen nu de mogelijkheid hebben om dicht onder de
verkeerde wal te gaan varen en achterwaarts de haven inkomen.
Daarnaast kunnen schepen in het eindplan de haven ook vlotter achterwaarts verlaten zonder groot
ruimtebeslag op de rivier. Ook voor
opvarende schepen die de haven aandoen is de situatie in het eindplan verbeterd;
* Het uitzicht vanuit de haven is met name voor geladen schepen beperkt. Door marifoongebruik
verplicht te stellen is dit acceptabel.
Ten aanzien van de twee laatstgenoemde conclusies uit het rapport van Adviesbureau Marin merken
wij op, dat na overleg tussen de aanvrager en Rijkswaterstaat de situatie ter plaatse is aangepast
conform het hiervoor aangehaalde rapport van Agtersloot Hydraulisch Advies en geïmplementeerd op
de bij de aanvraag behorende, gewijzigde tekening genaamd "Eindplan start exploitatie en einde
ontgronding", nummer 305840-RM-316-T06-1, d.d.12-12-2012, gewijzigd 20-02-2013, schaal 1: 2.000.
Hierdoor is de invaart van de te realiseren haven dusdanig gewijzigd (de toegang is verbreed en de
oevers ter plaatse zijn verlaagd) dat de zichtlijnen substantieel zijn vergroot/verbeterd.
Overigens dient Rijkswaterstaat als rivierbeheerder het ontwerp van de invaart goed te keuren / te
vergunnen.
Algemene conclusie waterhuishouding
Wij stemmen in met de onderzoeksopzet, de inhoud en de daaruit getrokken conclusies en gedane
aanbevelingen in voornoemde rapporten over het grondwater en oppervlaktewater. Door het uitvoeren
van de voorgestelde mitigerende maatregelen worden eventuele verlagingen in stijghoogten dusdanig
gecompenseerd dat de ontgronding geen negatieve gevolgen heeft voor het grondwater in het gebied
en de omgeving.
Ten aanzien van het oppervlaktewater biedt de Waterwet voldoende mogelijkheden om te
bewerkstelligen dat de voorgenomen ingreep geen belemmerend effect heeft op de rivier de Maas.

4.5

Archeologie

Onderzoek RAAP
Teneinde een inschatting te maken van de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het
plangebied heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2006 een bureauonderzoek en een
visuele inspectie uitgevoerd genaamd: "Plangebied Raaieinde, gemeente Horst aan de Maas,
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele inspectie".
In de bureaustudie is geconstateerd dat er zowel binnen als in de directe omgeving van het plangebied
verschillende archeologische vindplaatsen bekend zijn. Alle vindplaatsen hebben betrekking op
archeologische voorwerpen. Grondsporen zijn aldaar in deze fase van het (voor)onderzoek niet
aangetroffen.
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Mede vanwege de aanwezigheid van deze vindplaatsen geldt voor het plangebied volgens de
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, ROB 2005) een hoge kans op het aantreffen van
(andere) archeologische waarden.
Op basis van het vorenstaande is in het archeologisch vooronderzoek aanbevolen om vervolgonderzoek
uit te voeren in de vorm van proefsleuven over een oppervlakte van in totaal 31,5 ha. Teneinde een
beter beeld te krijgen van de ligging, diepte en het aantal aan te leggen proefsleuven is in 2007 door
RAAP een verkennend booronderzoek uitgevoerd genaamd "Plangebied Raaieind te Grubbenvorst.
Archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek".

Dit verkennend booronderzoek beveelt aan om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren voor de zones
op de dalvlakteterrassen waar de bodem niet is verstoord. In totaal gaat het daarbij om een oppervlakte
van circa 27,8 ha waar vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven nodig is, Voor de oude Maasgeul
wordt een archeologische begeleiding van de werkzaamheden aanbevolen.
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek en de archeologische begeleiding is een, door het
bevoegd gezag goedgekeurde, Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de precieze aard en
locatie van de proefsleuven is omschreven (139 sleuven dienen te worden gegraven) alsmede de
voorwaarden en aard van de werkzaamheden voor de begeleiding zijn uitgewerkt. Op basis van de
resultaten van het proefsleuvenonderzoek worden uitspraken gedaan over de behoudenswaardigheid
van eventuele vindplaatsen en is besluitvorming mogelijk over het vervolgtraject.
Voor het centrale deel van de voormalige Maasgeul zullen de werkzaamheden door een archeoloog
worden begeleid en zal paleobotanisch onderzoek plaatsvinden. Voor dit deel is in het bureauonderzoek
aanbevolen om de situatie in kaart te brengen door het zetten van boringen in drie boorraaien haaks op
de geul. Bovendien dienden enkele pollenmonsters genomen te worden. Een pollenanalyse kan Inzicht
verschaffen in de vegetatie van de verlanding en over de ouderdom van het veenpakket ter plaatse.
Tenslotte is aanbevolen om de kapel en de oude Lindeboom op het terrein van de boerderij Grootraay
tijdens de ontwikkeling van het plangebied te ontzien. Kapellen zijn karakteristieke
landschapselementen in Limburg. Voorschrift 4.1 bepaalt, dat ter plaatse van de kapel en de oude
Lindeboom niet gegraven mag worden.
Op basis van het is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de periode november 2009 tot en met
januari 2010 en gedocumenteerd in het rapport genaamd: "Plangebied Raaieind te Grubbenvorst,
gemeente Horst aan de Maas, Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)", d.d. 29 mei 2012, nummer 2156. Bij het onderzoek zijn enkele sleuven wat uitgebreid
waardoor uiteindelijk 5% van het onderzoeksgebied is onderzocht. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is
inzicht verkregen in de landschappelijke ontwikkeling en het gebruik van het gebied door de mens door
de tijd heen. De landschappelijke ontwikkeling bleek complexer dan verwacht. In het holocene Maasdal
zijn 3 oude Maasgeulen aangetroffen. Verder heeft het onderzoek 23 archeologische sites en off-site
fenomenen opgeleverd. Opmerkelijk is dat juist op de kop van een oud Maasterras, dicht tegen de Maas
aan, de duidelijkste gebouwstructuren zijn aangetroffen, terwijl die vooral op het hoger gelegen
Maasterras werden verwacht. Naast de genoemde sites zijn ook op diverse plekken off-site fenomenen
uit de Nieuwe tijd aangetroffen, zoals wegen, greppels en houtwallen.
De fysieke kwaliteit van de sites is meestal slecht tot redelijk. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
het fenomeen verbruining. Dit is een verschijnsel waarbij door verwering van ijzerhoudende mineralen in
de bodem, ijzer vrijkomt dat rond de minerale delen wordt afgezet als een 'huidje' van ijzeroxiden. Het
verschijnsel treedt op in een (zwak) zuurmilleu, dus na ontkalking. Daardoor zijn sporen in het algemeen
slecht leesbaar in de bodem, maar door de aard van het onderzoek is onduidelijk welke invloed de
verbruinIng nu precies op de gaafheid van de sites heeft. De inhoudelijke kwaliteit van de sites is divers,
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maar het merendeel is op basis hiervan niet behoudenswaardig. De ensemblewaarde is meestal hoog
omdat steeds meerdere sites uit alle perioden aanwezig zijn. De informatiewaarde is gemiddeld of laag,
afhankelijk van onder meer de spoordichtheid en de diversiteit van de spoortypen.
Uiteindelijk zijn door RAAP in haar rapport van 29 mei 2012 slechts vier sites met behoudenswaardige
resten gedefinieerd die voor een opgraving in aanmerking komen op basis van de grootste spoor- en
vondstdlchtheid, te weten: de sites 6, 11, 12 en 17.
Voorgesteld is om voor nader onderzoek op de sites 3, 8, 9 en 10 gebruik te maken van een
zogenaamde vangnetconstructie die inhoudt dat wanneer besloten is dat een site wel
behoudenswaardig is, toch besloten kan worden om de graafwerkzaamheden archeologisch te
begeleiden omdat een precieze omvang van de vindplaats onduidelijk is. Bij een lage spoor- en
vondstdichtheid kan men zo het zekere voor het onzekere nemen, zonder dat men hiervoor een hoge
kostprijs betaalt.
Op grond van het bovenstaande heeft RAAP aanbevolen om een aantal vindplaatsen te onderzoeken
door middel van archeologische begeleiding tijdens de uitvoering en een aantal vindplaatsen te
onderzoeken door middel van een opgraving, zodat de archeologische waarden ex situ kunnen worden
behouden.
Vanwege de sterke mate van verbruining die in het plangebied heeft plaatsgevonden en de moeilijke
leesbaarheid van grondsporen wordt het aanbevolen om de begeleiding te laten plaatsvinden onder
dagelijkse aanwezigheid van een senior archeoloog met aantoonbare ervaring in het Maasdal.
Gezien de hoeveelheid aan sites en het gegeven dat deze elkaar deels overlappen (zie figuur 63),
worden op de aanbevelingenkaart (figuur 64) zogenaamde vindplaatsen gedefinieerd, waarbij sites
die aanleiding geven tot vervolgonderzoek samengenomen worden.
De vindplaatsen betreffen met name die locaties waar de vondst- en sporendichtheden het grootst
waren. Daardoor vallen de vindplaatsen in de regel aanzienlijk kleiner uit dan de gezamenlijke sites.
Voor zowel de begeleidingen als de opgravingen dienen nog PvE's te worden opgesteld.
De begeleiding van vindplaats VII is reeds eerder afgesproken en geregeld in een PvE (Coolen &
Verhoeven, 2008: RAAP-PVE 535). Het gaat hierbij om een oude Maasgeul die reeds bekend was
(geul 1). Hier kunnen archeologische resten voorkomen die te maken hebben met jachtactiviteiten,
rituele deposities of afvaldumps en die vanwege de mogelijke inbedding in het veen waarschijnlijk goed
geconserveerd zijn. Indien in de oude Maasmeander verstoring van de veenlaag plaats gaat vinden,
wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Het wordt aanbevolen de werkzaamheden archeologisch
te laten begeleiden door een archeoloog die aantoonbare ervaring heeft met onderzoek in natte context.
Daarnaast wordt aanbevolen in de oude Maasgeul monsters te nemen voor paleo-botanisch onderzoek.
Voor het gebied buiten de vindplaatsen wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht; deze
terreinen kunnen voor ontwikkeling vrijgegeven worden.
Tot slot verdient het volgens RAAP aanbeveling de historische kapel en oude lindeboom op het erf
Groot Raay te sparen waarmee een deel van de identiteit van het landschap behouden blijft (zie
voorschrift 4.1).

Onderzoek Hazenberd archeologie
De Delfstoffen Combinatie Maasdel heeft namens de CV! (aanvrager) ten aanzien van het
archeologisch belang een second opinion laten uitvoeren door Hazenberg archeologie.
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De bevindingen van Hazenberg zijn neergelegd in een rapportage van 19 juli 2012. Hazenberg
concludeert dat slechts vier van de archeologische vindplaatsen als behoudenswaardig kunnen worden
aangemerkt. Het gaat daarbij om de vindplaatsen 6, 11, 12 en 17. Ter plekke van deze vindplaatsen zou
in de optiek van Hazenberg nog vervolgonderzoek dienen te gebeuren.
Selectiebesluit college
Na het bestuderen van zowel het rapport van RAAP als dat van Hazenberg komt ons college in haar
selectiebesluit van 28 november 2012, kenmerk 2012/58263, tot het oordeel dat RAAP onvoldoende
onderbouwt waarom de vindplaatsen 3, 8, 9 en 10 al dan niet behoudenswaardig zijn.
Bij het proefsleuvenonderzoek van RAAP zijn de laatstgenoemde vier vindplaatsen volgens ons
onvoldoende gewaardeerd en heeft een en ander niet geleid tot een afdoende en eenduidige
waardering. Op basis daarvan merkt ons college bedoelde vier vindplaatsen aan als niet
behoudenswaardig en komen ze niet in aanmerking voor vervolgonderzoek.
Op de kaartbijlage behorende bij het selectiebesluit van 28 november 2012 zijn als behoudenswaardige
vindplaatsen aangeduid de vindplaatsen 6, 11, 12 en 17. Deze komen in aanmerking voor
archeologische begeleiding.

Algemene conclusie archeologie
Na het toetsen van beide archeologische rapporten komt ons college tot het oordeel dat slechts de
vindplaatsen 6, 11, 12 en 17 zoals aangegeven op de kaartbijlage van het selectiebesluit van
28 november 2012, behoudenswaardige vindplaatsen zijn en vanuit dien hoofde voor archeologische
begeleiding in aanmerking komen. In de voorschriften verbonden aan dit besluit zullen wij opnemen dat
de archeologische begeleiding in het werkplan aangegeven moet worden.
Op deze wijze wordt volgens ons in voldoende mate rekening gehouden met het archeologisch belang.

4.6 Bodem
In het kader van dit belang is een actualiserend waterbodemonderzoek, conform NEN 5720, uitgevoerd
door CSO, adviesbureau voor Milieu-Onderzoek BV te Maastricht. De resultaten van dit onderzoek zijn
vermeld in de bij de onderhavige aanvraag behorende Memo genaamd "Actualiserend
bodemonderzoekCVI Raaieind te Grubbenvorst", d.d. 16 februari 2012, kenmerk 11A103.R001.RP.LF.
Het doel van het onderzoek is het actualiseren van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem binnen
het plangebied. Het onderzoek heeft zich gericht op de bovenste 0,5 meter van de bodem omdat in deze
bodemlaag de milieuhygiënische kwaliteit kan zijn veranderd door het gebruik en/of door sedimentatie
van slib uit de Maas bij hoogwatersituaties.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn nagenoeg geen afwijkende waarnemingen gedaan. Enkel ter
plaatse van boring B05 zijn tot 0,30 meter beneden maaiveld sporen van baksteen aangetroffen. Er is
geen asbest waargenomen.
In de bovengrond (tot 0,50 meter beneden maaiveld) zijn enkel lichte verontreinigingen aangetroffen aan
de zuid- en zuidwestzijde van het plangebied. De grond binnen het plangebied is overwegend "Vrij
toepasbaar" op waterbodem en in de zuidwesthoek voldoet de grond aan "Klasse B" en kan dus in een
grootschalige toepassing worden toegepast.
De gemeten gehalten van de onderzochte stoffen lagen tijdens het onderhavige onderzoek in dezelfde
orde van grootte als tijdens het in 2006 uitgevoerde bodemonderzoek door CSO,
d.d. 13 november 2006, kenmerk 06.B157.10.
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Samenvattend kan worden gesteld dat de resultaten van het actualiserend onderzoek de kwaliteit
bevestigen zoals die in 2006 reeds is vastgesteld. Er is geen reden om aan te nemen dat de kwaliteit
van de bodem sindsdien is verslechterd.

Conclusie
Wij onderschrijven de in het uitgevoerde actualiserend (water)bodemonderzoek gevolgde
onderzoeksmethodieken ten aanzien van de in het gebied aangetroffen bodemwaarden en de daaruit
getrokken conclusies. De resultaten van het bodemonderzoek geven een duidelijk beeld van de kwaiteit
van de bodem en hebben geen gevolgen voor het uitvoeren van de ontgrondingsplannen. Voor het
overige dient de aanvrager zich te conformeren aan de regels in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk).
Met het bodembelang is in het kader van besluitvorming ten aanzien van de voorliggende
ontgrondingsaanvraag in voldoende mate rekening gehouden.

4.7

Nutsvoorziening

Langs de linker oever van de Maas, ter plaatse van de toekomstige invaart van de haven Raaieind, ligt
een riooltransportleiding die moet worden omgelegd. In overleg met Waterschapsbedrijf Limburg is
besloten deze persleiding onder de invaart door te leggen door middel van een gestuurde boring.
Daarbij gaat de leiding in een paraboolvorm onder de toekomstige invaart door. De boring zal zodanig
plaatsvinden dat deze de Venloklei niet doorboort. In de voorschriften verbonden aan dit besluit zal aan
dit aspect nader aandacht worden geschonken.

Conclusie
Indien het verleggen van de rioolpersteiding zal plaatsvinden zoals afgesproken met het
Waterschapsbedrijf Limburg en conform het gestelde in de vergunningsvoorschriften, wordt met het
belang van deze nutsvoorziening in voldoende mate rekening gehouden.

4.8

Landschap

Het aanzicht van het gebied "De noordelijke Zandmaas" zal de komende jaren aan veranderingen
onderhevig zijn. Als gevolg van de diverse geplande rivierverruimingsprojecten zullen grote delen van
het Maasde' worden omgevormd van een landbouwgebied naar een aaneengesloten natuurgebied met
natuurvriendelijke oevers, hoogwatergeulen en natte weerden.
De realisering van het onderhavige project CVI in deze zone wordt daarbij niet gezien als zelfstandige
industriële ontwikkeling, maar als onderdeel uitmakend van deze omvorming van het gebied rond de
Maas.
Het plangebied zélf kent momenteel een erg open karakter dat deels verloren zal gaan als gevolg van
het realiseren van de voorgenomen activiteiten.
De effecten op het landschap zullen verschillend zijn al naar gelang het project in de aanleg- en
exploitatiefase verkeert dan wel na het demonteren van de verwerkingsinstallatie in de eindfase.
Als eerste stap in de aanlegfase zal de bovenste deklaag in het zuidwesten van het plangebied (waar de
installatie wordt gerealiseerd) worden afgegraven. Dit afgegraven materiaal wordt gebruikt om parallel
aan de Venloseweg een geluids- en zichtwal te realiseren. De bedrijfsmatige activiteiten die achter deze
geluidswal zullen plaatsvinden op het terrein van de CVI, worden hierdoor grotendeels aan het zicht
onttrokken. De geluids- annex zichtwal wordt landschappelijk ingepast en voorzien van een groene
beplanting in de vorm van bomen en houtsingels.
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Aan het einde van de aanlegfase, als de exploitatiefase begint, wordt het noordelijk deel van het
plangebied al zoveel mogelijk als natuurgebied ingericht. De was- en morsvijver wordt daarbij in ondiep
water getransformeerd en vormt daardoor een ideale voedingsbodem voor nieuwe natuurwaarden.
Na afronding van de Zandmaasprojecten zal de centrale verwerkingsinstallatie worden ontmanteld en
krijgt het gebied een bestemming ten behoeve van extensieve recreatie. Op het deel waar de installatie
met de opslagdepots waren gesitueerd, het zuidwestelijk deel van het plangebied, hebben dan geen
grote vergravingen plaatsgevonden. Slechts de deklaag is ontgrond in de aanlegfase. Hierdoor kunnen
de oorspronkelijke landschapsstructuren weer eenvoudig worden teruggebracht.
Het noordelijk deel van het plangebied is in de aanlegfase reeds grotendeels ingericht.

Conclusie
Het uitvoeren van dit rivierverruimend project zal leiden tot het deels verloren gaan van het huidige open
karakter ervan. Bij de gefaseerde inrichting zal de nadruk komen te liggen op "groene" elementen en
structuren met een extensief-recreatieve bestemming. Het zuidwestelijk gedeelte van het plangebied zal
In de oorspronkelijke landschapsstructuur worden teruggebracht.

4.9

Cultuurhistorie

Zoals hiervoor onder het kopje "Archeologie" reeds vermeld is in het kader van de afweging van het
archeologisch belang de aanbeveling gedaan om de kapel en de oude Lindeboom op het terrein van de
hoeve Grootraay te ontzien tijdens de ontwikkeling van het plangebied. Beide worden beschouwd aan
cultuurhistorisch waardevolle elementen en dienen ook in de toekomst behouden blijven.
De meer dan twee eeuwen oude Venloseweg en de verbindingsweg met de hoeve Grootraay worden
beschouwd als cultuurhistorische objecten en maken onderdeel uit van de cultuurhistorisch waardevolle
structuur in het landschap.
Uit de plannen van de aanvrager blijkt dat in het kader van de voorgenomen activiteiten in het
plangebied geen ingrepen aan de Venloseweg worden uitgevoerd. De verbindingsweg zal als gevolg
van de aanleg van de CV! op de locatie, verdwijnen.
De Mariakapel in de tuin van de hoeve Grootraay en de op dit terrein eveneens aanwezige oude
Lindeboom blijven behouden.

Conclusie
Aangezien de Venloseweg, de Mariakapel en de oude Lindeboom behouden blijven betekent dit dat er
in voldoende mate rekening is gehouden met de voor dit gebied specifieke cultuurhistorisch waardevolle
elementen en de bestaande waardevolle structuur in het landschap.

5

esluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,
Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Limburg, alsmede
gelet op de voornoemde overwegingen,
aan CV! Haven Raaieinde BV, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo, een vergunning onder voorschriften
(zoals opgenomen in bijlage 2) te verlenen tot het ontgronden van de percelen van de kadastrale
gemeente Grubbenvorst (thans gemeente Horst aan de Maas), sectie D en M, diverse nummers
(waarvan enkele deels), zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (bijlage 1) met
zwarte omlijning zijn aangegeven.
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6

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u,
tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd
een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener;
de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het
beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling
bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan
kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de
Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKVVIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

7

Ondertekening

Gedeputeerde Staten va Limburg
namens dezen,

ing. E.A.P.Haesen
Clusterma er Ver unningen
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8

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV: Haven Raaleinde BV, Ubroekweg 41, 5928 NM VENLO, als beschikking op de aanvraag;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA HORST, ter kennisneming;
Het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ VENLO, ter
kennisneming;
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA MAASTRICHT, ter kennisneming;
Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH ROERMOND, ter kennisneming;
De Staat, Postbus 2222, 4800 CE BREDA, ter kennisneming;
De heer P.J.M. Leijser en mevr. L.H.G. Leijser-Bovée, Venloseweg 79, 5971 PB
GRUBBENVORST, ter kennisneming;
Mevr. M.C.G.van Cleef-van Wijlick, Raaieind 1, 5971 NA GRUBBENVORST, ter kennisneming;
De heer W.H.M.M. Leijser, Kruisvoorde 88, 7339 KW UGCHELEN, ter kennisneming;
Aktivabedrijf Enexis Limburg BV, Burg. Burgerslaan 40, 5245 NH ROSMALEN, ter kennisneming;
G.C.G. van Rens, Venloseweg 73, 5971 PB GRUBBENVORST, ter kennisneming;
Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg, ter kennisneming;
Verkoijen Juridisch Advies, Moutzhofweg 162, 5926 RB Venlo, ter kennisneming;
Stichting Archeologie Actueel Limburg, Pastoor Stassenstraat 9, 6243 BW Geulle, ter
kennisneming;
TRC Advocaten, Postbus 153, 5500 AD Veldhoven, ter kennisneming;
Barents Krans, Postbus 30457, 2500 GL Den Haag, ter kennisneming;
NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisneming.
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Bijlage 1 : Vergunningstekening
CVI Haven Raaieind (2398)
iz;19-es

EJ Vergunningsgrens

94

95

Perceelsgrens
517 Perceelsnummer

451

Schaal: 135.000
25
Cl Motors
Schaal: 1:4.500
Datum: 3-4-2012
OProdnele Limburg, [RINS
02010 dienst Kadaster A00doom. Wiegt/oom Pesten,. OGeoden

provincie limburg
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Bijlage 2 Voorschriften
1.

Geldigheidsbepalingen

1.1

Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn van 10 jaren, ingaande de dag, waarop
dit besluit van kracht wordt.
De inrichting van de terreinen, conform het eindplan als bedoeld in voorschrift 5, dient tevens
binnen deze termijn gerealiseerd te zijn.
De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is
voldaan.

1.2 De ontgronding moet worden uitgevoerd en opgeleverd overeenkomstig het plan van de
eindtoestand als bedoeld in voorschrift 5, tenzij de navolgende voorschriften anders bepalen.
1.3

Het ontgronden is alleen toegestaan nadat:
een waarborg dan wel een bankgarantie is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
werkplannen als bedoeld in voorschrift 6 door ons college zijn goedgekeurd,
een grondwatermonitoringsplan als bedoeld in voorschrift 3A door ons college is
goedgekeurd

1.4 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de houder van de vergunning in
eigendom toebehorende terreinen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze
terreinen. Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de
vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom
zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een
verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de houder van de vergunning daartoe
anderszins is gemachtigd.

2.
2.1

°palingen terzake van het stellen van zekerheid
Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat de houder van de vergunning, ter
verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg de
navolgende waarborgsom heeft gesteld.

2.2 Voor aanvang van de ontgronding dient een waarborgsom ter hoogte van € 400.000,-- gesteld te
worden (4 maal een waarborg van €100.000,-- ivm terugbetalen conform voorschrift 2.4).
2.3 Uit de waarborgsom zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat
betreft de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de
kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te
komen.
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2.4 Telkens wanneer een gedeelte ter grootte van minstens 10 ha van het ontgronde terrein naar het
oordeel van de provincie overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning is afgewerkt, zal
een gedeeelte van de waarborgsom ter grootte van E100.000,-- worden terugbetaald, eventueel
verminderd met de kosten bedoeld in voorschrift 2.3 en met uitzondering van een waarborgsom
ter grootte van E 100.000,— die de provincie zal behouden totdat aan het gestelde onder
voorschrift 8 voldaan Is.
2.5 De betaling van de waarborgsom dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer
13.25.75.728 ten name van de provincie Limburg.
De waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie, conform het dezerzijds
bijgevoegde model, af te geven door een bank ten genoegen van de Provincie Limburg.

3.

Taakstellende voorschriften

3.1

Binnen 2 jaar na de aanvang van de ontgronding dient het definitieve plan van de eindtoestand
zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in 6-voud.

3.2 Voor aanvang van de graafwerkzaamheden, dient de houder der vergunning de
vergunningsgrens in het terrein vast te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen.
Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat het
terrein opgeleverd is.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale/uitzetgegevens in het
Rijksdriehoekstelsel. De resultaten van de metingen dienen bij het werkplan als bedoeld in
voorschrift 6.1, digitaal en analoog te worden aangeleverd
Digitaal: digitaal als autocadtekening (DWG) van release 14 of hoger op CD-Rom.
Analoog: analoog op kaart/tekening. Bovendien moeten worden meegeleverd de
vergunningspunten (in x.y.z.-coördinaten) en de aanmetingsschetsen van de vaste punten
waaraan de meting is vastgelegd.
3.3 De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan het hoofd van de afdeling
Handhaving en Monitoring opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en
afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen aan de hand van de door het hoofd van de
afdeling Handhaving en Monitoring toe te sturen inventarisatieformulieren. Van de afgevoerde
hoeveelheden dient de afzetkwaliteit nader aangegeven te worden. Tevens dienen daarbij
gegevens verstrekt te worden over de voorraden oppervlaktedelfstoffen voor zover gelegen
binnen het vergunde gebied.
Ten aanzien van alle hiervoor bedoelde aspecten dient onderscheid gemaakt te worden naar
soort oppervlaktedelfstof.
3.4 Voor aanvang van de graafwerkzaamheden dient vergunninghouder te beschikken over een door
ons college goedgekeurd grondwatermonitoringsplan. Bedoeld grondwatermonitoringsplan dient
te worden opgesteld in overleg met het waterschap Peel en Maasvallei en ons college en dient te
zijn gebaseerd op het bij de aanvraag gevoegde rapport van Oranjewoud "Monitoring CVI haven
Raaieind", d.d. 9 augustus 2010, projectnummer 145591, revisie 00. De te nemen definitieve
mitigerende maatregelen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat beheer en onderhoud ter zake
deze maatregelen niet noodzakelijk is.
3.5 Vóór het verleggen van de riooltransportleiding dient schriftelijk aan ons college aangetoond te
worden dat hierbij niet in de Venloklei gegraven of geboord wordt.
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4.
4.1

Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding
Geen ontgrondingen mogen worden verricht buiten aanduiding "insteek ontgronding" op de bij de
aanvraag gevoegde tekening "CV! Haven Raaieind, onderdeel tijdelijke situatie zonder fasering"
met nummer 305840-RM-316-T02-1, d.d. 12-12-2012, gewijzigd 20-02-2013, schaal 1 : 2.000.
Uit deze verplichting volgt ondermeer dat de Mariakapel in de tuin van de hoeve Grootraay en de
op dit terrein eveneens aanwezige oude lindeboom behouden blijven.

4.2 De diepte van de ontgronding mag niet meer bedragen dan 0 meter NAP.
4.3 De ontgravingsbelopen mogen geen steilere helling hebben dan op de bij de aanvraag gevoegde
tekening "CVP Haven Raaieind, onderdeel tijdelijke situatie zonder fasering" met nummer 305840RM-316-T02-1, d.d. 12-12-2012, gewijzigd 20-02-2013, schaal 1 : 2.000 en de daarbij behorende
dwarsprofielen op de tekening genaamd "CVI Haven Raaieind B.V., onderdeel dwarsprofielen
max. ontgronding" met nummer 305840-El-1V-316-T09-1, d.d. 20-02-2013, schaal 1 : 1.000, is
aangegeven.
4.4 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform de door ons college goedgekeurde
werkplannen, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
4.5 De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve
plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.
4.6 De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet.
4.7

De houder van de vergunning dient zijn administratie zodanig in te richten dat hieruit de
gewonnen hoeveelheden en de kwalitatieve afzet verifieerbaar zijn.
Op verzoek van de provincie dient de houder van de vergunning deze gegevens te overleggen, al
dan niet voorzien van een verklaring van een accountant.

5.

Voorschrift inzake het definitieve plan van de eindtoestand
Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te
ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn
gebaseerd op het bij de aanvraag behorende ontwerpplan van de eindtoestand genaamd
"Eindplan start exploitatie en einde ontgronding", nummer 305840-RM-316-T06-1, d.d.12-122012, gewijzigd 20-02-2013, schaal 1 : 2.000.
Het in te dienen plan dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 2.000 en moet zijn voorzien
van lengte- en dwarsprofielen.
Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college,
de gemeente, Rijkswaterstaat en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.
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6.

Voorschriften inzake het werkplan

6.1 Voor aanvang van de ontgronding en vervolgens iedere 2 jaren na goedkeuring van het
voorgaande werkplan, dient een werkplan door ons college te zijn goedgekeurd, waarin voor de
duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:
6.1.1. De tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht,
weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur
van het werkplan;
6.1.2. De plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van
onveilige situaties;
6.1.3. De vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen
de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten danwel gepeild op afstanden van
50 meter. De inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de toestand van het terrein dient
te geschieden in de coordinaten van het Rijksdriehoeksstelsel, en in hoogten/diepten in NAP;
6.1.4. De nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;
Verder dient het werkplan - ter veiligstelling van het archeologisch belang - te bevatten het Plan van
Eisen (PvE) terzake het archeologisch onderzoek van de vindplaatsen 6, 11, 12 en 17 zoals deze zijn
aangegeven op de kaartbijlage van het bij de aanvraag behorende selectiebesluit van 28 november
2012 (bijlage 16 van de aanvraag) alsmede de wijze waarop de archeologische begeleiding van deze
vindplaatsen wordt uitgevoerd. Het PvE alsmede het archeologisch onderzoek dienen deel uit te maken
van de in te dienen werkplannen totdat de betreffende terreingedeelten zijn ontgrond tot de maximaal
toegestane diepte.

7.

Voorschriften inzake de veiligheid

7.1

In de toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij
beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten.

7.2 Het terrein dient door middel van een deugdelijke afrastering ontoegankelijk te worden gemaakt.
7.3 Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke
vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend en duidelijk te worden gemarkeerd.
7.4 Op plaatsen waar ontgrondingen voorkomen in de nabijheid van openbare wegen of voetpaden
moeten voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de beveiliging van het verkeer.
7.5 De toegangswegen dienen opvallend en duidelijk te worden voorzien van de nodige
waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: "UITRIT VRACHTVERKEER"

8.

Nazorg

De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 2 jaar nadat de inrichting is voltooid danwel is
opgeleverd, zonodig dan wel op aanwijzing van ons college:
1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;
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2.

eventuele maatregelen te nemen naar aanleiding van het grondwatermonitoringsplan;

3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.
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BEKENDMAKING
Coördinatieregeling Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde:
Vastgesteld bestemmingsplan en verleende vergunningen/beschikking
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter uitvoering van het raadsbesluit d.d.
11 september 2012 en ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 3.30, 3.31, 3.32 en 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend,
dat de volgende stukken ter inzage liggen:
1. het op 11 februari 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie
Raaieinde' (NLIMR0.1507.BPGRCVIRAAIEINDE-VA01). Bevoegd gezag: de gemeenteraad van
Horst aan de Maas;
2. de op 18 februari 2014 verleende omgevingsvergunning. Bevoegd gezag: burgemeester en
wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;
3. de op 30 januari 2014 verleende ontgrondingsvergunning. Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten
van Limburg;
4. de op 18 februari 2014 verleende watervergunning. Bevoegd gezag: de Minister van Infrastructuur
en Milieu
5. de op 4 februari 2014 verleende beschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Bevoegd
gezag: burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas.
Ligging en doel
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Grubbenvorst en wordt globaal begrensd door de
spoorlijn Venlo-Nijmegen, de A67 en de Maas.
Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er aanvullende
maatregelen nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Hiertoe
is de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het
project Zandmaas / Maasroute ontwikkeld, bestaande uit meerdere deelprojecten. Eén van de
onderdelen van dit plan betreft het verbreden van de rivier op bepaalde trajecten, waarbij ook de
vaarroute wordt verbeterd (verdiept). Om de uitvoering van een aantal van deze projecten mogelijk te
maken, en om het afgegraven materiaal op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde
wijze te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat er in de omgeving van de
rivierverruimingsprojecten één centrale verwerkingsinstallatie (CVI) wordt gerealiseerd. De CV! Haven
Raaieinde zal in deze behoefte gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en
Arcen. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Voorliggend bestemmingsplan en vergunningen/beschikking hebben
betrekking op de ontwikkeling van de CVI Haven Raaieinde. Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas coordineren de besluitvorming op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (gemeentelijke coördinatieregeling).
Gewijzigde vaststelling
De wijzigingen die de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn terug te vinden in het zienswijzenrapport.
De wijzigingen die burgemeester en wethouders in de verleende omgevingsvergunning hebben
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn eveneens terug te vinden in het
zienswijzenrapport.
De wijzigingen die Gedeputeerde Staten van Limburg in de verleende ontgrondingsvergunning
hebben aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn genoemd onder 3.2 van het
definitieve besluit waar alle ingediende zienswijzen zijn behandeld en zijn geïmplementeerd op
die specifieke plaatsen in het definitieve besluit waarnaar onder 3.2 wordt verwezen.
De wijzigingen die de Minister van Infrastructuur en Milieu in de verleende watervergunning heeft
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn benoemd in hoofdstuk 6.5 van het definitieve
besluit.
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de
publicatiedatum gedurende 6 weken (van 28 februari t/m 10 april 2014) op de volgende locaties:
0 Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en alle verleende vergunningen/beschikking met de
daarbij behorende relevante stukken:
in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden

•
•

informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077) 477
97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt u dan rekening
met de kantoortijden.
De verleende ontgrondingsvergunning met alle relevante stukken:
in het gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, (043) 389 78 12.
De verleende watervergunning met alle relevante stukken:
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125, Maastricht, op werkdagen van 9.00 tot
16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (043) 329 44 44.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website vvww.horstaandemaas.ni
(zie bekendmakingen).
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via
www.ruimteliikeplannen.n1

De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.limburo.nl/verqunnincien

Beroep
Binnen 6 weken nadat de besluiten bekend zijn gemaakt (van 28 februari t/m 10 april 2014), kan
daartegen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 ER, 's-Gravenhage (tel.: (070)426 44 26, Internet: vvww.raadvanstate.n1), tegen
betaling van de verschuldigde griffierechten.
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:
• die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten;
• die het niet eens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (motivering).
Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan en de
verleende vergunningen/beschikking niet in werking kunnen treden. Om de werking van de besluiten
op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan (in
geval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie met een beroepschrift) worden ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.
Email geen rechtsgeldige correspondentie
Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom
niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 27 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
C.H.C. van Rooij, burgemeester
A.P.M. ter Voert, secretaris
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1. Aanhef
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 december 2012 een aanvraag
ontvangen van C.V.I. Haven Raaieinde B.V., Ubroekweg 41, 5928 NM te Venlo, om
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

van handelingen in een watersysteem te weten, het realiseren van het project CVI
Raaieinde nabij Grubbenvorst op de linkeroever van de rivier de Maas, tussen
rivierkilometer 111,1 en 112,1 in de gemeente Horst aan de Maas.
De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Grontmij Nederland B.V.,
Zernikestraat 17, 5612 HZ te Eindhoven.
Het project CVI Raaieinde houdt in het realiseren van een Centrale Verwerkings
Installatie (CVI) voor het verwerken van toutvenant dat vrijkomt bij verschillende
rivierverruimingsprojecten in de Zandmaas, meer specifiek het traject tussen
Venlo en Arcen. Om de uitvoering van een aantal van de projecten binnen dit
traject mogelijk te maken en om het afgegraven materiaal op een maatschappelijk
en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken, wordt één
centrale verwerkingsinstallatie gerealiseerd. De CV! betreft een vaste installatie op
het land, langs een in het kader van het project aan te leggen binnenhaven met
twee havenarmen. Tot het moment dat deze binnenhaven gereed is, zal worden
gewerkt met een tijdelijke loswal langs de Maas. Het gebied ten noorden van de
haven zal gedurende de looptijd van het project worden gebruikt als omputgebied
voor was en mors (niet vermarktbare fractie) dat vrijkomt bij de zeef- en
scheidingshandelingen binnen de CVI. Het gehele project heeft een tijdelijk
karakter van circa 23 jaar. In en na die periode zal het gebied worden heringericht
als natuur.
De aanvraag betreft:
1.1 het onttrekken aan en/of het brengen van water in/uit rivier de Maas;
1.2 het brengen van stoffen in rivier de Maas, in het kader van de uitvoering
van project CVI Raaieinde gelegen op de linkeroever van rivier de Maas,
tussen rivierkilometer 111,1 en 112,1, in de gemeente Horst aan de Maas, en
1.3 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas (stuwpand
Sambeek) of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden,
dan wet vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te
leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen kadastraal bekend als
voormalig gemeente Grubbenvorst, Sectie D, perceelnummers 2139, 2126,
1767, 2104, 2033, 2031, 2035, 1695, 1361, 2038 en sectie M,
perceelnummers 111, 122, 124, 123, 492, 494, 112, 476, 477, 119, 116 en
115, op de linkeroever van rivier de Maas, tussen rivierkilometer 111,1 en
112,1, in de gemeente Horst aan de Maas.
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sst,

1.4 het gebruik maken van een regionaal waterstaatswerk, In beheer bij het
waterschap Peel en Maasvallei, te weten het deels dempen van Lossing Groot
Raay.
De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer

Datum
1E1 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

dan één bestuursorgaan bevoegd is. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor alle
hierboven genoemde aspecten in de waterbodem zoals aangegeven op de kaarten
behorende bij de Waterregeling. Het waterschap Peel en Maasvallei is bevoegd ten
aanzien van het vergraven van Lossing Groot Raay, de omgang en mogelijke
effecten van het plan op de Everlose Beek en mogelijke effecten op het
grondwaterpeil in het algemeen. Conform artikel 6.17 Waterwet en na onderling
overleg op grond van artikel 6.17, tweede lid Waterwet, is besloten dat de
aanvraag in behandeling wordt genomen door de Minister van Infrastructuur en
Milieu, die in dit geval tevens het hoogste bevoegd gezag is. Het medebetrokken
bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de
aanvraag en (het ontwerp van) de vergunning.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS/SCV-2012/6380, Wtw 8675.
De aanvraag omvat de volgende stukken:
•
Aanbiedingsbrief "Aanvraag Watervergunning voor het gebied CVI Haven
•

Raaieinde in de gemeente Horst aan de Maas", (Grontmij, 18 december 2012);
Notariële akte "Afschrift van de akte van oprichting van: C.V.I. Haven
Raaieinde B.V.", (Van Putten, Van Apeldoorn, 29 april 2005);

•
•

Algemene toelichting vergunningaanvraag Waterwet, (Grontmij, 12 december
2012),
Aanvraagformulier "Aanvraag Wtw-vergunning voor CVI Haven Raaieinde,
gemeente Horst aan de Maas", ( Grontmij, 12 december 2012);

•

Tekening "Kadastrale kaart en grens aanvraag ontgrondingsvergunning —
grens inrichting in kader van Wm", (Grontmij/Groen-planning, 12 december
2012);

•

Bijlage "Uitreksels uit kadastrale legger" (Grontmij, zonder dagtekening);

a

Bijlage "Topografische situatie", (zonder dagtekening);

•

Tekening tijdelijke situatie "Tijdelijke situatie zonder fasering" en
"dwarsprofielen", (Grontmij/Groen-planning, 12 december 2012));

•

Tekeningen eindsituatie "Eindplan start exploitatie en einde ontgronding" en
"Eindplan na exploitatie" en tekening "Schets voor de eindsituatie na
exploitatie" (Grontmij/Groen-planning, 12 december 2012);

•

Werkplan "Werkplan realisatie CVI Haven Raaieinde", (Grontmij/Groenplanning, 11 juni 2012);
Tekening "Begrenzing", (Grontmij/Groen-planning, 12 december 2012);
Milieueffectrapport "Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Haven Raaieinde,
Milieueffectrapport Deel B: Besluit-MER", (Grontmij, 14 juni 2012);
Hydraulisch onderzoek "Rivierkundige studie CVI Raaieinde", (AHA, 23 april
2012);
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Bodemonderzoek "Bodemonderzoek t.b.v. bouw Centrale
verwerkingsinstallatie (CVI) en ontgrondingen te Grubbenvorst- Raaieinde",
(CSO, 13 november 2006);
Bodemonderzoek "Aanvullend bodemonderzoek t.b.v. inrichting CVI te
Grubbenvorst", (CSO, 21 december 2007);
Bodemonderzoek "Verkennend bodemonderzoek locatie toekomstige loswal te

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

Grubbenvorst", (CSO, 13 juni 2007);
•

Toetsing aan klassenindeling "Rapportages bodemonderzoeken toekomstige

•

Bodemonderzoek "Actualiserend waterbodemonderzoek CVI Raaieinde te

•

Brief "Ontwikkeling CVI Raaieinde, Grubbenvorst", (CSO, 17 november 2011);

•

Hydrologisch onderzoek "Hydrologisch onderzoek aanleg haven ten behoeve

•

van de CVI locatie Raaieinde", (Oranjewoud, 12 maart 2009);
Rapport "monitoring CVI haven Raaieinde", (Oranjewoud, 9 augustus 2010);

CVI te Grubbenvorst", (CSO, 3 april 2009);
Grubbenvorst", (CSO, 16 februari 2012);

•

Tekening "Te onttrekken lossing Groot Raay" (zonder dagtekening);

•

BPRW-toets "BPRW-toets CVI Haven Raaieinde", (Grontmij, 11 december

•

Nautisch onderzoek "Nautische evaluatie van de werkhaven t.b.v. CVI Haven

2012);
Raaieinde BV", (MARIN, 11 april 2007);
a

Nautisch onderzoek "Actualisatie 2012 overslaghaven CVI Raaieinde te
Grubbenvorst (versie 2)", (MARIN, 15 juli 2009);

•

Nautisch onderzoek "Actualisatie 2012 overslaghaven CVI Raaieinde te
Grubbenvorst", (MARIN, 20 april 2012);

•

Tekening "CVI, plattegrond installatie" met legenda, (DCM B.V., 19 december
2012).

Gelet op het bepaalde in artikel 7.2 Wet milieubeheer juncto artikel 2 eerste lid en
categorie C4.1 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage is een
milieueffectrapport (MER) opgesteld ten behoeve van de vaststelling van het
nieuwe bestemmingsplan voor het project CVI Raaieinde. Het MER vormt een
integraal onderdeel van de aanvraag om watervergunning, waarbij wordt
opgemerkt dat deze watervergunning niet één van de besluiten is ten behoeve
waarvan een MER dient te worden opgesteld.
De aanvrager is bij brief van 25 januari 2013, met kenmerk RWS-2013/4844, op
de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of
bescheiden bevat om deze In behandeling te kunnen nemen en is ingevolge artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid gesteld om de
ontbrekende gegevens of bescheiden voor 25 februari 2013 aan de aanvraag toe
te voegen.
De ontbrekende gegevens zijn op 22 februari 2013 ontvangen en geregistreerd
onder kenmerk RWS-2013/10164. Daarmee is de procedure opgeschort met circa
4 weken.
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De aanvulling omvat de volgende stukken:
o

Brief "Antwoorden/aanvullende gegevens - uw kenmerk Wtw8675", (Grontmij,
18 februari 2013);

•

Bijlage 1, Tekening met gewijzigde invaart en markering bij hoogwater,
(Grontmij/Groen-planning, 16 februari 2013);

•

Bijlage 2, Rivierkundige studie CVI-Raaieinde, (AI-IA, 16 februari 2013);

•

Datum
18 Februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

Bijlage 3, Dwarsprofielen per fase (4a, 5a en 5b), "dwarsprofielen max.
ontgronding", "dwarsprofielen voor start exploitatie" en "dwarsprofielen na
exploitatie", (Grontmij, 20 februari 2013);

•

Bijlage 4, Calamiteitenregeling, "Wat te doen bij calamiteiten of
noodsituaties?", (22 mei 2007);
Bijlage 5, "Materieel en techniek dat naar verwachting wordt ingezet in project
CVI", (zonder dagtekening);
Bijlage 6 Brief aan Waterschap Peel en Maasvallei, "aanvulling op aanvraag
Waterwetvergunning voor het gebied CVI Haven Raaieinde in de gemeente
Horst aan de Maas" (Grontmij, 14 januari 2013).

Op 21 maart 2013 is een addendum ontvangen ten aanzien van de rivierkundige
studie. Dit betreft de correctie van een onjuistheid in het hoogtemodel. De
aanvulling is geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/15946.
Op 25 april 2013 is een aanvulling ontvangen, naar aanleiding van het komen te
vervallen van een deel van een geluidswal. De aanvulling is geregistreerd onder
kenmerk RWS-2013/22846.
De aanvraag bevat hiermee voldoende gegevens om op te kunnen beschikken.
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2. Besluit
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht, de Keur van waterschap Peel en Maasvallei 2009 en
de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en
Milieu als volgt:
I.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RW5-2014/8018

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2 en 6.5 sub c Waterwet, te
verlenen aan C.V.I. Haven Raaieinde B.V., Ubroekweg 41, 5928 NM te Venlo
voor:
1.1 het brengen van stoffen in rivier de Maas afkomstig van het project CVI
Raaieinde;
1.2 het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de
daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te
behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen
of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het realiseren
van het project CVI Raaieinde, op de linkeroever van rivier de Maas,
tussen rivierkilometer 111,1 en 112,1 in de gemeente Horst aan de Maas,
op de percelen kadastraal bekend als voormalig gemeente Grubbenvorst,
sectie D, perceelnummers 1361, 1695, 1767, 2031, 2033, 2035, 2038,
2139, 2140 en sectie M, perceelnummers 111, 112, 116, 118, 119, 122,
123, 124, 477, 492, 493, 494.
1.3 het gebruikmaken van het waterstaatswerk Groot Raay of de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met
de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel
vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen,
of deze te laten staan of liggen, te weten de watergang gedeeltelijk te
dempen, op de percelen kadastraal bekend als voormalige gemeente
Grubbenvorst, sectie M, perceelnummers 116 en 117.

II.

De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;

III. De vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot 1 januari 2037;
IV. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
In artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen, wordt
verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Pagina 8 van 46

3. Voorschriften
3.1 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een
opperviaktewaterlichaam

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

Voorschrift 1
Soort afvalwaterstroom
1. In het oppervlaktewater van rivier de Maas mogen uitsluitend de hieronder
genoemde lozingen plaatsvinden / stoffen worden gebracht:
Locatie

Stoffen

Lozingspunt 1
(LP1)

Was- en morslozing als gevolg van het in bedrijf hebben van een
centrale verwerkingsinstallatie (CVI)

Lozingspunt 2
(LP2)

Was- en morsverliezen als gevolg van het graven en aanleggen
van een binnenhaven en een bezinkbekken ten behoeve van een
centrale verwerkingsinstallatie (CVI)

Lozingspunt 3

Was- en morsverliezen als gevolg van het graven en aanleggen

(LP3)

van een tijdelijke loswal ten behoeve van een centrale
verwerkingsinstallatie (CVI)

2. De locaties van de lozingspunten zijn aangegeven op de schematische
tekeningen zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze vergunning.
Voorschrift 2
Visuele verontreiniging in oppervlaktewater
1. liet lozen op lozingspunt 1 (LP1) is niet toegestaan op de momenten dat het
bezinkbekken in open verbinding staat met rivier de Maas (hoogwater).
2.

Voor wat betreft de lozingen op lozingspunten 1 en 2 geldt dat ter plaatse van
de contactzone van de te realiseren in- en uitvaart van het projectgebied naar
de rivier de Maas, het gehalte aan onopgeloste bestanddelen op enig moment
niet meer mag bedragen dan 50 mg/I boven de achtergrondwaarde, gemeten
200 meter bovenstrooms van de invaart in rivier de Maas.

3.

Gedurende de looptijd van het project draagt de vergunninghouder zorg voor
de monitoring ten aanzien van het gestelde in het tweede lid en rapporteert
hierover aan de waterbeheerder.

4.

Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen dient te warden bepaald volgens
analysevoorschrift NEN 6621, waarbij de watermonsters op 1 meter beneden
de actuele waterspiegel dienen te worden genomen.
Voorschrift 3
Herkomst grondstromen

1. Binnen de CVI mogen uitsluitend grondstromen worden verwerkt, afkomstig
uit:
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2.

a.

plangebied CVI Raaieinde;

b.

hoogwatergeul Grubbenvorst;

c.
d.

hoogwatergeul Ooljen/Wanssum;
hoogwatergeul Lomm;

e.

hoogwatergeul Venlo/Velden;

f.

hoogwatergeul Lottum.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

Indien aanvoer vanuit de in lid 1 genoemde projecten niet mogelijk is, mogen
grondstromen uit de Maas en de daarmee verbonden wateren, zoals
opgenomen in bijlage II, onderdeel le van het Waterbesluit worden verwerkt.

3.

Eventueel in de grondstromen aan te treffen bodemvreemd materiaal dient te
worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

3.2 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk
en/of een bijbehorende beschermingszone
Voorschrift 4
Plaatsbepaling werken
De werken ten behoeve van het project dienen te worden gemaakt en voor de duur
van het project te worden behouden, ter plaatse zoals is aangegeven op de
volgende bij deze beschikking behorende tekeningen:
•
Tijdelijke situatie zonder fasering, nr. 305840-RM-316-T02-1;
•
Eindplan start exploitatie en einde ontgronding, nr. 305840-RM-316-T06-1;
o

Eindplan na exploitatie, nr. 305840-RM-316-T03.
Voorschrift 5
Werkplan

1.

Bij de start van het project en vervolgens tweejaarlijks, vóór 1 maart, dient
een (geactualiseerd) werkplan ter goedkeuring aan de waterbeheerder te
worden voorgelegd.

2.

In het werkplan moet minimaal worden aangegeven:
a. detailtekeningen van de stand van zaken van het werk;
b. een plan van aanpak (werkwijze) voor de volgende periode;
c.

een planning van de werkzaamheden voor het komende jaar;

d.

de verwachte volumes en locaties van de werkdepots, inclusief het
bezinkbekken;

e.

een opsomming van de verwachte inzet van materieel (zowel varend als
per as);

f.

hoe de monitoring van onopgeloste bestanddelen in de contactzone tussen
de haven en rivier de Maas zal plaatsvinden (frequentie en methode) en
op welke wijze dit zal worden gerapporteerd aan de waterbeheerder;

g.

hoe een eventuele overloop vanuit het bezinkbekken naar de haven wordt
gerealiseerd in situaties dat wegzijging van het proceswater in het
bezinkbekken niet mogelijk is (werkwijze, toe te passen materialen en
BBT).
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3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde
werkplan.
Datum
18 februari 2014

Voorschrift 6
Beheer en onderhoud

Nummer
RWS-2014/8018

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden
bediend.
Voorschrift 7
Wijziging werken
1. Binnen een jaar na de expiratiedatum van deze tijdelijke vergunning, dient het
gebied te zijn teruggebracht in de situatie voorafgaand aan
vergunningverlening (HR2006-schematisatie).
2. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste
van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke
toestand van de werken, dan voert de vergunninghouder zodanige wijziging
conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving
uit.
Voorschrift 8
Gebruik
1. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min
mogelijk hinder en geen gevaar voor het scheepvaartverkeer ontstaat. De
waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen
Plaatsvinden.
2.

Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
betrokken water(staats)belangen. De vergunninghouder volgt de gegeven
aanwijzingen terstond op.

3.

De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door

4.

De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding
van het waterstaatswerk.

5.

Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het

6.

Na afloop van de werkzaamheden ruimt de vergunninghouder alle aanwezige

7.

De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde

of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
werktuigen terstond op.
aanvullende eisen stellen.

Pagina 11 van 46

Voorschrift 9
Hoog water
Datum
18 februari 2014

Indien de afvoer van rivier de Maas

Q(St-Pieter) >1500 m3/s overschrijdt, dient het
losse materieel en eventuele tijdelijke depots, voor zover deze zijn gelegen in het

Nummer

RWS-2014/8018

stroomvoerende deel van het rivierbed van de Maas, binnen 40 uur verwijderd te
zijn, om schade aan en verontreiniging van het waterstaatswerk te voorkomen.
3.3 Voorschriften van algemene aard
Voorschrift 10
Aanvang en voltooiing werkzaamheden
1. Ten minste één week voordat met het werk wordt begonnen, meldt de
vergunninghouder het voornemen daartoe schriftelijk aan de waterbeheerder.
2. De vergunninghouder meldt voorts ten minste één week van te voren
schriftelijk aan de waterbeheerder de volgende zaken:
a. de start van de aanleg van de tijdelijke loswal;
b. de start van het graafwerk, ter plaatse van de tijdelijke loswal;
c, de start van de verwijdering van de tijdelijke loswal;
d. de start van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de in- en uitvaart
van het projectgebied naar de rivier de Maas.
3. Alle krachtens deze vergunningen te verrichten werkzaamheden moeten,
eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en
met spoed worden voortgezet.
4. Indien het werk of een nieuwe fase van het werk als bedoeld in het tweede lid
gereed is, meldt de vergunninghouder dit uiterlijk binnen één week schriftelijk
aan de waterbeheerder. Daarbij verleent de vergunninghouder volledige
medewerking bij het beoordelen van de naleving van de
vergunningsvoorschriften door de waterbeheerder.
Voorschrift 11
Bedriffsnoodplan/Calamiteitenplan
1. Uiterlijk één maand na het inwerkingtreden van deze vergunning dient de
vergunninghouder bij de waterbeheerder een (geactualiseerd) bedrijfsnoodplan
in.
2.

De vergunninghouder draagt zorg voor aanpassing van het bedrijfsnoodplan, zo
vaak als dit in verband met wijzigingen nodig is.

3.

Het in het eerste lid bedoelde bedrijfsnoodplan en eventuele latere wijzigingen,
behoeven de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.
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Voorschrift 12
Bescheiden
Datum
18 februari 2014

Gedurende het project moet voortdurend een exemplaar van deze vergunning, het
logboek, het werkplan, het bedrijfsnoodplan en de gehele aanvraag, inclusief
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eventuele wijzigingen, op het werk aanwezig zijn.
Voorschrift 13
Contactpersoon
1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in
het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze
vergunning bepaalde of bevolene en waarmee door of namens de
waterbeheerder, ook bij spoedgevallen (24 uur per dag), overleg kan worden
gevoerd.
2.

De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen twee weken nadat deze
vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het
adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of namens hem is (zijn)
aangewezen;

3.

Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen één week na
het optreden van de wijziging schriftelijk worden gemeld bij de
waterbeheerder.
Voorschrift 14
Calamiteiten en/of ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een calamiteit en/of ongewoon voorval nadelige
gevolgen voor het milieu en/of waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te
ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen,
teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk
zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijke calamiteit en/of ongewoon voorval dient de
vergunninghouder onmiddellijk het Nautisch Centrum/Vuilwaterwacht (08000341) in kennis te stellen. De kennisgeving dient minimaal te bevatten:
a.

De oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval
zich heeft voorgedaan;

b.

De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun

c.

Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen

d.

De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen

eigenschappen;
van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen;
van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken
3. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na een calamiteit
en/of ongewoon voorval dient de vergunninghouder aan de waterbeheerder
schriftelijk informatie te verstrekken over de maatregelen die worden
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overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan
voordoen.
4. De vergunninghouder houdt een logboek bij dat alle gegevens bevat als
genoemd in lid 1 tot en met 3 van dit voorschrift. Dit logboek dient altijd op
het werk aanwezig te zijn.

Datum
18 februari 2014
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3.4 Voorschriften voor het gebruik maken van een regionaal
waterstaatswerk

Voorschrift 15
Dempen watergang Groot Raay
1. Het dempen van watergang Groot Raay is toegestaan ter plaatse en voor zover
is aangegeven op de volgende bij deze beschikking behorende tekeningen:
a Bijlage A, referentienummer GM-0085649;
a
Bijlage B.
2.

De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden ten minste één

3.

De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden binnen twee

4.

Direct na voltooiing van de werkzaamheden, zorgt de vergunninghouder voor

5.

(hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na
schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.

6.

Binnen drie jaar na de datum van inwerking treden van deze vergunning dienen

7.

de in dit voorschrift opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid.
Alle krachtens dit voorschrift gerealiseerde werken moeten in goede staat
worden gehouden.

8.

De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of

week voor aanvang schriftelijk aan de waterbeheerder.
dagen na afloop daarvan schriftelijk aan de waterbeheerder.
het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en

verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk en
schriftelijk aan de waterbeheerder.
9.

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere
omstandigheden niet aan de voorwaarden in dit voorschrift kan voldoen, meldt
hij dit direct en schriftelijk aan de waterbeheerder. Eventuele aanwijzingen van

de waterbeheerder moeten direct worden opgevolgd.
10. De vergunninghouder treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te
voorkomen dat de waterbeheerder, dan wel derden, schade lijden ten gevolge
van het dempen van de watergang.
11. De vergunninghouder meldt een adreswijziging binnen 6 weken schriftelijk aan
de waterbeheerder.
12. De waterbeheerder kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor
vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken
die de waterbeheerder zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de
waterstaat.
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4. Aanvraag
4.1 Algemeen

Datum
18 februari 2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 december 2012 een aanvraag
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RWS-2014/8018

ontvangen van C.V.I. Haven Raaieinde B.V., Ubroekweg 41, 5928 NM te Venlo, om
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem te weten, het realiseren van het project CVI
Raaieinde nabij Grubbenvorst op de linkeroever van de rivier de Maas, tussen
rivierkilometer 111,1 en 112,1 in de gemeente Horst aan de Maas.
De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Grontmij Nederland B.V. te
Eindhoven.
Het project CVI Raaieinde houdt in het realiseren van een Centrale Verwerkings
Installatie (CVI) voor het verwerken van toutvenant dat vrijkomt bij verschillende
rivierverruimingsprojecten in de Zandmaas, meer specifiek het traject tussen
Venlo en Arcen. Om de uitvoering van een aantal van de projecten binnen dit
traject mogelijk te maken en om het afgegraven materiaal op een maatschappelijk
en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken, wordt één
centrale verwerkingsinstallatie gerealiseerd. De CVI betreft een vaste installatie op
het land, langs een in het kader van het project aan te leggen binnenhaven met
twee havenarmen. Tot het moment dat deze binnenhaven gereed is, zal worden
gewerkt met een tijdelijke loswal langs de Maas. Het gebied ten noorden van de
haven zal gedurende de looptijd van het project worden gebruikt als omputgebied
voor was en mors (niet vermarktbare fractie) dat vrijkomt bij de zeef- en
scheidingshandelingen binnen de CVI. Het gehele project heeft een tijdelijk
karakter van circa 23 jaar. In en na die periode zal het gebied worden heringericht
als natuur.
Met de realisering van een centrale verwerkingsinstallatie (CV') worden door de
initiatiefnemer de volgende doelen beoogd:
•

het scheppen van randvoorwaarden om de uitvoering van een aantal

o

Lottum en Arcen) binnen het cluster Venlo - Arcen haalbaar te maken;
het bieden van voldoende ruimte voor de opslag en verwerking van

Zandmaasprojecten (onder ander hoogwatergeulen Lomm, Grubbenvorst,

vrijkomende materialen uit tenminste een vijftal rivierverruimingsprojecten
in Noord-Limburg en het voorzien in de regionale behoefte aan
bouwgrondstoffen;
o

het bieden van ruimte voor de permanente opslag van de tijdens het

•

het zodanig inrichten en gebruiken van het plangebied dat na afloop van de

verwerkingsproces vrijkomende was en mors;
exploitatieperiode van de CVI tevens Invulling kan worden gegeven aan de
natuurdoelstellingen die voor delen van het plangebied zijn vastgelegd.
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Grondbalans
Ten behoeve van het project CVI Raaieind wordt in het plangebied circa 800.000
m3 dekgrond afgegraven en tijdelijk in depot gezet (en onder meer toegepast in

Datum
18 februari 201.4

geluidwallen). De hoeveelheid toutvenant die ter plaatse wordt gewonnen als
gevolg van het graven van de haven, bedraagt circa 2.100.000 fr13.
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Duur van het- project CVI Raaieind
Het project CVI Raaieind heeft een tijdelijk karakter. De aanlegfase bedraagt circa
3 jaar. Gedurende die tijd wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke loswal langs
de linkeroever van de Maas. Na het gereedkomen van de haven duurt de
exploitatiefase circa 20 jaar. De herinrichting van het plangebied als natuurgebied
heeft echter een permanent karakter. De concrete inrichting als natuurgebied is
nog onvoldoende concreet. Dit zal door de initiatiefnemer gedurende de loop van
het project nader ingevuld moeten worden en in een aparte aanvraag moeten
worden aangevraagd.
4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
De aanvraag betreft het onttrekken aan en/of het brengen van water in/uit rivier
de Maas, het brengen van stoffen in rivier de Maas in het kader van de
uitvoering van de realisatie van het project CVI Raaieinde en het gebruik maken
van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende
beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin,
daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken
te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen
kadastraal bekend als voormalig gemeente Grubbenvorst, Sectie D,
perceelnummers 2139, 2126, 1767, 2104, 2033, 2031, 2035, 1695, 1361, 2038
en sectie M, perceelnummers 111, 122, 124, 123, 492, 494, 112, 476, 477, 119,
116 en 115.
De totale omvang van het plangebied bedraagt circa 42,5 Ha waarvan 1,5 Ha
externe ontsluiting en 41 Ha CVI-terrein. Een deel van het terrein van 41 Ha is
gelegen binnen het vergunningplichtige rivierbed van de Maas (stroomvoerend
regime). Voor het gebruik van dat deel van het plangebied, is de
vergunningaanvraag ingevolge de Waterwet ingediend.
Voor het project CVI Raaieinde zijn de volgende activiteiten concreet gelegen
binnen het hierboven genoemde vergunningplichtige rivierbed:
•
tijdelijke opslag in depots in het kader van ontgronding, archeologie, etc.;
o het verleggen van een rioolpersleiding;
o de aanleg van een tijdelijke loswal langs de linkeroever van de Maas inclusief
o

bijbehorende voorzieningen zoals een laad-/loskraan en tijdelijke werkweg;
delfstoffenwinning;

o

het als gevolg van delfstoffenwinning graven van een plas;

•

het tijdelijk verpompen van water vanuit de Maas in de plas;
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▪

de aanleg van een haven in de plas inclusief bijbehorende voorzieningen
(afmeervoorzieningen, etc.);

•

het realiseren van een in- en uitvaart inclusief voorzieningen
(taludbescherming, bebording, etc.);

•

het verwerken van niet-vermarktbare specie van binnen en van bulten het

Datum
18 februari 2014
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project in een bezinkbekken (onderwaterdepot), ten noorden van de haven;
•

het verwerken, vermarkten en vervoeren van gewonnen toutvenant van
binnen en van buiten het project.

De volgende activiteiten binnen het project, voor zover gelegen buiten het
vergunningplichtige rivierbed, zullen in deze vergunning niet behandeld worden:
•

het realiseren van geluidswallen;

•

het realiseren van (half-)verharde werkwegen (gelegen gelijk of onder

•
•

het maken van hekwerken, slagbomen en afrasteringen e.d.;

•

het plaatsen van een centrale verwerkingsinstallatie (CVI), incl. kranen,

•

het maken van tijdelijke werkdepots buiten het rivierbed;
opslag van stoffen, onderhoud aan materieel.

maaiveld), verkeersontsluitingen en verkeersvoorzieningen;
het plaatsen van een ketenterrein, werkplaats, units en containers, bebording
etc.;
bulldozers, astransporten, etc.;
•

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen
van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag
en de beoordeling van de relevante aspecten in het licht van de doelstellingen van
artikel 2.1 Waterwet.

Niet vergunningplichtig
De onttrekking van oppervlaktewater uit de Maas blijkt onder de meldings- en
vergunningplichtige grens te liggen (<100 m3/uur). De initiatiefnemer heeft dan
ook verzocht dit onderdeel uit de aanvraag te halen.

Thans buiten aanvraag
Over het verleggen van de rioolpersleiding bestaat thans nog onvoldoende
duidelijkheid. Dit zal op een nader moment alsnog dienen te worden aangevraagd
en vergund. De initiatiefnemer heeft dan ook verzocht dit onderdeel uit de
aanvraag te halen.
Na de aangevraagde periode van 23 jaar wenst de initiatiefnemer het gebied in te
richten als (deels natte) natuur. Dat heeft een permanent karakter. De functie
natuurgebied is op dit moment echter onvoldoende concreet ingevuld om als
eindsituatie te kunnen vergunnen. De initiatiefnemer zal gedurende het project
hiervoor een aanvraag indienen.
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Andere wet- en regelgeving
Een aantal aspecten zoals opgenomen in de aanvraag worden niet middels deze
watervergunning geregeld. Een aantal lozingsaspecten valt onder het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, zoals het op- en overslaan van
goederen, de nieuwbouw (en onderhoud) van nieuwe vaste objecten en het lozen

Datum
18 februari 2014
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van (niet verontreinigd) hemelwater. De lozing veroorzaakt door de ontgravingsen baggerwerkzaamheden valt wel onder deze vergunning.
Het toepassen c.q. hergebruik van ontgraven materiaal en niet vermarktbaar
materiaal en de tijdelijke opslag daarvan, wordt, voor wat betreft de chemische
kwaliteit, geregeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Daarom wordt er in deze
vergunning niet nader op ingegaan. Een melding (inclusief inrichtingsplan)
hiervoor volgt op een door de initiatiefnemer te bepalen nader moment.
4.3 Samenloop
Binnen het project vinden watervergunningplichtige handelingen plaats in
meerdere oppervlaktewaterlichamen tegelijk, die aan elkaar grenzen. Ten behoeve
van het project wordt een watergang (Lossing Groot Raay) deels gedempt. Deze
lossing Is in het beheer bij het Waterschap Peel en Maasvallei.
Gelet op artikel 6.17, eerste en tweede lid Waterwet is in onderling overleg
besloten dat de Minister de aanvraag in behandeling neemt. Ingevolge artikel
6.17, derde lid is het Waterschap Peel en Maasvallei in de gelegenheid gesteld om
advies uit te brengen. Dit is gebeurd bij brief d.d. 11 januari 2013, kenmerk RWS2013/1778. Het advies van het waterschap is ontvangen op 29 januari 2013 en
geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/5197.
4.4 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden.

Rivier de Maas
De activiteiten met betrekking tot de realisatie en het in bedrijf houden van CVI
Raaieinde vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas. De Maas is
een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon dat wordt
gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage
afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met
de jaarlijkse neerslaghoeveelheden en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De
Maas heeft zijn bronnen in Noordoost Frankrijk. Bij Eijsden stroomt de Maas ons
land binnen.
Binnen het oppervlaktewaterlichaam van rivier de Maas zijn o.a. de navolgende
gebruiksfuncties aangewezen:
Drinkwater: in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas liggen meerdere
o
o

innamepunten voor drinkwater.
Scheepvaart: Rivier de Maas behoort tot de Rijkswateren en heeft de functie
van hoofdvaarweg ten behoeve van de scheepvaart.
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Zwemwater: Binnen het waterlichaam van rivier de Maas liggen meerdere
zwemlocaties.
De Zandmaas is het traject van de Maas vanaf Maasbracht in noordelijke richting,
waarlangs ten gevolge van de zand- grindwinning een groot aantal plassen liggen.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

De Maas meandert hier in een relatief brede dalvlakte. De dalvlakte wordt aan
beide zijden begrensd door scherpe terrasranden. In dit traject van de Maas
monden veel beken uit. Binnen het traject liggen enkele natuurgebieden waar zich
ooibos, stroomdalgrasland en oeverwalruigte heeft ontwikkeld. Naar het noorden
toe heeft de Maas, vooral door kanalisatie, een meer rechte loop en vervolgt haar
weg diep weggezonken in het landschap. Het verhang is op dit traject ten opzichte
van de bovenstrooms gelegen trajecten afgenomen. De Zandmaas is, om
scheepvaart mogelijk te maken, sterk gestuwd en de oevers zijn vaak met
stortsteen verdedigd. De Zandmaas is een langzaam stromende rivier op
zand/klei.
Kaderrichtlijn Water
De activiteit vindt plaats binnen het KRW-waterlichaam Zandmaas. Dit KRWwaterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk
veranderd waterlichaam.
Bij de toetsing van de aanvraag moet gekeken worden naar de effecten van de
vergunde activiteit op het/de relevante KRW-waterlichaam. KRW-waterlichamen
zijn niet hetzelfde als oppervlaktewaterlichamen in de Waterwet. KRWwaterlichamen zijn kleinere eenheden. Bovendien zijn de KRW-waterlichamen
anders begrensd. Er zijn stukken areaal die wel behoren tot een
oppervlaktewaterlichaam in de zin van de Waterwet, maar niet onderdeel zijn van
een KRW-waterlichaam. Voorbeelden hiervan zijn de droge oeverzones. Bij
rivieren liggen de grenzen van de waterlichamen juist aan de voet van de dijk.
Dus horen de droge delen er ook bij. De begrenzing van oppervlaktewaterlichamen
in de zin van de Waterwet is te vinden in de kaarten behorende bij de
Waterregeling. De begrenzing van KRW-waterlichamen in beheer bij het Rijk zijn
te vinden in het Beheersplan voor de Rijkswateren ('BeheerKaart Nar).
Oppervlakte waterlichaam Groot Raay
Het secundaire oppervlaktewaterlichaam Groot Raay is opgenomen op de
legger van Waterschap Peel en Maasvallei, zoals deze op 29 maart 2006 door
het algemeen bestuur is vastgesteld en vervolgens door het dagelijks bestuur
op onderdelen diverse malen is gewijzigd. De belangrijkste functie van het
oppervlaktewaterlichaam is de afvoer van water van aangrenzende
landbouwpercelen.
Het oppervlaktewater Groot Raay heeft een algemeen ecologische functie.
Ingevolge het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 en het
Waterbeheerplan 2010-2015 zijn geen specifieke functies toegekend aan het
oppervlaktewaterlichaam Groot Raay. De maatgevende afvoer bedraagt tussen
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de 10 en 25 liter per seconde. Het oppervlaktewaterlichaam Groot Raay heeft
derhalve de secundaire status ingevolge de beleidsnotitie "uitgangspunten
nieuwe legger 2005". De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 á 2 keer per

Datum
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jaar optreedt in een watergang.
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5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer
De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het
toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Waterwet zijn de
algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van
het waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
b)

waterschaarste;
in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

c)

ecologische kwaliteit van watersystemen en
de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op rivier de Maas.
De effecten van het project op Lossing Groot Raay zijn afgewogen en beoordeeld
door Waterschap Peel en Maasvallei en meegenomen in deze vergunning op grond
van artikel 6.17 Waterwet.
Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt
onderstaand de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.
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5.1

Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaarn
Datum
18 februari 2014

5.1.1 Regelgeving en beleid

Nummer
RWS-2014/8018

Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet:
vermindering van de verontreiniging en het standstill-beginsel. Voor het
kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de
Kaderrichtlijn Water (KRW)
een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven
naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van
toepassing Is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).
Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging'
houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt
beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder
meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting),
implementatie van Esbjerg/05PAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies),
meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor
prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten
minste 'de beste beschikbare technieken' toepast. In de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vastgelegd dat lozers deze best beschikbare technieken (BBT)
moeten toepassen. In artikel 1.1 van de Wabo is de volgende definitie voor de
'beste beschikbare technieken' gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest
doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het
milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking
genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt
onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop
zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de
wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld'.
5.1.2

Toetsing van de aanvraag aan het beleid voor het brengen van
stoffen in een oppervlaktewaterlichaarn (waterkwaliteit)

Toetsing van de best beschikbare technieken (BBT)
In artikel 9.2 van de Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten
aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare
technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden.
De bijlage bij het MOR bevat een overzicht van documenten waarmee bij de
vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.
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In de bijlage is aangegeven welke referentiedocumenten voor beste beschikbare
technieken ("BREF's") moeten worden geraadpleegd. In deze tabel zijn alleen de
BREF's opgenomen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. Op grond
van de onderhavige regeling dienen vergunningverleners de BREF's alleen te
gebruiken bij inrichtingen met één of meerdere IPPC-installaties. De verplichting

Datum
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om bij inrichtingen met IPPC-Installaties de BREF's te raadplegen vloeit voort uit
de IPPC-richtlijn. In bijlage I van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke
categorieën van industriële activiteiten onder de werkingsfeer van de Richtlijn
vallen. De activiteiten van C.V.I. Haven Raaieinde B.V. warden niet genoemd in
bijlage 1. Dit betekent dat het project CVI Raaieinde niet valt onder de
werkingssfeer van de IPPC-richtlijn.
De bijlage bevat een lijst van thans algemeen in Nederland toegepaste richtlijnen
die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en
die ingevolge de onderhavige regeling door vergunningverleners bij het bepalen
van BBT zullen moeten worden toegepast.
Tijdens de toetsing is rekening gehouden met de in de bijlage genoemde
documenten. In onderhavig geval is sprake van een (vrijwel continue) lozing
van waswater vanuit de CVI in het bezinkbekken en een (tijdelijke) lozing als
gevolg van graafhandelingen in een oppervlaktewaterlichaam.
In principe wordt het waswater eerst ontdaan van zwevende stof door het door
een bezinkbekken te leiden, waarbij geen open contact is met oppervlaktewater.
Het bezinksel van de was (overwegend fi jn zandige fractie) wordt hergebruikt op
de locatie ten behoeve van toekomstige natuurontwikkeling (verondieping
bezinkbekken) of, na tussenopslag in het bezinkbekken, in de herkomstgebieden.
Deze toepassingen vallen onder andere wet- en regelgeving (Bbk) en warden
derhalve niet in deze vergunning behandeld.
Voor wat de graafhandelingen (graven haven en in- en uitvaart) betreft, geldt dat
het merendeel geschiedt, afgesloten van de rivier de Maas (graven haven). De
doorsteek van de haven naar de Maas zal wel tot enige vertroebeling leiden.
Hiervoor wordt een lozingseis opgenomen.
Geconstateerd is dat de beschreven werkwijze voor het uitvoeren van het project
CVI Raaleinde voldoet aan de richtlijnen en derhalve als BBT wordt aangemerkt.
Zie daartoe de oplegnotitie BREF afvalwater.
Preventieve maatregelen
Door de aanvrager worden de volgende maatregelen getroffen om vertroebeling
van het oppervlaktewater zoveel als mogelijk te voorkomen:
Inzet best bestaande techniek (BBT); De haven en het bezinkbekken worden
vanuit den droge gegraven. Hiervoor is geen BBT voorgeschreven, maar
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ontgraving in den droge is de beste manier om te voorkomen dat visuele
vertroebeling zich verspreidt naar open oppervlaktewater;
Voor het realiseren van de invaart (doorsteek van haven naar Maas) zijn
voorzieningen getroffen (gesloten knijper en instructie aan machinist) om
vertroebeling tot een minimum te beperken;
•
•
9
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Optioneel wordt gebruik gemaakt van een bellenscherm;
Realisatie van een bezinkbekken, in plaats van contact met 'open' water voor
het lozen van proceswater;
Good Housekeeping; netjes werken (conform werkplan), instructies
medewerkers en voeren van ordentelijk administratiebeheer.

Lozingseis
Gelet op het belang van het aquatisch milieu ter plaatse wordt een voorschrift in
deze vergunning opgenomen ter voorkoming van visuele verontreiniging
(vertroebeling) in de vorm van een eis ten aanzien van te lozen onopgeloste
bestanddelen versus de achtergrondwaarde daarvan op de rivier. In deze
vergunning is dan ook een eis opgenomen ten aanzien van de toegestane
additionele vertroebeling (50 mg/l) in de contactzone tussen werkgebied (invaart
haven CVI Raaieinde) en rivier de Maas. De gekozen werkwijze is BBT voor het
doorsteken van de haven naar rivier de Maas. Voor andere graafhandelingen
waarbij de mogelijkheid bestaat dat er sprake is van vertroebeling op de rivier
wordt een gesloten knijper (milieubak of vizierbak) ingezet om de vertroebeling
zoveel als mogelijk te beperken. Het doorlopen van de emissietoets is voor deze
kortdurende handeling niet noodzakelijk.
Het bezinkbekken functioneert normaal gesproken door wegzijging van het in te
laten proceswater. Op het moment dat blijkt dat het peil te hoog wordt (>14m
+NAP) en wegzijging niet meer mogelijk is, wordt er een
overloop gemaakt naar
de haven, eventueel aangevuld met een milieukoffer. Details worden opgenomen
in het jaarlijks op te stellen en door de waterbeheerder goed te keuren werkplan.
5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone
5.2.1 Regelgeving en beleid
De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal
Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een verdere uitwerking en
onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van
waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten
aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of
bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader Dsselmeergebied.

Pagina 23 van 46

Het beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit
door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en
watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele
besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor
het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze
aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het

Datum
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BPRW gelden voor KRW-lichamen. Bij de behandeling van voorliggende aanvraag
is getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn
uitgewerkt in het BPRW en bijbehorende documenten. De invulling van de
basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het
BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste. De toets op het BPRW is te vinden in paragraaf 5.2.3.
De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR). Doelstelling van de beleidslijn is de beschikbare
afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen
tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en
verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.
De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder
wijziging van bestaande activiteiten), onder andere in het rivierbed
(stroomvoerend regime) van rivier de Maas. De beleidsregels berusten op artikel
6.12 van het Waterbesluit.
5.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperkingen van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)
De doelstelling van de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en
bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan
die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de
toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleidsregels zijn van toepassing op de
bij de beleidsregel aangewezen waterstaatswerken, waaronder de rivier de Maas.

Huidige situatie
Het belangrijkste oppervlaktewater in het plangebied van CVI Raaieinde is rivier
de Maas. Het stuwpeil in het stuwpand Sambeek bedraagt 10,85m +NAP en een
bodemhoogte die ligt op circa 6,0m +NAP. Het stroomgebied van de rivier de Maas
wordt in de huidige situatie in sterke mate bepaald door de brug van de A67 over
de rivier. De brug zorgt lokaal voor een beperkte vernauwing van het rivierbed.
Bovenstrooms van de brug wordt het water iets opgestuwd, terwijl
benedenstrooms (noordzijde) van de brug een stroomluw gebied ontstaat. Het
opstuwend effect van de brug bedraagt in de huidige situatie circa 8 cm. Hoewel
de brug dus een aanzienlijk deel van het winterbed blokkeert, wordt het effect
gemitigeerd, doordat het zomerbed relatief diep (tot 14 meter) en breed is.
Daarnaast stroomt er veel meer water over de uiterwaarde aan de oostzijde van
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het winterbed benedenstrooms de brug, dan aan de westzijde, alwaar het
plangebied is gelegen.
Datum
18 februari 2014

Uitgangspunten t.b.v. berekeningen project

Nummer
RWS-2014/8018

Op dit moment is een deel van het plangebied buiten het rivierbed van rivier de
Maas gelegen, maar in de toekomst zal het rivierbed als gevolg van de
werkzaamheden feitelijk worden uitgebreid. Omdat als gevolg van de ingreep deze
gebieden feitelijk wel tot het winterbed gaan behoren, is in overleg met de
initiatiefnemer afgesproken om het winterbed ter plaatse van de
verwerkingsinstallatie uit te breiden, ten behoeve van de rivierkundige
berekeningen (zodat uitgegaan kan worden van een worst case scenario). Voorts
is, gelet op de lange duur van het project, uitgegaan van het toekomstig stuwpeil,
te weten 11,10 m +NAP. Het ontwerp van CVI Raaiende leidt tot veranderingen in
zowel de oever als het winterbed. Allereerst is een doorvaartopening gemaakt in
de oever zodat de haven bereikbaar is voor schepen. Deze invaart heeft een
breedte van 140 meter en aangepaste zichtlijnen uitgaande van een hoogte van
13,60 m +NAP. De haven zelf is een grote verruiming van het winterbed.
Gedurende het project zal het omputgebied al deels worden gedempt/verondiept
en veranderen in een (verlaagd) gebied waar natuur zich kan ontwikkelen.
Grondslag project o.g.v. beleidsregels
De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in
het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in twee
afwegingskaders, te weten:
1.
Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het bergend regime van
toepassing is, en
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend
regime van toepassing is.
De locatie van de aangevraagde activiteiten is gelegen in het stroomvoerend
regime als aangegeven op de kaarten behorende bij de beleidsregels. Binnen het
stroomvoerend regime zijn in principe enkel riviergebonden activiteiten toegestaan
(artikel 5 van de beleidsregels, limitatieve opsomming). De werkzaamheden zijn te
classificeren als (noodzakelijk voor) de winning van oppervlaktedelfstoffen als
bedoeld in artikel 5i van de beleidsregels.
Conform artikel 5i van de beleidsregels dienen de activiteiten te voldoen aan de
algemene voorwaarden als genoemd in artikel 7, eerste en tweede lid van de
beleidsregels.

Artikel 7, eerste lid van de beleidsregels stelt dat toestemming alleen wordt
gegeven, indien:
1. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het
veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
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2.

geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit;

3.

sprake Is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.
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Artikel 7, tweede lid van de beleidsregels stelt bovendien dat:
4. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige
realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
Hieronder worden deze aspecten nader uitgewerkt.

Ad. 1
Ten aanzien van de situering en uitvoering m.b.t. het veilig functioneren van
waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen. Het veilig functioneren van het
waterstaatswerk is niet in het geding.

Ad. 2
De aanleg van de tijdelijke verwerkingsinstallatie en de haven vormen geen
feitelijke belemmering voor toekomstige rivierverruiming.

Ad. 3 en 4
Een onderscheid wordt gemaakt in de tijdelijke situatie van aanleg en exploitatie
van de CVI (23 jaar) en de eindsituatie daarna.
Tijdelijke situatie
1.

1/250 situatie:
In de as van de rivier treedt waterstandverhoging op over de trajecten km
111.4-111.6 (maximaal 11 mm) en km 111.9-112.7 (maximaal 3 mm).
In het winterbed stijgen de waterstanden langs het kadetraject km 112.0112.8 (RO). De maximale stijging bedraagt 3 mm.

2.

1/1250 situatie:
In de as van de rivier stijgen de waterstanden over de trajecten km 111.5111.6 (maximaal 13 mm) en km 111.9-112.6 (maximaal 2 mm).
Winterbed: langs de linkeroever is er sprake van waterstandverhoging bij
derden. Het betreft twee locaties ter hoogte van km 112.6. De waterstanden
stijgen hier met 2 respectievelijk 4 mm. Op het eigen terrein varieert de
stijging van 1 tot ca. 40 mm.

Eindsituatie
Na de ontgrondings- en verwerkingsactiviteiten wenst de initiatiefnemer het
gebied in te richten als natuurgebied. Hiervoor bestaat echter nog geen voldoende
gedetailleerd plan om te kunnen vergunnen. Berekeningen zijn vooralsnog dan
ook niet uitgevoerd. Dit zal later alsnog moet worden uitgewerkt in een aparte
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aanvraag, waarbij de hierboven genoemde waterstandsverhogende effecten
dienen te worden gemitigeerd.
Datum
18 februari 2014

Conclusie
De veiligheid en het functioneren van waterstaatswerken is niet in het geding. Er
is geen sprake van een feitelijke belemmering. Uitvoering van de CVI en de haven

Nummer
RW5-2014/8018

zal ook scheepvaartkundig gezien geen problemen opleveren. Uit toetsing van het
initiatief aan de Beleidsregels Grote Rivieren blijkt dat de maximale
waterstandverhoging van een dergelijk initiatief 1 mm mag zijn. Verder dient ieder
project in zijn eigen compensatie te voorzien. In dit specifieke geval wordt de
activiteit als onlosmakelijk verbonden gezien met het uitvoeren van
rivierverruiming (waaronder ook verruimingen die voortvloeien uit het Tracébesluit
Zandmaas). Op basis van het bovenstaande wordt het als redelijk gezien om de
waterstandverhoging in de tijdelijke situatie (23 jaar) te compenseren met de
waterstanddaling uit andere, aan de CVI verbonden rivierverruimingsprojecten en
maatregelen uit het Tracébesluit Zandmaas. Het gaat dan om projecten in het
cluster Venlo — Arcen. Het compenseren van de tijdelijke effecten is echter alleen
mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1) Er mag in de tijdelijke situatie (bij een 1/250e afvoer) tegen kades en bij
derden nooit sprake zijn van een waterstandverhoging van meer dan 1
centimeter;
2)

Op het moment dat wordt gestart met het afgraven van het gebied (hier
treedt meteen waterstandverhoging op van meer dan 1 mm), dient de
waterstandverhoging die wordt veroorzaakt door het initiatief te zijn
gecompenseerd met de waterstanddaling ter hoogte van de CVI van andere
rivierverruimingsprojecten.

3) Na beëindiging van de activiteit (na 23 jaar) dient het gebied dusdanig te
worden (her)ingericht dat er ter plaatse maximaal 1 mm waterstandverhoging
optreedt ten opzichte van de huidige situatie (voor vergunningverlening).

Ad. 1)
Toetsing 1/250: tijdens het in gebruik zijn van de CVI wordt voor wat betreft
de waterstandverhoging tegen kades voldaan aan voorwaarde 1.

Ad. 2)
Toetsing 1/1250: een aantal rivierverruimingsprojecten die de
waterstandverhoging als gevolg van de CVI zullen compenseren zijn in
uitvoering (o.a. HWG Lomm). De positieve waterstandeffecten hiervan zijn
voldoende om hiermee de waterstandverhoging in de as van de rivier en bij
derden te compenseren. Hiermee wordt voldaan aan voorwaarde 2.

Ad. 3)
De eindsituatie na 23 jaar dient te voldoen aan voorwaarde 3.
Indien de aanvrager uiteindelijk geen aanvraag ten behoeve van
natuurontwikkeling indient, zal na het verlopen van deze tijdelijke
vergunning het gebied teruggebracht moeten worden in de situatie
voorafgaand aan vergunningverlening (HR2006-schematisatie). Daarmee
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worden de tijdelijke negatieve effecten uit de tijdelijke situatie weer
ongedaan gemaakt.
Indien de aanvrager het gebied ten behoeve van natuurontwikkeling wil
herinrichten, zal hij een daartoe strekkende aanvraag moeten indienen.
Daarbij dient middels rivierkundige berekeningen te worden aangetoond
dat door die herontwikkeling ter plaatse maximaal 1 mm
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waterstandverhoging optreedt ten opzichte van de situatie voorafgaand
aan vergunningverlening (HR2006-schematisatie).
Rivierkundig gezien bestaan er dan ook geen bezwaren tegen de aanleg en het
gebruik van de CVI gedurende de aangevraagde periode.
5.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)
Als onderdeel van de toetsing aan het BPRW dient een toetsingskader doorlopen te
worden. Hierin worden individuele besluiten met betrekking tot nieuwe
ontwikkelingen in het watersysteem getoetst aan de chemische en ecologische
doelstellingen van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, in casu KRWwaterlichaam Zandmaas, zijn een langzaam stromende rivier/nevengeul op
zand/klei. De aanvrager heeft in de aanvraag om watervergunning een
effectbeoordeling gedaan naar de ecologische waarden in het gebied en het BPRWtoetsingskader doorlopen.
Als eindbeoordeling van deze toetsing volgens het BPRW geldt dat de haalbaarheid
van de voor de Zandmaas geldende doelstellingen door de ingrepen van het
project "CVI Raaieinde" niet worden benadeeld en op de locatie, na beëindiging
van de bedrijfsmatige activiteiten, zelfs worden bevorderd. Uit de toets blijkt dat
de ingrepen in het project CVI Raaieinde niet leiden tot een achteruitgang en op
lange termijn een positieve invloed hebben op de biologische toestand. Het door
de aanvrager doorlopen BPRW-toetsingskader noopt niet tot nadere opmerkingen.
5.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het BPRW. Uitgangspunt van het
BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan
wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water
op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter
aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het
gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.
De aangevraagde werken beïnvloeden de hierboven genoemde functies niet.
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De functie scheepvaart ondervindt wel gevolgen als gevolg van de toevoeging van
een in- en uitvaart op het hoofdwater. Derhalve is de oorspronkelijk door MARIN
ontworpen invaart vervangen door een invaartontwerp dat voldoet aan de Richtlijn
Vaarwegen 2011 (RVW2011). Het betreft een invaart van 140 meter breed, met
aan beide zijden een verlaagd oevertalud op 13,60 m +NAP (maximaal 2,50 meter
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bovenop het toekomstig maatgevend stuwpeil van 11,10 m +NAP). Het talud blijft
zo lang mogelijk op 13,60 m +NAP. Uiteindelijk mag het talud oplopen tot 15,75
m +NAP aan de zuidzijde en 18,75 m +NAP aan de noordzijde (dam tussen haven
en bezinbekken). Daarmee zijn de vrije zichtlijnen voor de scheepvaart
gewaarborgd. De invaart wordt voorts voorzien van taludbekleding (stortstenen)
en hoogwaterbakens. Daarmee is de invaart geschikt voor klasse Va schepen
(Europa II-duwstel). De veiligheid van in- en uitvarende scheepvaart bij de CVI en
van passerende scheepvaart langs de haven is hiermee gewaarborgd.
Scheepvaartkundig gezien voldoet het ontwerp van de CVI en de haven aan de
aanbevelingen van Rijkswaterstaat.
Op grond van artikel 5 van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
komt de haven in beheer bij de initiatiefnemer. Ook zal op grond van het
Binnenvaartpolitiereglement nog de noodzakelijke scheepvaartbebording worden
aangebracht.
5.3

Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een regionaal
waterstaatswerk

5.3.1 Regelgeving en beleid
De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het
toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de
algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering
van het waterbeheer:
a.

voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste en;

b.

bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en;

c.

vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en

d.

de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij de
onderhavige besluitvorming. De onderhavige aanvraag wordt geweigerd indien
de doelstellingen van het waterbeheer daarmee niet verenigbaar zijn en het
niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn
geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door
watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet,
Waterverordening Limburg, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2009,
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het Provinciaal Waterplan, het Waterbeheerplan 2010-2015, alsmede de
beleidsregel "Uitgangspunten nieuwe legger 2005". De vastgestelde normen en
het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling
verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.
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Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt de waterbeheerder zich
volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de punten a. tot
en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op het genoemde punt
onder d. spelen geen rol bij dit besluit. Aan de hand van het in dit hoofdstuk
beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de
aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.
5.3.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en waar nodig beperking van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en
waterkwantiteit)
De voorliggende aanvraag betreft het dempen van de watergang Groot Raay.
Doordat de bestemming van het gebied wordt veranderd kan de
waterafvoerfunctie van watergang Groot Raay komen te vervallen. Het dempen
van de watergang heeft, gelet op de toekomstige eigendoms- en
grondgebruikerssituatie, geen gevolgen voor de waterhuishouding.
5.3.3 Overwegingen t.a.v, de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)
Het dempen van de watergang zal geen nadelige invloed hebben op de chemische
en ecologische kwaliteit van de watergang Groot Raay.
5.3.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen
De aan de watergang Groot Raay toegekende functie verzet zich niet tegen de
demping.
5.4 Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning
Het project CVI Raaieinde heeft een tijdelijk karakter van circa 23 jaar. Na die
periode wenst de initiatiefnemer het gebied opnieuw in te richten als (deels natte)
natuur. Dat heeft een permanent karakter. De functie natuurgebied is op dit
moment echter onvoldoende concreet ingevuld om te kunnen vergunnen. Derhalve
is deze vergunning verleend voor de duur van 23 jaar. Na die periode dient het
gebied in principe te worden teruggebracht in de staat waarin het zich bevond
direct voorafgaand aan vergunningverlening (dus zonder invaart, CVI,
voorzieningen, etc.). Dat zou betekenen dat de aanvrager de plas/haven weer
ongedaan moet maken (dempen). Indien de aanvrager dit niet wenst, dient hij
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gedurende de looptijd van het project met een nieuwe aanvraag te komen, waarin
de (natuur)ontwikkeling van het gebied concreet wordt ingevuld. Daarbij zal ook
de noodzakelijke rivierkundige oplossing voor de eindsituatie moeten worden
meegenomen (zie paragraaf 5.2.2). Indien geen vergunbare eindsituatie wordt
aangevraagd (en vervolgens vergund), zal het gebied na verloop van deze
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vergunning moeten worden teruggebracht in de situatie anno 2013 (HR2006schematisatie).
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6. Procedure
6.1 Algemeen

Datum
18 februari 2014

Nummer

De initiatiefnemer en de gemeente Horst aan de Maas wensen te komen tot een

RW5-2014/8018

gecoördineerde aanpak inzake de vergunningen en andere toestemmingen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project "CVI Raaieinde". Daartoe is
een verzoek om medewerking ontvangen op 15 maart 2012. Deze brief is
geregistreerd onder kenmerk RWS/DLB-2012/1399.
Het voorstel van Initiatiefnemer en gemeente is om paragraaf 3.6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening toe te passen (gemeentelijke coördinatieregeling). Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas neemt
daarin de coördinerende rol op zich. Bij brief van 1 juni 2012, verzonden 5 juni
2012, met kenmerk RWS/DLB-2012/3099 heb ik ingestemd met deze procedure.
Paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd. De ontwerpen van de
besluiten/vergunningen worden gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Gedurende die periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om hiertegen
zienswijzen in te brengen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2013 kennis
gegeven van de ontwerpbesluiten in de Staatscourant, de Trompetter en het
gemeentelijk blad Hallo en op de gemeentelijke internetpagina. Met ingang van 31
mei tot en met 11 juli 2013 hebben alle ontwerpbesluiten ter inzage gelegen op
het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De ontwerp watervergunning heeft
gedurende deze periode ook ter inzage gelegen bij Rijkswaterstaat ZuidNederland, te Maastricht.
6.2 Ontvangen zienswijzen
Gedurende de periode van ter inzage legging zijn zienswijzen tegen de ontwerpwatervergunning ingediend. De volgende partijen hebben schriftelijke zienswijzen
naar voren gebracht:
1. Verkoijen Juridisch Advies, namens vier omwonenden, ontvangen op 27 juni
2013, geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/37856.
2.
3.

Achmea Rechtsbijstand, namens acht omwonenden, ontvangen op 2 juli 2013,
geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/34387.
Barents Krans Advocaten en Notarissen, namens een bedrijf, ontvangen op 10
juli 2013, geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/36329.

4.

TRC Advocaten, namens een vereniging en negen omwonenden, ontvangen op
10 juli 2013, geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/36343.

Alle zienswijzen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen en zijn
dan ook tijdig ingediend.
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De zienswijze van TRC Advocaten betrof een pro forma zienswijze. Bij brief van 23
juli 2013, kenmerk RWS-2013/38948, verzonden 23 juli 2013, heb ik TRC

Datum
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Advocaten een aanvullende termijn van 2 weken gegeven om de zienswijze
inhoudelijk nader toe te lichten.
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Op 5 augustus 2013 heb ik de inhoudelijke gronden van de zienswijze ontvangen.
Deze brief heb ik geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/40941. De aanvullende
gronden zijn ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn van 2 weken.
6.3 Behandeling van zienswijzen
6.3.1 Zienswijze Verkoijen
De zienswijze kan als volgt worden samengevat:
1. Er zijn reële alternatieven voorhanden voor een CVI, zoals de toepassing van
drijvende verwerkingsinstallaties per locatie of een centrale installatie in de
bestaande havens van Venlo en Wanssum, waardoor de bestaande natuur-,
landschaps- en ecologische waarden op de locatie niet hoeven te worden
aangetast.
2.

Het belang van een CVI bij Grubbenvorst is gelegen in het ter plaatse winnen
van zand en grind. Dat is echter, anders dan het belang van
hoogwaterbescherming, geen groot maatschappelijk belang.

3.

Het opslaan van niet vermarktbare specie in een bezinkbekken zal van

4.

De activiteiten zullen het grondwaterpeil en de kwaliteit van het grondwater

negatieve invloed zijn op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater.
negatief beïnvloeden, voornamelijk voor het nabijgelegen Sint Jan Sleutelbos.
Ad. 1
In het plan-MER (deel A) en in de aanvullende notitie 'Nut, noodzaak, werking en
locatiekeuze van de CVI Haven Raaieinde', is uitgebreid ingegaan op nut en
noodzaak van een centrale verwerkingsinstallatie in Noord-Limburg. Op basis van
een aantal geformuleerde randvoorwaarden en uitgangspunten voor een CVI zijn
zes locaties geanalyseerd die in principe geschikt zouden kunnen zijn voor de
realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie. Vervolgens is een twaalftal
beoordelingscriteria geformuleerd en zijn de potentiële locaties daarop beoordeeld.
De zoeklocatie Raaieinde is uiteindelijk het meest geschikt gebleken voor de
realisatie van een CVI. De haalbaarheid en de invloed op onder andere natuur-,
landschaps- en ecologische waarden is vervolgens nader uitgewerkt in het besluitMER (deel B) van 14 juni 2012.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas beslist uiteindelijk over al dan niet
aanvaarding van het MER. Formeel wordt het MER immers opgesteld ten behoeve
van het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan
voor deze locatie. De Minister van Infrastructuur en Milieu beoordeelt in het kader
van de aanvraag om watervergunning (enkel) of de aanvraag voor deze locatie in
strijd is met de doelstellingen van artikel 2.1 Waterwet. Daarvan is niet gebleken.
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Ad. 2
Op de locatie wordt tijdens de aanlegfase (circa 3 jaar) onder andere zand en
grind gewonnen om de haven en de CVI te realiseren. Na de aanlegfase is het
plangebied gereed gemaakt om grondstromen van andere locaties te verwerken
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voor de volgende circa 20 jaar. Daarmee is wel degelijk een maatschappelijk
belang gediend omdat efficiënte winning, verwerking en vermarkten van
gewonnen bodemmateriaal voor de initiatiefnemer de financiering vormt voor de
(afwerking van de) rivierverruiming en dus uiteindelijk voor het behalen van de
benodigde centimeters waterstanddaling.
Op grond van het beleid is het winnen van oppervlaktedelfstoffen overigens
sowieso toegestaan (artikel Si Beleidsregels grote rivieren). Een maatschappelijk
belang behoeft in dat kader niet extra te worden aangetoond. Desalniettemin is
dat belang hier mijns inziens dus wel aanwezig.
Ad. 3
Ik merk op dat de aangetoonde verontreinigingen van het te ontgraven en deels
weer toe te passen materiaal van de locatie zelf, alsmede van het van elders aan
te voeren materiaal, allen beneden de interventiewaarden liggen.
Op de locatie zelf betreft het immobiele verontreinigingen die niet wijzen op
puntbronnen en die waarschijnlijk via natuurlijk proces (sedimentatie c.q.
afzetting) in de loop der tijd op de locatie terecht zijn gekomen. Deze behoren
daarmee tot de waterbodem en zijn niet als bodemvreemd te betitelen. De
initiatiefnemer treft verder maatregelen om te zorgen dat het voor de herinrichting
te gebruiken materiaal binnen het gebied blijft (in de vorm van de aanleg van een
afschermende dam). Uit het hydrologisch onderzoek blijkt dat de immobiele
verontreinigingen zich niet via het grondwater verspreiden. Daarnaast stroomt het
grondwater op de locatie richting oppervlaktewater, waardoor er geen nadelige
beïnvloeding door de voorgenomen werkzaamheden kan plaatsvinden. De deklaag
voor het gebied is ten slotte exact hetzelfde materiaal dat nu ook in de deklaag
aanwezig is. Qua kwaliteit zal er in de contactzone dus niets veranderen.
Het aan te voeren materiaal van elders is afkomstig uit het rivierbed van rivier de
Maas en is derhalve te betitelen als gebiedseigen. Uit de aanvraag blijkt dat de
CVI grondstromen uit het stroomgebied van de Zandmaas en de Maas zal
verwerken. Om dit duidelijk(er) te maken, zie ik aanleiding om naar aanleiding
van de zienswijze een voorschrift op te nemen dat ziet op de herkomst van de
grondstromen die door de CVI worden verwerkt en waarvan deelstromen in het
bezinkbekken worden geloosd.
Ad. 4
Het Sint Jan Sleutelbos ligt ruim 500 meter noordelijk van de Baarsdonklossing, op
100 è 200 meter van de Maas. De Baarsdonklossing grenst aan de noordkant van
het plangebied. In het hydrologisch onderzoek is uitgebreid aandacht besteed aan
de inrichting om nadelige effecten op de hellingbossen van de Baarsdonklossing te
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voorkomen. Uit (de tekeningen in) het rapport van 12 maart 2009 blijkt dat geen
sprake is van nadelige effecten voor de Baarsdonklossing. Het Sint Jan Sleutelbos
ligt nog eens 500 meter noordelijker. Ook hier is dus zeker geen sprake van
negatieve effecten, wat ook blijkt uit de tekeningen met effecten in het rapport
van 12 maart 2009. Een hydrologisch monitoringsprogramma maakt voorts
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onderdeel uit van het plan. Op basis van de gemeten effecten kunnen de genomen
maatregelen nog, indien nodig, worden bijgesteld.
6.3.2 Zienswijze Achmea
De zienswijze zoals ingediend door Achmea Rechtsbijstand komt inhoudelijk
overeen met de zienswijze zoals ingediend door Verkoijen Juridisch Advies. Het
gestelde in paragraaf 6.3.1 dient hier dan ook als herhaald en ingelast te worden
beschouwd.
6.3.3 Zienswijze Barents Krans
De zienswijze kan als volgt worden samengevat:
Verzocht wordt om de bijgevoegde zienswijze tegen de ontwerp
omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas op te vatten als zienswijze tegen de ontwerp watervergunning. Die
zienswijze ziet op twee onderdelen:
1. Bepaalde bedrijfsactiviteiten van cliënt zijn trillingsgevoelig en het is
onduidelijk of de activiteiten in het kader van de CVI leiden tot acceptabele
trillingsniveaus.
2.

Er bestaan zorgen over de gevolgen die het project CVI kan hebben voor de
grondwaterstanden. Mogelijke fluctuaties in de grondwaterstanden kunnen
gevolgen hebben voor de tweede watervoerende laag, welke door cliënt
gebruikt warden voor warmte en koude opslag. Dit is in onvoldoende mate
onderzocht.

Ad. 1
Blijkens de memorie van toelichting bij de Waterwetl, is een beoordeling van een
aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet begrensd door de doelstellingen
zoals geformuleerd in artikel 2.1 Waterwet. Concreet betekent dit dat andere
belangen dan de doelstellingen van artikel 2.1 niet mogen worden meegewogen
bij de beoordeling van de aanvraag.
1-let al dan niet ontstaan van trillingen is een aspect dat niet relevant is in het
kader van het waterbeheer. Dit is dan ook een aspect dat niet meegewogen wordt
in het kader van de watervergunningverlening. De aangehaalde zienswijze tegen
de ontwerp omgevingsvergunning van het college van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas is hiervoor naar verwachting meer geschikt.

Tweede Kamer, vergaderiaar 2006-2007, 30 818, nr. 3, p. 90 en 91.
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Ad. 2
Er wordt gevreesd voor effecten in het tweede watervoerende pakket dat is
gelegen op grote diepte onder de Venlo klei. Het college van Gedeputeerde Staten
van Limburg is bevoegd ten aanzien van handelingen/effecten in het tweede
watervoerende pakket of specifiek wanneer het gaat om handelingen ten aanzien
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van bodemenergiesystemen, zoals hier het geval (warmte koude opslag).
Dit onderdeel van de zienswijze dient dan ook te worden afgewogen in het kader
van de provinciale ontgrondingsvergunning. Rijkswaterstaat en het waterschap
Peel en Maasvallei hebben hier, in het kader van de watervergunning, geen
bevoegdheden.
6.3.4 Zienswijze TRC
De zienswijze, inclusief de aanvulling, kan als volgt worden samengevat:
1. De ingediende inspraakreactie van de vereniging d.d. 12 december 2012,
dient als herhaald en ingelast te worden beschouwd.
2. Cliënten zijn met name voor wat betreft de aspecten archeologie,
natuurwaarden en (laag frequent) geluid van mening dat niet aan de
wettelijke normen wordt voldaan en dat onduidelijk is of bepaalde
(bron)maatregelen worden getroffen.
3.

De watervergunning wordt verleend voor een periode van 23 jaar. Uit
verschillende stukken blijkt echter dat met het project maximaal 30 jaar
gemoeid kan zijn.

4.

Het project veroorzaakt een maximale waterstandverhoging van meer dan 1
mm. Die norm wordt aldus in alle situaties overschreden. Er is dan ook strijd
met de Beleidsregels grote rivieren.

5.

De waterstandverhoging in de tijdelijke situatie wordt gecompenseerd met
waterstanddaling uit andere rivierverruimingsprojecten. Het is onvoldoende
duidelijk of en zo ja in welke mate er sprake is van voldoende
waterstanddaling vanuit andere projecten (zoals Lomm), temeer aangezien dit
bij de start van de werkzaamheden reeds bereikt dient te zijn.

6.

Het is onvoldoende geborgd dat na beëindiging van de werkzaamheden sprake
zal zijn van een waterstanddaling van 1 mm of minder. Er is nog geen sprake
van een aanvraag ten behoeve van natuurontwikkeling. Cliënten hebben de
indruk dat na afloop een containerhaven zal worden gerealiseerd. De
haalbaarheid van maximaal 1 mm waterstandverhoging staat dan ook onder
druk.

7.

De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp
omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning HGW dienen als herhaald en
gelast te worden beschouwd, voor wat betreft de weergave van de feiten.

Ad. 1
De in 2012 ingediende inspraakreactie waarnaar wordt verwezen, is ingediend als
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan voor CVI Haven Raaieinde.
Het college van burgemeester en wethouders c.q. de gemeenteraad van Horst aan
de Maas heeft de bevoegdheid om hier een reactie op te geven.
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Gelet op het feit dat thans in de zienswijze geen redenen wordt aangevoerd
waarom het standpunt van het college c.q. de raad naar aanleiding van deze
inspraakreactie onjuist zou zijn, ga ik naar analogie met de uitspraken van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 april 20102, 3 februari
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2010,
3 21 januari 2010,
4 en 7 oktober 2009,
5 niet nader op dit onderdeel van de
zienswijze in.
Ad. 2
Blijkens de memorie van toelichting bij de Waterwet6, is een beoordeling van een
aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet begrensd door de doelstellingen
zoals geformuleerd in artikel 2.1 Waterwet. Concreet betekent dit dat andere
belangen dan de doelstellingen van artikel 2.1 niet mogen worden meegewogen
bij de beoordeling van de aanvraag.
Het al dan niet ontstaan van gevolgen op het gebied van archeologie,
natuurwaarden en (laag frequent) geluid is niet relevant in het kader van het
waterbeheer. Dit zijn dan ook aspecten die niet meegewogen worden in het kader
van de watervergunningverlening.
Ad. 3
Ingevolge het besluit-MER beslaat het project een periode van circa 3 jaar voor de
aanlegfase en een periode van circa 20 jaar voor de exploitatiefase. De aanvrager
houdt logischerwijs rekening met de mogelijkheid van uitloop van het project als
gevolg van omstandigheden die thans nog niet geheel kunnen worden overzien
(zoals marktomstandigheden, vraag en aanbod, uitvoeringsaspecten en
wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving). Het is immers niet ongebruikelijk
dat grotere projecten enige uitloop kunnen hebben. Niettemin wenst de Minister
daar niet nu al vanuit te gaan. De Minister wenst uiteraard ook een zo kort
mogelijke uitvoeringsperiode. Daarom is er voor wat betreft de
vergunningverlening in eerste instantie voor gekozen om uit te gaan van de thans
verwachte uitvoeringsperiode van in totaal 23 jaar. De aanvrager kan tegen die
tijd inschatten of nog meer tijd benodigd is en kan daarvoor een gemotiveerd
verzoek indienen bij de Minister. Dan zal besloten worden omtrent al dan niet
verlenging van de werkingsduur van deze vergunning.
Ad. 4
Bij de beoordeling van een initiatief wordt op grond van de Beleidsregels Grote
Rivieren en het daarop gebaseerde Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen
in de Grote Rivieren (versie 2.01, 1 juli 2009) gekeken naar de waterstanden in de
tijdelijke situatie en de eindsituatie van het project. In de tijdelijke situatie is het

2

AB 2010, 163.

4

BR 2010, 68.

5

Zaaknummer 200809429/1.

6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 818, nr. 3, p. 90 en 91.

Zaaknummer 200902090/1/M2.
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mogelijk om tijdelijk hogere waterstanden toe te staan. Voor de eindsituatie geldt
dat voldaan moet worden aan een waterstandverhoging van maximaal 1 mm.
Datum
18 februari 2014

Uit de aanvraag blijkt dat de 'CVE-met-haven' niet de gewenste eindsituatie van
het gebied is. De eindsituatie is een situatie waarbij de CVI ontmanteld is en het
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gebied als deels natte en deels droge natuur is ingericht. De tijdelijke situatie
beslaat daarmee de aanlegfase (circa 3 jaar) en de exploitatiefase (circa 20 jaar)
van de CVI. Het is in die tijdelijke situatie dat de waterstanden inderdaad hoger
zijn dan 1 mm. Voor de tijdelijke situatie geldt echter niet de eis van 1 mm. De eis
van 1 mm geldt als gezegd voor de eindsituatie, dus na circa 23 jaar. Omdat de
initiatiefnemer thans nog niet kan aangeven hoe het gebied geschikt wordt
gemaakt ten behoeve van natuurdoeleinden en met welke waterstandseffecten dat
gepaard gaat, is de vergunning slechts voor de tijdsperiode verleend waarop thans
concreet zicht bestaat.
Indien de aanvrager uiteindelijk geen aanvraag ten behoeve van
natuurontwikkeling indient, zal na het verlopen van deze tijdelijke vergunning het
gebied teruggebracht moeten worden in de situatie voorafgaand aan
vergunningverlening (HR2006-schematisatie). Daarmee worden de tijdelijke
negatieve effecten uit de tijdelijke situatie weer ongedaan gemaakt.
Indien de aanvrager het gebied ten behoeve van natuurontwikkeling wil
herinrichten, zal hij een daartoe strekkende aanvraag moeten indienen. Daarbij
dient middels rivierkundige berekeningen te worden aangetoond dat door die
herontwikkeling ter plaatse maximaal 1 mm waterstandverhoging optreedt ten
opzichte van de situatie voorafgaand aan vergunningverlening (HR2006schematisatie).

Ad. 5
Rijkswaterstaat berekent jaarlijks de verandering van de waterstanden als gevolg
van uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten langs de Maas. De CVI zal
komen te liggen binnen het riviertraject Zandmaas. Binnen het traject Zandmaas
worden onder andere door Maaswerken en Delfstoffencombinatie Maasdal B.V.
verschillende rivierverruimingsprojecten uitgevoerd, Samen zorgen deze projecten
voor een duurzame waterstanddaling en toenemende veiligheid op en langs de
Zandmaas. De compensatie voor de effecten van CVI in de tijdelijke situatie dient
logischerwijs ook te worden gezocht binnen het traject van de Zandmaas.
Hoogwatergeul Lomm is in uitvoering op slechts enkele rivierkilometers van de
planlocatie voor CVE Raaleinde. Het waterstandverlagend effect van hoogwatergeul
Lomm is merkbaar bij de CVI en kan hiervoor worden ingezet als compensatie in
de tijdelijke situatie (circa 23 jaar). Het reeds bereikte waterstanddalend effect
van hoogwatergeul Lomm is bij de laatste berekening d.d. 22 augustus 2013
begroot op circa 2 cm. Dat is voldoende om de effecten van CVI Raaieinde te
compenseren. Door de verdere voortgang van het project hoogwatergeul Lomm
zal deze waterstanddaling in de komende jaren overigens alleen nog maar verder
toenemen. Het is dan ook voldoende duidelijk dat al bij de start van de uitvoering
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tát
van CVI Raaieinde, de benodigde compensatie voor de tijdelijke situatie (23 jaar)
beschikbaar is.
Datum
18 februari 2014

Ad. 6
De huidige vergunning is tijdelijk geldig. Daar is bewust voor gekozen. De

Nummer
RWS-2014/8018

initiatiefnemer heeft dan twee keuzes:
1. Indien de aanvrager uiteindelijk geen aanvraag ten behoeve van
natuurontwikkeling indient, zal na het verlopen van deze tijdelijke vergunning
het gebied teruggebracht moeten worden in de situatie voorafgaand aan
vergunningverlening (HR2006-schematisatie). Daarmee worden de tijdelijke
negatieve effecten uit de tijdelijke situatie weer ongedaan gemaakt.
2.

Indien de aanvrager het gebied ten behoeve van natuurontwikkeling wil
herinrichten, zal hij een daartoe strekkende aanvraag moeten indienen.
Daarbij dient middels rivierkundige berekeningen te worden aangetoond dat
door die herontwikkeling ter plaatse maximaal 1 mm waterstandverhoging
optreedt ten opzichte van de situatie voorafgaand aan vergunningveriening
(HR2006-schematisatie).

Van plannen voor een containerterminal is tijdens het gevolgde voortraject niet
gebleken. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat een ontwikkeling tot een
containerhaven, los van ruimtelijke en andere relevante criteria, met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou leiden tot een waterstandverhoging
van meer dan 1 mm, wat onacceptabel is vanuit het rivierkundig belang.
Ad. 7
De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp
omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning HGW worden, voor wat betreft de
weergave van de feiten, voor kennisgeving aangenomen.
Voor wat betreft de weergave van de feiten is voor de waterbeheerder
doorslaggevend, hetgeen is opgenomen in de aanvraag om watervergunning, met
alle relevante rapporten, bijlagen, tekeningen en de ontvangen aanvullingen op de
aanvraag. Het is op basis van die feiten dat de waterbeheerder besluit omtrent
verlening van deze vergunning.
6.4 Afweging n.a.v. zienswijzen
Geen van de ingediende zienswijzen geeft aanleiding tot het alsnog weigeren van
de gevraagde watervergunning.
Twee (gelijkluidende) zienswijzen geven aanleiding tot het opnemen van een
verduidelijkend voorschrift ten aanzien van de herkomst van grondstromen (nieuw
voorschrift 3).
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6.5 Aanpassingen in definitieve vergunning
Twee (gelijkluidende) zienswijzen geven aanleiding tot het opnemen van een

Datum
18 februari 2014

verduidelijkend voorschrift ten aanzien van de herkomst van grondstromen (nieuw
voorschrift 3).

Nummer
RWS-2014/8018

Voorts is één ambtshalve aanpassing doorgevoerd in de definitieve vergunning:
aan het (vernummerde) artikel 7 wordt een lid toegevoegd in de zin dat expliciet
is opgenomen dat binnen een jaar na het expireren van deze tijdelijke vergunning
het gebied teruggebracht moeten worden in de situatie voorafgaand aan
vergunningverlening (HR2006-schematisatie). Dit is dus uiterlijk op 1 januari
2038. Deze voorwaarde verliest zijn werking niet na het expireren van de
watervergunning (uitzondering op de hoofdregel). Dit voorschrift houdt dus ook rbá
het aflopen van deze tijdelijke vergunning betekenis.

7.

Conclusie

Een vergunning moet warden geweigerd indien de doelstellingen van het
waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen
vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het
waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te
beschermen.
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende warden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning.

8.

Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
HET HOOFD V5899:212MME—IrING-VERQUNNINGVERLENING,

T.L.B. du Chatinie
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9. Mededelingen
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:
•

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u

o

betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u

o

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

behoefte aan een toelichting?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de
bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te
bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel
belanghebbende bij het besluit zijn.
De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van
een beroepschrift:
•

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

o

Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?

•

Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u
met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw
beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet
zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u
het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
•

uw naam en adres;

•

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en
zo mogelijk een kopie van het besluit;

•
o

de reden waarom u beroep instelt (motivering);
de datum en uw handtekening.
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Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in
rekening gebracht.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent

Datum
18 februari 2019
Nummer
RWS-2014/8018

dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet
wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Overige mededelingen
o

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning
schade lijden.
Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de
onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of
meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of
verordeningen.

o

Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de
rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de
vergunninghouder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is
gaan gelden, daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.

Afschriften
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;
2, Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, postbus 2222, 4800 CE Breda*;
3. het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, postbus 20906, 2500 EX Den
Haag;
* Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog
toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke
regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een
(marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een
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privaatrechtelijke regeling Is overeengekomen met Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter
uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018
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Bijlage 1 Begripsbepalingen
Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, met kenmerk RWS-2014/8018.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RWS-2014/8018

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 20
december 2012 binnengekomen en geregistreerd onder kenmerk RWS/SCV2012/6380, Wtw8675 en aangevuld bij brief d.d. 22 februari 2013,
geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/10164 en 21 maart 2013,
geregistreerd onder kenmerk RWS-2013/15946;
2.

'Afvalwater': water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen;

3.

'BPRW': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015, zoals
dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van
www.rijkswaterstaat.n1)

4.

'Bevoegd gezag: de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland (p/a
postbus 25, 6200 MA te Maastricht);

5.

'IPPC-installatie': Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage
1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24
november 2010 inzake industriële emissies;

6.

'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

7.

'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2 lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

8.

'Lozingspunt': een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam
wordt geloosd/gebracht;

9.

'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het

oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
10. 'Onttrekking': het door middel van een werk halen van water uit een
oppervlaktewaterlichaam;
11. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
12. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht of laat verrichten;
13. 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland (p/a
postbus 25, 6200 MA te Maastricht);
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1

i

't.

14. 'Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins
functionele toepassing van een bouwstof;
15. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van deze vergunning (te behouden) werk.

Datum
18 februari 2014
Nummer
RW5-2014/8018
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Bijlage 2 Tekeningen
Datum
18 februari 2014

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, met kenmerk RWS-2014/8018.

•
•
•
•
•

Nummer
RWS-2014/8018

Tijdelijke situatie zonder fasering, nr. 305840-RM-316-T02-1;
Eindplan start exploitatie en einde ontgronding, nr. 305840-RM-316-T06-1;
Eindplan na exploitatie, nr. 305840-RM-316-T03;
Bijlage A, referentienummer GM-0085649;
Bijlage B.
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Bijlage 1 -

I. Haven Raaie'r.de BV te Grubbenvorst — Geluidonderzoek aanwIling
op heI: VIER en bij!age van de aanvraaj omgevingsvergunning, LBPISight,
21 februari 2013, nr R0550E3ad.00CC2.rhm;

Bijlage 2 - Notitie C.V.I. Haven Raaieinde aanvulling Kim geen geluidwallen — Aanpassing geluidzone —2 wallsr er cumulatie,L3?Sight, 19 april 2013,
nr V035053ad.00002..-vw

Bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde

1 Inleiding
1.1 De noodzaak van een nieuw plan

In het kader van de hoogwaterveiligheid zijn aanvullende maatregelen nodig om de gebieden rondom de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bewerkstelligen is
voor het noordoostelijke deel van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg o.a. het
project Zandmaas/Maasroute in het leven geroepen. Daarnaast zijn er aanvullende rivierverruimingsprojecten noodzakelijk. Deze projecten zijn opgenomen in de Meerjarenplannen Zandmaas II van 2006 en 2009 van de provincie Limburg. In het Meerjarenplan
Zandmaas II zijn voor het cluster Venlo — Arcen rivierverrulmingsprojecten voorzien ter verruiming van het winterbed van de Maas teneinde meer doorstroomruimte te bieden bij
hoogwater. Een en ander vindt plaats in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Gedurende de werkzaamheden in bovengenoemd cluster zullen grote hoeveelheden ruwe
grondstoffen vrijkomen, toutvenant genaamd. Naar schatting gaat het om circa vijftien tot

Besternmircsp;ar, -(3&Lidzone
Centrale \-e-we-krgs;nste'late, Raande.'

twintig miljoen kubieke meter tn ongeveer twintig jaar. Door deze toutevenant te bewerken
worden deze geschikt gemaakt tot bouwstoffen zoals grind en zand. Om dit op een maatschappelijk, logistieke en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te doen, is het noodzaak
dat er in de nabijheid van de rivierverruimingsprojecten een centrale verwerkingsinstallaáe
(CVI) wordt gerealiseerd.
Deze CVI Haven Raaieinde zal samen met een aanvoerhaven worden gerealiseerd in
Grubbenvorst, op de westoever van de Maas, direct te noorden van de A67 en daarmee
direct ten noorden van de grens met de gemeente Venlo en zal voorzien in de behoefte
aan een CV! voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen. De CV! wordt gerealiseerd door Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), een samenwerkingsverband ',ussen
de bedrijven Teunesen Zand en Grint uit Heijen en Terraq uit Blerick.
Aangezien de CVI met de aanvoerhaven is aan te merken als een geluidzcreringsplicht•ce
inrichting, dient ge'llktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrale Venherkingsinstaliatie Raaieirde" ten behoeve van de CVI, de daarbij behorende geiuidzone planologisch te worden vastgelegd. Onderhavig bestemmingsplan voorziet door rn'ddel van
een partië:e herzieMng van enkele bestemmingsplannen in de planclogische borg ir.g van
de geluidzone In da betreffende bestemmingsplarnen.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de gronden ten zuiden van de CVI, voci: ZD e- gelegai binnen de grenzen van de gemeente Venlo. Voor deze gronaer word: aa ge uidzcne
meegenorr en in het bestemmingsplan "Venlo Trade Poft',
1.2 Ligging en begrenzing plangebied
De CV; ..vorc ge7ealiseerd in Grubbenvorst, op de westoeve- van de Maas, cirect te l
noorden var de A67 en daarmee direct ten noorden van de grens me+ de gerrearte
det plangeiied waarvoor onderhavige partiële herziening geldt, .igt daar omheer er. Dmva- t
gronden bMnen zcwe. de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Verlc. In het
westelijk ceel van het plangebied betreft het gronden gelegen aan de weger Raeieinc,
Venloseweg en Grutbenvorsterweg, tussen de CVI en da spoorlijn van Ver.lo r:ch,ing
megen. In het oos,er beslaat het plangebied de rivier de Maas en een ceel van beide oevers. Aangezien het midden van de Maas de gemeentegrens vormt, liggen deze wonder.
deels in de gemeente i-lc.-st aan de Maas en gedeeltelijk in de gemeer.te Venlo.
1.3 Geldende besternmlngsplannen.
Orderhavig bestemmingsplan voorziet in een thematische partiële herziening var, ee
aantal geldende bestemmingsplannen van zowel de gemeente Horst aan de 1,i'aas ais ce
gemeente Venlo:

i

Naam

Ortwerp ter inzage

Vastgest&ci

Buitengebied Arcen en Velden (Venlo)

niet van belang

28 mei 2009

niet van belang

17 december 2008

1 augustus 2009

3 februari 2010

-

Océ en omgeving (Venlo)

il Buitengebied Deel 3 (Horst a/d Maas)

Gezien het bepaalde in artikel 8.1.2 Besluit ruimteljke orden:ng zijn de digitaliseilngsverplichtingen als opgenomen in 1.12 tot en met 1.2.4 Best ruimtelijke ordening niet van
toepassing op een herziening van een bestemmingsplan dat :r ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 januari 2010 en de herziening niet betrekking heeft op het vervangen ven een
in dat plan voorkomende bestemming.
Gezien de data van vaststelling van de hiervco- vermeice Pestem Ti:ngsplannen en de datuin van de terinzagelegging van het ontwerp-bestem-rirgsplan "Buiteroebied Deel 3", bestaat de mogelijkheid om de geluidzone ten behoeve van de CV! dccr rn:ddel var een 'paoie7eni partiéle herziening vast te leggen. De ondeniggerde (enkel)bestemmingen worden
riet aangepast, er wordt slechts een gebiedsaanduicing toegevoegc kvaa-aar regels worcen verbonden die de realisatie van ge.uidsgevoei:ge zb;ecter uitsit iten.
1.4 Leeswijzer
derhavige toelichting betreft een toelichting t:j eer bestemmingsplan ccrform artikel
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Ero). Dit a-tikel 1^ acht nemend dienen de volcende aspecten in een dergelijke toerchtng nee-gelegc Ie wo-c.ten.
a. eer verantwoording van de in het plan gemaakte keuze var be.sternmi^gen•
t. een beschrijving van de wijze waarcp in het clan -eken'ic is cencuden met de gevolgen voor de waterhuishouding;
c. de Litko-nster van het in artikel 3.1.1 var het Bro bedceloe o‘terleg;
d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;
e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en Taatsoha,)peli,ike organisaties bij de
voorbereidir.g van het bestemmingsplan zi.;n Petrokken;
f da inzichten over de uitvoerbaarheid van het pian.
g. een beschrijving van de wijze waarop met de :n het gebied aanwezige cultuLrhistorische waarden en in de grond aanwezige ac te verv..achte.i nonurienten rekering is gehouden;
h. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden el de verhouding tot hei. aangrenzende gebied;
i. ee.n bescárijving van de wijze waarop krachtens koofdstuk 5 var de Wet mil:eubeheer
vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
De verplichtir.g om de aspecten genoemd onder c tot en met i op te nemen in de toelichting bij eer bestemmingsp'an geldt enkel wanneer deze aspecten niet reeds eerder beschreven zijn in een milieueffeckracport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieube-
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heer, weca te- voorbereiding van een bestemmingsplan kan worden opgesteld. Voor onderhavig bestemmingsilan is een dergelijk mi:ieueffectrapoort niet noodzakelijk en dus niet
opgesteld. Derhalve worden de onderdelen g tot en met i in onderhavige toelichting befuncpt beschreven. Overigens is voor de CVI zelf wel een milieueffectrapport opgesteld.
In hoofdstuk 2 wo,-dt ingegaan op de huidige situatie en vigerende bestemmingen van de
5etrokk3n g.-oncer.. Vervclgens wordt in hoofdstuk 3 kort relevante het beleid van het rijk
en ce provi-.cie _i -nbJrg aangehaald. Voorts komen de bovengenoemde punten b, g, h er
i terug :n hcofestul,4 (sectorale aspecten). Hoofdstuk 5 betreft de juridisch opzet en omvat
order ande..6 eer. verantwoording zoals gesteld onder a hierboven. Het bovengenoemde
punt f wordt verwzo:d in hoofdstuk 6 (uitvoerbaarheid). De punten c, a en e hebben betrekk.r.g cp de procedure en komen derhalve terug in hoofdstuk 7.
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Ligging vigerende bestemmingsplannen: 'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas rood), 'Buitengebied Arcen en Velden te Venlo (groen) en 'Océ en omgeving' te Venlo (blauw)

2 Inventarisatie
2.1 Bestaande bestemmingen
Zoals in de inleiding reeds naar voren is gekomen heeft onderhavig planvoornemen betrekking op de thematische partiële herziening van een geldende bestemmingsplannen ten
behoeve van het vaststellen van een geluidzone. Het betreft hier drie bestemmingsplannen, gelegen in zowel de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Venlo. Het gaat
om de volgende bestemmingsplannen:
•

'Buitengebied Arcen en Velden' te Venlo;

▪ 'Océ en omgeving' te Venlo;
•

'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas.

2.1.1 'Buitengebied Arcen en Velden' te Venlo
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Arcen en
Velden' in Venlo gelden in het vigerende plan de bestemmingen 'Agrarisch gebied met natuurwaarden', 'Agrarisch gebied met landschappelijke waarden': 'Waterdoeleinden' en
'Stroomvoerend rivierbed' (dubbelbestemming).
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronder binnen de vigerende bestemmingen geen bouwmogelijkheden
aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en dubbelbestemming die op de gronden rLsten. In de planvoorschriften van het vigerende bestem-
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Vigerend plan: Buitengebied Arcen en Velden

Vigerend plan: Océ eo

mingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning (thans omgevingsvergunning) benodigd is.
2.1.2 'Océ en omgeving' te Venlo
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Océ en omgeving' in
Venlo gelden in het vigerende plan de bestemmingen 'Natuur', 'Verkeer', 'Water - rivier' en
'Stroomvoerend rivierbed' (dubbelbestemming).
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronden binnen dit vigerende bestemmingsplan zeer beperkt bouwmogelijkheden aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en dubbelbestemming die op de gronden rusten. In de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning (thans
omgevingsvergunning) benodigd is.
2.1.3 'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Deel 3'
in Horst aan de Maas gelden in het vigerende plan de volgende bestemmingen: 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden' 'Bos', 'Nutsdoeleinden', 'Primair
water', 'Verkeersdoeleinden', 'Verkeersdoeleinden railverkeer', 'Woondoeleinden' en de
dubbelbestemmingen 'Leidingen' en 'Stroomvoerend rivierbed' en 'Waterbergend rivierbed'.
Verder liggen over het zuidelijk deel van het plangebied de 50 dB(A) en 55 d3(A)contouren vanwege het ten zuiden van het plangebied gelegen gezoneerde industrieterrein Venlo Trade Port, dat ook wel bekend is als Groot Boller
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronden binnen dit vigerende bestemmingsplan zeer beperkt bouwmogeiijkheder aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en

Vigerend plan: Buitengebied Deel 3

dubbelbestemming die op de gronden rusten. In de planvoorschriften van het vigerende
bestemmingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning
(thans omgevingsvergunning) benodigd is.
2.2 Betekenis nieuwe bestemmingsplan
In de vorige paragraaf zijn een aantal enkel- en dubbelbestemmingen benoemd die gelden
voor de gronden waarop onderhavig bestemmingsplan van toepassing is. De bestemmingen zijn afkomstig uit afzonderlijke vigerende bestemmingsplannen, die middels onderhavig plan partieel (voor de betreffende gronden en daarop liggende bestemmingen) worden
herzien.
De onderliggende (enkel)bestemmingen worden niet aangepast, er wordt slechts een gebiedsaanduiding toegevoegd waaraan regels worden verbonden die de realisatie van geluidsgevoelige objecten uitsluiten. De conclusies uit de vorige paragraaf in ogenschouw
nemende, kan worden gesteld dat er onder de vigerende plannen al nauwelijks mogelijkheden waren om dergelijke objecten te realiseren.
Enkel binnen de bestemmingen 'Woondoeleinden' en het agrarische bouwvlak binnen de
bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden zijn geluidgevoelige objecten mogelijk. Echter, hierbij zou !let gaan om woningen. In de voorschriften
bij het bestemmingsplan 'Buitengebied Deel 3' van de gemeente Horst aan de Maas is opgenomen dat binnen een bestemmingsvlak voor 'Woondoeleinden', alsmede een bouwvlak
bij de bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden',
slechts één woning respectievelijk bedrijfswoning is toegestaan. In de huidige situatie is
van deze mogelijkheid reeds maximaal gebruik gemaakt. Dit geldt zowel voor de agrarische bouwvlakken als voor de woningen binnen de bestemming 'Woondoeleinden'.
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De vigerende bestemmingen vormen dan ook geen bele,-nmerMg voor onderhavig bestemmingsplan en vice versa. Indien in de toekomst nieuwe ontwikkelingen plaats zullen
vinden binnen oe genoemde bouw- en bestemmingsvlakken, dient de vastgestede geluidzone in acht genomen te worden.
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3 Beleidskader Rijk, provincie en regio
3.1

Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 23 maart 2012 heeft de minister var Infrastructuur en Milieu de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig (SVIR) van
vastgesteld. De structuurvisie geeft een nieuwe integrale kijk op het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid tot 2040 op rijksniveau en vormt als het ware een 'kapstok voor zowel bestaand
Els nieuw rijksbeleid dat invloed heeft op de ruimte om ons heen. In de SVIR staan drie
hoofddoelen centraal om Nederlard voor de middellange termijn tot 2028 concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden:
•

Concurrerend: De concurrentiekracht van Nederland vergroten door de ruimtelijkeconomische structuur in Nederland te versterken;

o Bereikbaar: De bereikbaarheid verbeteren, waarborgen en ruimtelijk zekerstellen,
waarbij de gebruiker voorop staat;
•

Leefbaar en veilig: Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin uniek
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden z:jn.

Het plangebied is geleger binnen de MIRT-regic Brabant en Limburg. Voor deze regio
geldt een aantal specifieke opgaven 1..an nationaal belang, waaronder het versterken van
het vestigingsklimaat van topsectoren zoals Greenport Venlo. Hierbij is het van belang om
de (internationale) bereikbaarheid van deze reg-o's via weg, water, spoor en lucht, optimaal te benutten en verbeteren. Daarnaast dienen de waterveiligheid, -kwaliteit en zoetwatervoorziening geborgd te worden cp zcwel korte als lange termijn.
De CV! Haven Raaieinde, waa-voor reeds een bestemmingsplan is opgesteld, is gelegen
pinnen het stedelijk concentratiegebied van de topsector Greenport Venlo. Het doel van
deze CVI, zoals deze in de inleioirg naar voren is gekomen, past binnen de nationale belangen uit de SVIR. Het vaststellen van een geluidzone ten behoeve van deze CVI is een
noodzakelijke stap om de instailate ir. gebruik te mogen nemen. Onderhavig bestemmingsplan, waarin de celuidzore wo:dt vastgelegd, past dan ook b:nnen de nationale belangen uit de SVIR.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ru:rntelij,:e ordening (Barro), ook wel Algemene Maatregel van
Bestuur (A.VIvB) Ruimte genoemd bevat regels ter bescherming van de nationale belangen. Het gaat in totaal om dertien nationale belangen, waarvan 'Grote rivieren' er een is.
Onderhavig oestemmingsplan past binnen de belangen ten aanzien van grote rivieren, zoals gesteld in het Barro, te meer omdat geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt
worden.
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3,1.3 Nationaal waterplan
Het Nationaal Waterplan (V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie en is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het plan vervangt alle voorgaande
Nota's Waterhuishouding en is opgesteld op basis van de Waterwet die mei ingang van 22
december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
Omdat ook voo; de volgende generaties Nederland als veilig en welvarend waterland veiliggesteld moei worden, moet nu een antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op
het gebied van klimaat, ciemografie, economie en een cLurzaam waterbehee;. Een goede
bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wate:overlast en
droogte er het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvou-waarden voor welvaart
en welzijn. ',Kater Levert een positieve bijdrage aan de kwalitelt van de leefomgeving en
behoud van tiodhiersiteit. Daarnaast kan water een belangrijke economische rol vervden
door gebruik voor transport, visserij en recreatie. Het doel is helde:: Neoe.land, een veillge
en leefbare delta, ru en in de toekomst.
Zoas gezegc wordt met onderhavig bestemrningsplan de gelikizone ten behoeve va -: de
CVI Haven Raaieinde vastgelegd. Deze CV1 wordt gerealiseerd in het kade: van het verbeteren van de waterveiligneid var de gebieden rondom de Maas (bescnerming tegen hoogwater). Fien-r ee diert de CVI, en dus ook de geluidzone ten behoeve ver oeze installatie,
de delanger zoals gesteld in net Nationaal Waterplan.
3.2 Beleid provincie Limburg

3.2.1 °nl/hip:aal Omgevingsplan Limburg
Hef provinciaal origevirgsplan Limburg (P0L2006, ceactualisee:d 2310; is een iniegraal
pier. Het reeft wat weg van een streekplan, maar is tevens eer provinciaal waterhuishoudinosplarl, een provinciaal rrilieubeleidsplan en het bevat ook de noor.ill,nen van net provine:aa: verkeers- en vervoersplan. Daarnaast komen er hoofclenen in raa: vorer omtrent
fysieke elementen van economisch beleid en fysieke elementen van t eleid
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Legenda bij het POL

watersystemen. Naast behoud en ontwikkeling van natuurlijke waarden is het ook van belang dat landschappelijke waarden, zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch, behouden
en ontwikkeld worden. Bovendien wordt gestreefd naar recreatief medegebruik van de
EHS door de aanleg van routestructuren.
De POG maakt naast de EHS deel uit van de ecologische structuur van Limburg, maar
heeft met name betrekking op landbouwgebieden. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte basisbescherming, waarbij het behoud en de ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden richtinggevend zijn voor ontwikkelingen binnen de POG. De landbouw
moet meer landschapsgeoriênteerd plaats vinden en het bebouwingsvrije karakter dient
gehandhaafd te blijven. Daarnaast dient de toeristisch-recreatieve structuur in stand gehouden te worden.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluidzone vastgelegd en blijven de reeds vigerende bestemmingen, inclusief bouw- en gebruiksmogelijkheden, gelden. Het plan voorziet
dan ook niet in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Derhalve past het plan
binnen de doelstellingen van het POL.

3.2.2 POL-aanvulling Zandmaas
De POL-aanvulling Zandmaas is in het leven geroepen als antwoord op de hoge waterstanden in 1993 en 1995. Na deze hoge waterstanden zijn overheden namelijk steeds
meer aandacht gaan besteden aan de hoogwaterproblematiek. Dit heeft in Noord- en Midden-Limburg geresulteerd in het project Zandmaas / Maasroute, waarbij de Maasroute van
Weurt tot Ternaaien wordt verbeterd, een beschermingsniveau langs de onbedijkte Maas
wordt gerealiseerd van 1.250 achter de kaden en beperkt natuurontwikkeling :angs de
Maas zal plaats vinden.
Deze POL-aanvulling is van toepassing op het noordelijke deel van het dal van de Maas.
Het gaat om het deel van het stroombed van Maasbracht tot aart de provinciegrens bij
Mook. Ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt de CVI Haven Raaieinde gere-
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aliseerd. Onderhavic bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de geluidzone ten
behoeve van deze CVI en maakt zelf geen ontwikkelingen mogelijk. Derhalve past onderhavig bestemmingsplan binnen het beleid conform de PCL-aanvull:ng Zandmaas.
3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Gemeente Horst aan de Maas
Structuurvisie G:ubbenvorst
Ten behoeve van het ruimtelijke beleid voor Grubbenvorst voor de langere termijn heeft de
gemeente Horst aan de Maas de concept-structuurvisie Grubbenvorst (2007) opgesteld. In
deze structuurvisie is de locatie van de CVI Haven Raaieinde reeds opgenomen. Met onderhavig bestemmingsplan wordt ingevolge de Wet ge?uidh:rder een geluidzone vastgesteld ten behoeve van de CVI Haven Raaieinde, hetgeen in lijn is met het gemeentelijk beieid ten aanzien van de CVI.
Irtec7ale Stf..ictuurvisie Horst aan de Maas
1-et betreft een integrale structuurvisie voor he gehele g onicebie.d van de gemeente
I- orst aan de Maas. De structuurvisie geeft eer integraal beeld van de atimtelijke en
scc:aa-maatschappelijke ontwikkelingen die de gemeente op haar grondgebed voor ogen
staat door Je 'engere termijn. Verder is de irtegra e strectuirvis:e bpgesteld om maximaal
gebrIk te maken var oe mogelijkheid tot het plegen van kcsterwerhaa' dat de nieuwe Wro
tie,dt. De strtctuurvisie bestaat uit een beleidskade- en eer uitvoeringsparagraaf waarir
het L'nburgs KwaliteitsMenu (LKM) is geïrn7,19.-nerileerd er is 14 apr:: 2013 vastgesteld
cbcr de Raad. Met ondetavig besterrmingsp:an wo -ot ingev3Ige de Wet geluidhinder een
geluidzone vastgesteld ten behoeve van de CVI Haver. Raaleinde hetgeer geen strijdigneid opleve7t net voornoemde structuurvisie.

3.3.2 Gemeente Ve3/c
Met Git beste-nmingsplan wordt een geluidzone vastgelegt cie een cie& van het grondgebiec van de gemeente Venlo overlapt. Dit grondgebied is klein van crnvarc, maar hiemp
ljn wei -wee aJzonderke bestemmingsplannen k an toepassing (ie hoofdstuk 2) De bestemmingen ut de vigerende plannen blijven gelden, maar krigen met dit nieuwe plan een
n'euwe aanduiding ten behoeve van de geluidzone. worden, net Zoals in de vigerende
plannen, geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ge:naakt waa"op deze zone een beperkend
effect kan hebben. Gezien het doel van onderhavig pan er he, aclueI ':elaid van de gemeente Venlo zijn geen van die belaidsstukken dusdanig re!eiant can Za her beschrjving
behoeven.

2

4 Sectorale aspecten
4.1 Actuele waarden

4.1.1 Archeologie en cultuurhistorie
Conform artikel 3.1.6, lid 4 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
verwachten monumenten rekening is gehouden.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluidzone ten behoeve van de CVI Haven
Raaieinde vastgelegd. Derhalve bli:ven de vigerende bestemmingen gelden en wordt in dit
plan enkel een nieuwe aanduiding ten behoeve van de geluidzone opgenomen. Het plan
voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Er vinder dan ook geen ingrepen in de grond, in
structuren of aan bebouwing plaats, dar wel andere activiteiten die een negatief effect
kunnen hebben op de aanwezige cultuurhistorische waarden of in de grond aanwezice of
te verwachten monumenten.

4.1.2 Flora en fauna
Conform artikel 3.1.6, lid 4 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan, voor zover nodig, een beschrijving opgenomen te worden
van de wijze waarop rekeMng is genJuden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied.
Aangezien onderhav1g bestemmingspIan vowziet in het vastleggen van een ge!uidzone
ten behoeve van de CV1 Haven Raaieinde en derhalve in dit plan geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden worden mogelijk gemaakt, is een beschrijving zoals hierboven benoemd is, niet noodzakelijk. Het is immers net de geluidzone, maar de CV! zelf die enige
impact kan hebben op flora en fauna. De effecten van de CVI op flora en fauna worden
besproken in het bestemmingsplan CVI Raaieinde.
4.2 Milieuaspecten
Conform artikel 3.1.6, Iid 4 onder c vai net Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschijving opgenomen te worden van de wijze waarop
krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteiten bij het plan
zijn betrokken. Ondethav:ge paragraaf voorziet hierin.

4.2.1 Geluid
Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De
Wgh voorziet rord (gezoneerde) industrieterreinen en langs (spoor)wegen in zones.
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Overzichtskaart geluidcontouren CVI Raaieinde

Vanwege de aard van de activiteiten is de CVI aan te merken als een vergunningsplichtige
inrichting conform categorie 11.3.k.1 van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Doordat in het bestemmingsplan een dusdanige bestemming aan het plangebied gegeven wordt dat de vestiging van deze inrichting mogelijk wordt gemaakt, ontstaat
een industrieterrein in de zin van artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh). Volgens artikel
40 van deze wet dient bij de vaststelling van dit bestemmingsplan daarom tevens "een
rond het betrokken terrein gelegen zone te worden vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan". Bij het voorbereiden van de vaststelling van een dergelijke zone dient conform artikel 42 van de Wgh
akoestisch onderzoek ingesteld te worden. Een dergelijk onderzoek is in het kader van de
m.e.r. verricht. Het betreft hier het geluidonderzoek "CVI. Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst", uitgevoerd door LBPISight, hetgeen als separate bijlage bij deze toelichting is
gevoegd. In aanvulling daarop is een notitie geschreven, waarin is bezien of een zone mogelijk is die in het westelijk deel de gemeentegrens niet overschrijdt.

Akoestisch onderzoek
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bovengenoemde geluidzone. Ten behoeve van deze zone heeft het advies- en ingenieursbureau LBP;Sight voornoemde akoestische onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de 50 dB(A), 55
dB(A) en 60dB(A)-contouren van de installatie bepaald. In bovenstaand figuur is de 50
dB(A)-contour weergegeven, alsmede de voorgestelde zone.

Verruimde geluidzone binnen het plangebied op basis van perceelsgrenzen

Geluidzone
Om het project CVI Haven Raaieinde mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een geluidzone wordt vastgesteld rondom het plangebied van deze CVI. De gemeente Horst aan
de Maas is bereid het bestemmingsplan ten behoeve van de CVI Raaieinde op korte termijn in procedure te brengen. Het plangebied omvat echter enkel de inrichting zelf en niet
de omliggende (geluid)zone. De betreffende zone zal dan ook worden vastgelegd middels
een herziening van een drietal geldende bestemmingsplannen, in de vorm van een zogenaamd 'parapluplan'. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin en wordt gelijktijdig met
het bestemmingsplan voor de CVI zelf in procedure gebracht
De geluidzone betreft het gebied vanaf het gezoneerde industrieterrein, in dit geval de CVI
Haven Raaieinde, tot de 50dB(A)-contour. Om eventuele toekomstige wijzigingen binnen
de inrichting binnen een bepaalde marge plaats te kunnen laten vinden, zonder dat een
wijziging van het bestemmingsplan en/of de bijbehorende geluidzone noodzakelijk is, stelt
DCM een zone voor die ruimer is dan de 50 dB(A)-contour. Deze zone is zoveel mogelijk
vormgegeven aan de hand van bestaande perceelsgrenzen (zie figuur hierboven). Uit de
akoestische onderzoeken van LBP}Sight blijkt dat er ten aanzien van industrielawaai een
groot verschil zit tussen de aanlegfase en de exploitatiefase. Zodra de aanleg van de haven en de installatie zijn gerealiseerd kan worden volstaan met een kleinere zone. Aangezien echter niet met zekerheid is te zeggen of dit zal gebeuren binnen de planperiode van
onderhavig bestemmingsplan en zo ja, wanneer dat het geval zal zijn, wordt voor de hele
planperiode uitgegaan van de zone als voorgesteld voor de aanlegfase. Zodra daarover
voldoende duidelijkheid bestaat, zal de nieuwe zone ten behoeve van de exploitatiefase
middels een bestemmingsplan herziening worden vastgelegd.

Be.sten- ingsp:2,- "GeiLczoie
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Geluidzone Venlo Traoe Port
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2.1.3 wordt orderhavig olangebied deels overlapt
door de geluidzone van indLstrieterrein Venlo Trade Port, gelegen in de gemeente Ver,lo
Voor dit industrieterreir vindt ten tijde van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan
een herzoneiing plaats, waardoor de zone beperkt zal verschuiven in noordegjke richting.
Aangezien met orderhavig bestemmingspan reeds wordt voorzier in een beschermende
regeling die nieuwe geluidgevoelige objecten binnen het plangebied n'& mogel:ik naakt
en beide zones (CVI en Venlo Trade Port) elkaar overlappen, wordt daarrnee ook de zone
voor Venlo Trade Port vastgelegd, voor zover gelegen binnen onderhavig plargebied.

Hogere drenswaarden
Omdat zowel in de aanleg- als exploitatiefase ter aanz:en van de wonimr.en aan de Raa -eind 3 en Verloseweg 79 niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrarswaarde van 50
dB(A), dienen voor deze woningen hogere waarden te worden vastcest&d. Hierbi; geldt
voor de woningen een maximale binnengrenswaarde van 35 dB(A) VC07 ndustrie'awaai
B:1 de ',cekernirg var hceere waarden dient aargetoond te woroen dat aan de tnr.enwaarde kan worden voldaan.

Conclusie
Oncerhavig bestemminosplan voorziet in het vasjegc en van een ge:uiczone ten oenoeve
van de cenl.rate verwerk;ngsinstallate Haven Raaiende. 3:nner deze zo *e zijn twee wcnineen aanwezlg waarvoor in het kader van dit bestemmir gsplan eer ioerek,,aa.-der.prccedure zal worden doorlopen. Gezien tr.et te't dat deze wcninger reeds :r. e"gerc'onn zij
ger, opvan de exo.3itant var de CV!, zal dit naar a:ie waarschijn:ijikhe'd dee -. te e:J merlr.
leveren voor 'et vaststelen van zowel het bestemrrinosplan ten bence‘;e van oe ir -icht"- g
zelf (Bester-rrirgspian CV! Haven Ree:einde) als onderhavig (parapu)tstemminepEl
waarmee de gelu:dzone wordt vastgelegd.

Binren het p ancebied zijn enkele wegen er een spoorweg aanwezig c;:e. zoneolichtic zijn
conform artike. 74 van de Wgh. Deze zones zijn ia de vigerende panen a,s zodar:g op ce
verbeelding opgeremen en in de planregels beschreven.
Het onderhavige besemmingsolan voorziet in hei va3tleggen var. een gei2idzone. .-lierbij
bijven de vi;et-ende bestemmingen uit onderliggende besternmágsp:annen gelden. De
realisate van nieuwe (zoreplichtige) wegen of geluidgevoel:ge objec er. is aan ook nle,
aan de orde. Een akoestisch onderzoek in het kader ven de Wgh ie 3ez:en vanu:t spoorweg- en wegverkeerslawaai dan ook niet noodzakelij'.
Wel is wegvergeerlawaai meegenomen in het akoestisch onderzoek ren behoeve van he:
vaststelen van de hogere waarden voor de wcninger aan ce Raaieirc; 3 e wen!oseweg
79. Het wegverkeer over de A67 is meegenomer in ci,t onderzoek..

.cejthdrg

De geluidzone komt voor een deel te liggei over de Maas, die fungeert als een belangrijke
vaarroute. Het vastleggen van ce geluidzone heeft geen gevolgen ten aanzien van de
scheepvaart dan wel scheepvaartlawaai.

4.2.2 Kabels en leidingen
Binnen en vlak buiten :net plargebied van endehevig bestemmingsplan zijn leidingen gelegen die planologische besche.ming behoeven. Het gaat hier om een rioolwatertransportle:ding, gelegen aan de westoever var. de Maas op grondgebied van de gemeente Horst
aan de Maas, en een aardgastransportleiding van de Gasunie, ten zuiden var het piangebied. Aangezien onderhavig bestemmingsplan ten opzichte van de vigerende bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe mogell:kheden voor bodemingrepen, is cnda-hav'g
bestemmingsplan riet van 'rvbed co het doelmatig functioneren van deze leidingen.

4.2.3 Overige zdneringen
Naast de geluidzone cie wo-cit vastgelegd in onderhavig bestemmingsplan en de ceschermingszone ten behoeve var de aanwezige loolwatertransportleiding, is er nog eer
zone aanwezig. Het gaat hier om de \rwaringszone van de A67. Deze zcne is als zodan:g
aangeduid binnen de betieffer.de vigererde plairen. Deze zcre heeft geen (negatieve)
consequenties voor ondernavig olenvoornemen en vice verse.

4.2.4 Overige milieua
- specten
Naast een beschrij‘ing ten eanzier van he: aspect geluid dient ook een beschrijvirg te
worden opgenomen van
ce wijze waarop ir let bestemmingsplan rekenirg wordt gehol—
den met de overige relevante m'iieuaspecter. Hierbij gaat het om bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, get.rhinder, tri:Engen, externe vei!igh.eici en mil'euzonering.
Onderhavig bestemmingspán vcorziet 'n het vasteggen van een geluidzone ten behoeve
van de CVI Haven Raaieinde. Het tetteff eer parapluplan, waarbij de onderliggende (ducbel)bestemmingen uit Ce vigerende bestemm:ricsplannen blijven gelden. In onderhavig
plan zal enkel een niet we aanduiding +er
plaatse van de geluidzone worden opgenomen.
Onderhavig bestemmingsplan vcerziet niet in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Derhalve zal -rie het vaststelien van onderhavig bestemmingsplan geen verandering
optreden in de luchtkwaiiteit dan wel de oodemkwaliteit. Ook zal het plan geen consequenties hebben voor de e:-:terne vei:tneid of geurhinder. Liet voo.-zien in een regeling ten

aanzien van milieuzonering is eveneens niet rodig, behoudens heL vastleggen van de geluidzone, waarmee ;n feite OOK wcrdt voorzien in een receling ten aanzien van milieuzonering
De genoemde aspecten zijr wel uitgebreid beschouwd in het kader van het oesiemmingsplan ten behoeve van de CVI Haven Raaieinde zelf. Hiervoor word: verwezen naar de ;nilieuparagraaf van het betreffende bestemmingsplan "CVI Raaieincle" dat gelijktijd'g met
orderhavig bestemm'ngsplan ter inzage wordt gelegd en za' worden vastgesteld.

Bes:ei-nmirgsoian 'Ge uidzone
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4.3 Water
Conform artitcel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit ru;mtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop
in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Onderhavige
paragraaf voorziet hierin.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluic:zone ten behoeve van de CV! Haven
Raaieinde vastgelegd. Derhalve blijven de vigerende bestemnincen gelden en wordt in dit
plan enkel een nieuwe aanduiding ten behoeve van ce geluidzone opgenomen. Het plan
voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Het planvoorrerner zal derhalve dan ook geen negatieve gevolgen hebben op de waterkwalite:t en —kwantiteit b:nnen het plangebied en de
omgeving. Binnen de vigerende bestemmingen is jJïst veel oog voor met name waterkwantiteit. Dit heeft te maken met de aanwezighe:d van de Maas binnen het plangebied en
komt duidelijk terug in zowel de bouw- en gebruiksmogeVcheden binnen de enkelbestemmingen als de dubbelbestemmingen 'Waterbercend r:vierbed en 'Stroomvoerend rivierbed'.

-

5 Juridische opzet
5.1 Algemeen
Het bestemmingsplan "Geluidzone Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" bestaat uit
een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen
het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden opgenomen en toegepast.
5.2 Wettelijk kader
Gezien het bepaalde in artikel 8.1.2 Beslult ruimtelijke ordening zijn de digitaliseringsverplichtingen als opgenomen in 1.2.2 tot en met 1.2.4 Besiuit ruimtelijke ordening niet van
toepassing op een herziening van een bestemmingsplan dat in ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 januari 2010 en de herziening niet betrekking heeft op het vervangen van een
in dat plan voorkomende bestemming.
Onderhavig bestemmingsplan voldoet aan deze voorwaarden en voorziet derhalve in een
'papieren' partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Deelgebied 3
(Horst aan de Maas), Buitengebied Arcen en Veten (Venlo) en Océ en omgeving (Venlo).
Het plan dient overigens wel elektronisch beschikoaer te worden gesteld gezien het bepaaide in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Daarin word: voorzien in plaatsing van het
bestemmingsplan op de gemeentelijke websltes in de vorm van pdf-bestanden.
5.3 De verbeelding
Op Ge verbeelding wordt aan de gronden binnen het plargetied een (gebieds)aanduiding
'gelLidzone — industrie toegekend. De in de vige-ence bestemmingsplannen. opgenomen
enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en overige aanduidingen bleven ongewijzigd
van kracht. De juridische betekenis van de aanduiding 'aelLidzcne — industrie' terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie cp de analoge verbeelding heeft geen
juridische betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op
de verbeelding te vergroten, zoals een topografische ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding.

5.4 De regels
De rege's bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en
geven tevens de bouw- en gebruiksmogelekheden met betrekking tot bouwwerken aan.
Gezien de aard van het plan worden in onderhavig plan geen enkel- of dubbelbestemmingen opgenomen. Deze blijven gelden conform de vicerende bestemmingsplannen. Wel
worden ter plaatse van de gronden die met deze herziening worden voorzien van de aandLiding 'geluidzone — industrie' in onderhavig bestemmingsplan nadere regels gesteld ten
aanzien van de bouwmogelijkheden van geiuidsgevoelige objecten.
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6 Uitvoerbaarheid
5.1

Economische taitvoerbaarine:d

6.1.1 Exploitatiep!an
Gemeenten zi;n in beginsel verplicht om cp grond van artikel 6.12 eerste lid Wet ruimtelijke
ordening een exploitatáplan vast te stellen vooi gronden waarop een be algemene maatregel van bestuur (hierna: 13ro) aangewezen bouwplan is vcorgenomen. Het exploitatieplabiedt de grondslag voor het publiekrechteliik kostenverhaal.
De gemeenteraad kan echter besluiten om geen exploitatieplan vast t.e stelten irdien:
1. het verhaai var de kosten van de grsndexploitatie over de in het plan ot' besluil. begrepen gronden anderszins is verzekerd;
2. het bepa'en van een tijdvak voor de exploitatie of een fasering van de uitvoe-ing var.
werker, werkzaamheden, maatregelen er. bouwplan -len niet nodig is, en
3. hel ste ári van eisen regels of een uitwerking van regels als bedoeld ,n artkel 6.13
tweede "d onder b, c en d Wro net noodzakelijk is.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vaststellen van een geliJzire ter. tlehoeve
van CV; naken Raa:e.nde. Herbil blijven de bestaande bestemmingen, incl,..s:ef bovw- ei
geb -u:ksrrogel:jkláden, uit de vigerende bestemrningsola inen. Er is dar, ook geer sprake
var een bouv,ipla ,corcorm arbkel 6.2.1 van het Bes'uit rt.árr.tel,jke o -dening. Het vastste.len van eer. explcitatiep'an is derhalve niet aan de orde.
De koster vo: r et opsteilen van het bestemmingsplan als de ambtel'ike kcsten vco - het ,r
procedure brengen ervan v'orden gedragen docr de in,tiatiefne-ner. net b ester.in- rsplaheeft dar.

gee- "'narcále gevo:gen voor de gemeenten en het aspect ecp - amische

uitvoerbaarheid vc

can ook geen belemmering voor onderhavia plarvoomemen

6.1.2 Plar,whaae
Op grond van artke 6.1 Wrc kenner, Burgemeester en wethouders degene de in de vorm
van een inw7ensderving o een vermindering van de waarde var. een onroerende zaak
schade lijc. of Zgi ''jc'en ten gevo'ge van onder mee- ee.- wijziging van het beste n.-ning,splan, cp aanvraag een tegemoetkoming toe. Daarbij gelct dat het moet gaan om schade
die rerálijk.e.-.vi:s niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat de teaernoetkcning niet reeds voldoende anderszins mag z:in verzeke-c'.
Eigenaren Var onroeren: e zaken en exploitanten vai becjvan die schade 'ijcen dcor
p:anologisc'-.e .^.(Jzigingen krijca.r. de schade slechts vergoed voor zover deze meer bedraagt dan 2%1/2,-1de waarde van Fun onroerende zaak of nt.n ilKOMEn 'fdorafgaarld aan
de plano'ogiscie wijziging. Deze forfaitre.ge:ir g geldt iet indien de planslogische wijziging
ziet cp hel. eigen perceel 1/2.1 de benadeelde (zoge -iaamcá 'airecte' ,:lanschade).
Onderhav:g bester.m:ngsclan voorziet in het vastste len -En een geluic:zone ten behoeve
van de centrale verwercinesinstalátie Haven Raaiende. in dit plan b ijven de

estaande

0e

bestemmingen, inclusief regels, uit de vigerende bestemmingsplannen gelden. Het vastleggen van de geluidzone zal nauwelijks beperkingen opleveren ten aanzien van de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden aangezien de vigerende bestemmingsplannen geen
onbenutte bouwtitels bevatten voor de oprichting van geluidsgevoelige objecten. Bovendien zijn de woningen die vallen b'nnen de geluidzone en waarvoor derhalve eer hogere
waarde wordt vastgesteld, reeds aangekocht door de initiatiefnemer van het project CVI
Haven Raaieinde. Er kan derhalve redelijkerwijs worden gesteld dat het aspect planschade
niet van invloed is op de uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan.
6.2 Maatschappelijke haalbaarheid
Naast de financiële uitvoerbaarheid is het ook van belang dat het bestemmingsplan maatschappelijk uitvoerbaar is. Daarom zal veer de ontwikkeling van een bestemminasplanprecedure worden doorlopen. in het kader van deze procedure zal het plan ter inzage worden
gelegd. EventLele reacties en zienswijzen kunnen gedurende deze termijn worden inoediend.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vaststellen van een geluidzone ten behoeve
van de centrale verwerkingsinstallatie Haver. Raaleinde. Na vaststelling van onderhav.g
besterwningsplan blijven de bestemmingen, irclusief bouw- en gebruiksmogelijkheder, uit
de vigerende bestemmingsplannen gelden. E werden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Derhalve kan \dorden geste.c dat de maatschappellke haalbaarheid niet in
het geding is.

.ereniger. met onderhavig planvoornemen,
Mocht een belanghebbende zich riet kur nen ■
dan kan hij/zij ten aanzien van het ontwe-p-heste-rmlngsplan zijn zienswijze kenbaar maken en na vaststelling desgewenst beroep lnstelien tegen het bestemmingsplan..
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7 De procedure
7.1 De te volgen procedure
Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan de volgende procedure, te weten:
a. Ontwerp:
le

terinzagelegging (ontwerp bestemmingsplan)

b. Vaststelling:
Vaststelling door de gemeenteraden Horst aan de Maas en Venlo
2e terinzagelegging (vastgesteld bestemmingsplan)
c. Beroep:
(Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan
Evt. reactieve aanwijzing
Evt beroep bij Raad van State

7.2 Het vooroverleg met instanties
Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan behoort het overleg met de daarvoor in
aanmerking komende instanties. Instanties die blijkens hun werkterrein, belangen vertegenwoordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben, bij de totstandkoming van bestemmingsplannen betrokken in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).
De betreffende instanties zijn in het totale project CVI Haven Raaieinde en !n het kader
van het daarvoor opgestelde bestemmingsplan in de ge;egenheid gesteld hun adviezen
kenbaar te maken. De betreffende adviezen zijn in het bestemmingsplan "Centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde" verwerkt. Ook in het vervolgtraject blijven de betreffende diensten betrokken. Onderhavig bestemmingsplan is in feite een verdere uitwerking van het
project CVI Haven Raaieinde, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de eerder
uitgebrachte adviezen en waardoor geen aanleiding bestaat voor onderhavig bestemmingsplan een afzonderlijk (formeel) vooroverleg te voeren.
7.3 Zienswijzen ten aanzien van ontwerp-bestemmingsplan
Bij de gemeente Venlo is gedurende de inzageperiode 1 zienswijze ingediend, die is samengevat en van commertaar is voorzien in een verslag. De zienswijze heeft niet gel3id
tot een aanpassing van onderhavig bestemm:igsplan.
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toelichting

Bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde

1 Inleiding
1.1 De noodzaak van een nieuw plan
In het kader van de hoogwaterveiligheid zijn aanvullende maatregelen nodig om de gebieden rondom de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bewerkstelligen is
voor het noordoostelijke deel van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg o.a. het
project Zandmaas/Maasroute in het leven geroepen. Daarnaast zijn er aanvullende rivierverruimingsprojecten noodzakelijk. Deze projecten zijn opgenomen in de Meerjarenplannen Zandmaas II van 2006 en 2009 van de provincie Limburg. In het Meerjarenplan
Zandmaas II zijn voor het cluster Venlo — Arcen rivierverruimingsprojecten voorzien ter verruiming van het winterbed van de Maas teneinde meer doorstroomruimte te bieden bij
hoogwater. Een en ander vindt plaats in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Gedurende de werkzaamheden in bovengenoemd cluster zullen grote hoeveelheden ruwe
grondstoffen vrijkomen, toutvenant genaamd. Naar schatting gaat het om circa vijftien tot
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twintig miljoen kubieke meter in ongeveer twintig jaar. Door deze toutevenant te bewerken
worden deze geschikt gemaakt tot bouwstoffen zoals grind en zand. Om dit op een maatschappelijk, logistieke en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te doen, is het noodzaak
dat er in de nabijheid van de rivierverruimingsprojecten een centrale verwerkingsinstallatie
(CVI) wordt gerealiseerd.
Deze CVI Haven Raaieinde zal samen met een aanvoerhaven worden gerealiseerd in
Grubbenvorst, op de westoever van de Maas, direct te noorden van de A67 en daarmee
direct ten noorden van de grens met de gemeente Venlo en zal voorzien in de behoefte
aan een CVI voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen. De CVI wordt gerealiseerd door Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), een samenwerkingsverband tussen
de bedrijven Teunesen Zand en Grint uit Heijen en Terraq uit Blerick.
Aangezien de CVI met de aanvoerhaven is aan te merken als een geluidzoneringsplichtige
inrichting, dient gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" ten behoeve van de CVI, de daarbij behorende geluidzone planologisch te worden vastgelegd. Onderhavig bestemmingsplan voorziet door middel van
een partiële herziening van enkele bestemmingsplannen in de planologische borging van
de geluidzone in de betreffende bestemmingsplannen.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de gronden ten zuiden van de CVI, voor zover gelegen binnen de grenzen van de gemeente Venlo. Voor deze gronden wordt de geluidzone
meegenomen in het bestemmingsplan "Venlo Trade Port".
t2 Ligging en begrenzing plangebied
De CVI wordt gerealiseerd in Grubbenvorst, op de westoever van de Maas, direct ten
noorden van de A67 en daarmee direct ten noorden van de grens met de gemeente Venlo.
Het plangebied waarvoor onderhavige partiële herziening geldt, ligt daar omheen en omvat
gronden binnen zowel de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Venlo. In het
westelijk deel van het plangebied betreft het gronden gelegen aan de wegen Raaieind,
Venloseweg en Grubbenvorsterweg, tussen de CVI en de spoorlijn van Venlo richting Nijmegen. In het oosten beslaat het plangebied de rivier de Maas en een deel van beide oevers. Aangezien het midden van de Maas de gemeentegrens vormt, liggen deze gronden
deels in de gemeente Horst aan de Maas en gedeeltelijk in de gemeente Venlo.
1.3 Geldende bestemmingsplannen.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een thematische partiële herziening van een
aantal geldende bestemmingsplannen van zowel de gemeente Horst aan de Maas als de
gemeente Venlo:
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Naam

Ontwerp ter inzage

Vastgesteld

Buitengebied Arcen en Velden (Venlo)

niet van belang

28 mei 2009

Océ en omgeving (Venlo)

niet van belang

17 december 2008

Buitengebied Deel 3 (Horst a/d Maas)

1 augustus 2009

3 februari 2010

Gezien het bepaalde in artikel 8.1.2 Besluit ruimtelijke ordening zijn de digitaliseringsverplichtingen als opgenomen in 1.2.2 tot en met 1.2.4 Besluit ruimtelijke ordening niet van
toepassing op een herziening van een bestemmingsplan dat in ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 januari 2010 en de herziening niet betrekking heeft op liet vervangen van een
in dat plan voorkomende bestemming.
Gezien de data van vaststelling van de hiervoor vermelde bestemmingsplannen en de datum van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Deel 3", bestaat de mogelijkheid om de geluidzone ten behoeve van de CV! door middel van een 'papieren' partiële herziening vast te leggen. De onderliggende (enkel)bestemmingen worden
niet aangepast, er wordt slechts een gebiedsaanduiding toegevoegd waaraan regels worden verbonden die de realisatie van geluidsgevoelige objecten uitsluiten.
1.4 Leeswijzer
Onderhavige toelichting betreft een toelichting bij een bestemmingsplan conform artikel
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit artikel in acht nemend dienen de volgende aspecten in een dergelijke toelichting neergelegd te worden:
a. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;
b. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;
c. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 van het Bro bedoelde overleg;
d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;
e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;
f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.
g. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden;
h. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied;
i. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer
vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
De verplichting om de aspecten genoemd onder g tot en met i op te nemen in de toelichting bij een bestemmingsplan geldt enkel wanneer deze aspecten niet reeds eerder beschreven zijn in een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieube-
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heer, welke ter voorbereiding van een bestemmingsplan kan worden opgesteld. Voor onderhavig bestemmingsplan is een dergelijk milieueffectrapport niet noodzakelijk en dus niet
opgesteld. Derhalve worden de onderdelen g tot en met i in onderhavige toelichting beknopt beschreven. Overigens is voor de CVI zelf wel een milieueffectrapport opgesteld.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie en vigerende bestemmingen van de
betrokken gronden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort relevante het beleid van het rijk
en de provincie Limburg aangehaald. Voorts komen de bovengenoemde punten b, g, h en
i terug in hoofdstuk 4 (sectorale aspecten). Hoofdstuk 5 betreft de juridisch opzet en omvat
onder andere een verantwoording zoals gesteld onder a hierboven. Het bovengenoemde
punt f wordt verwoord in hoofdstuk 6 (uitvoerbaarheid). De punten c, d en e hebben betrekking op de procedure en komen derhalve terug in hoofdstuk 7.
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Ligging vigerende bestemmingsplannen: 'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas (rood), 'Buitengebied Arcen en Velden' te Venlo (groen) en 'Océ en omgeving' te Venlo (blauw)

2 Inventarisatie
2.1 Bestaande bestemmingen
Zoals in de inleiding reeds naar voren is gekomen heeft onderhavig planvoornemen betrekking op de thematische partiële herziening van een geldende bestemmingsplannen ten
behoeve van het vaststellen van een geluidzone. Het betreft hier drie bestemmingsplannen, gelegen in zowel de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Venlo. Het gaat
om de volgende bestemmingsplannen:
•

'Buitengebied Arcen en Velden' te Venlo;

•

'Océ en omgeving' te Venlo;

•

'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas.

2.1.1 'Buitengebied Amen en Velden' te Venlo
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Arcen en
Velden' in Venlo gelden in het vigerende plan de bestemmingen 'Agrarisch gebied met natuurwaarden', 'Agrarisch gebied met landschappelijke waarden', Waterdoeleinden' en
'Stroomvoerend rivierbed' (dubbelbestemming).
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronden binnen de vigerende bestemmingen geen bouwmogelijkheden
aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en dubbelbestemming die op de gronden rusten. In de planvoorschriften van het vigerende bestem-
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Vigerend plan: Buitengebied Arcen en Velden

mingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning (thans omgevingsvergunning) benodigd is.
2.1.2 'Océ en omgeving' te Venlo
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Océ en omgeving' in
Venlo gelden in het vigerende plan de bestemmingen 'Natuur', 'Verkeer', 'Water - rivier' en
'Stroomvoerend rivierbed' (dubbelbestemming).
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronden binnen dit vigerende bestemmingsplan zeer beperkt bouwmogelijkheden aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en dubbelbestemming die op de gronden rusten. In de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning (thans
omgevingsvergunning) benodigd is.
2.1.3 'Buitengebied Deel 3' te Horst aan de Maas
Binnen het deelgebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Deel 3'
in Horst aan de Maas gelden in het vigerende plan de volgende bestemmingen: 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden', 'Bos', 'Nutsdoeleinden', 'Primair
water', 'Verkeersdoeleinden', 'Verkeersdoeleinden railverkeer', 'Woondoeleinden' en de
dubbelbestemmingen 'Leidingen' en 'Stroomvoerend rivierbed' en 'Waterbergend rivierbed'.
Verder liggen over het zuidelijk deel van het plangebied de 50 dB(A) en 55 dB(A)contouren vanwege het ten zuiden van het plangebied gelegen gezoneerde industrieterrein Venlo Trade Port, dat ook wel bekend is als Groot Boller
Wanneer de voorschriften bij deze bestemmingen bekeken worden, kan worden geconcludeerd dat op de gronden binnen dit vigerende bestemmingsplan zeer beperkt bouwmogelijkheden aanwezig zijn. De gebruiksmogelijkheden sluiten aan bij de bestemming en
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Vigerend plan: Buitengebied Deel 3

dubbelbestemming die op de gronden rusten. In de planvoorschriften van het vigerende
bestemmingsplan is voorts opgenomen voor welke activiteiten een aanlegvergunning
(thans omgevingsvergunning) benodigd is.
2.2 Betekenis nieuwe bestemmingsplan
In de vorige paragraaf zijn een aantal enkel- en dubbelbestemmingen benoemd die gelden
voor de gronden waarop onderhavig bestemmingsplan van toepassing is. De bestemmingen zijn afkomstig uit afzonderlijke vigerende bestemmingsplannen, die middels onderhavig plan partieel (voor de betreffende gronden en daarop liggende bestemmingen) worden
herzien.
De onderliggende (enkel)bestemmingen worden niet aangepast, er wordt slechts een gebiedsaanduiding toegevoegd waaraan regels worden verbonden die de realisatie van geluidsgevoelige objecten uitsluiten. De conclusies uit de vorige paragraaf in ogenschouw
nemende, kan worden gesteld dat er onder de vigerende plannen al nauwelijks mogelijkheden waren om dergelijke objecten te realiseren.
Enkel binnen de bestemmingen 'Woondoeleinden en het agrarische bouwvlak binnen de
bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden' zijn geluidgevoelige objecten mogelijk. Echter, hierbij zou het gaan om woningen. In de voorschriften
bij het bestemmingsplan 'Buitengebied Deel 3' van de gemeente Horst aan de Maas is opgenomen dat binnen een bestemmingsvlak voor 'Woondoeleinden', alsmede een bouwvlak
bij de bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden',
slechts één woning respectievelijk bedrijfswoning is toegestaan. In de huidige situatie is
van deze mogelijkheid reeds maximaal gebruik gemaakt. Dit geldt zowel voor de agrarische bouwvlakken als voor de woningen binnen de bestemming 'Woondoeleinden'.
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De vigerende bestemmingen vormen dan ook geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan en vice verse. Indien in de toekomst nieuwe ontwikkelingen plaats zullen
vinden binnen de genoemde bouw- en bestemmingsvlakken, dient de vastgestelde geluidzone in acht genomen te worden.
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3 Beleidskader Rijk, provincie en regio
3.1

Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 23 maart 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig (SVIR) van
vastgesteld. De structuurvisie geeft een nieuwe integrale kijk op het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid tot 2040 op rijksniveau en vormt als het ware een 'kapstok' voor zowel bestaand
als nieuw rijksbeleid dat invloed heeft op de ruimte om ons heen. In de SVIR staan drie
hoofddoelen centraal om Nederland voor de middellange termijn tot 2028 concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden:
•

Concurrerend: De concurrentiekracht van Nederland vergroten door de ruimtelijkeconomische structuur in Nederland te versterken;

• Bereikbaar: De bereikbaarheid verbeteren, waarborgen en ruimtelijk zekerstellen,
waarbij de gebruiker voorop staat;
• Leefbaar en veilig: Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin uniek
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Het plangebied is gelegen binnen de MIRT-regio Brabant en Limburg. Voor deze regio
geldt een aantal specifieke opgaven van nationaal belang, waaronder het versterken van
het vestigingsklimaat van topsectoren zoals Greenport Venlo. Hierbij is het van belang om
de (internationale) bereikbaarheid van deze regio's via weg, water, spoor en lucht, optimaal te benutten en verbeteren. Daarnaast dienen de waterveiligheid, -kwaliteit en zoetwatervoorziening geborgd te worden op zowel korte als lange termijn.
De CVI Haven Raaieinde, waarvoor reeds een bestemmingsplan is opgesteld, is gelegen
binnen het stedelijk concentratiegebied van de topsector Greenport Venlo. Het doel van
deze CVI, zoals deze in de inleiding naar voren is gekomen, past binnen de nationale belangen uit de SVIR. Het vaststellen van een geluidzone ten behoeve van deze CVI is een
noodzakelijke stap om de installatie in gebruik te mogen nemen. Onderhavig bestemmingsplan, waarin de geluidzone wordt vastgelegd, past dan ook binnen de nationale belangen uit de SVIR.
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) Ruimte genoemd bevat regels ter bescherming van de nationale belangen. Het gaat in totaal om dertien nationale belangen, waarvan 'Grote rivieren' er een is.
Onderhavig bestemmingsplan past binnen de belangen ten aanzien van grote rivieren, zoals gesteld in het Barro, te meer omdat geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt
worden.
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3.1.3 Nationaal waterplan
Het Nationaal Waterplan (V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie en is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het plan vervangt alle voorgaande
Nota's Waterhuishouding en is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22
december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
Omdat ook voor de volgende generaties Nederland als veilig en welvarend waterland veiliggesteld moet worden, moet nu een antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op
het gebied van klimaat, demografie, economie en een duurzaam waterbeheer. Een goede
bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en
droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart
en welzijn. Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en
behoud van biodiversiteit. Daarnaast kan water een belangrijke economische rol vervullen
door gebruik voor transport, visserij en recreatie. Het doel is helder: Nederland, een veilige
en leefbare delta, nu en in de toekomst.
Zoals gezegd wordt met onderhavig bestemmingsplan de geluidzone ten behoeve van de
CVI Haven Raaieinde vastgelegd. Deze CV' wordt gerealiseerd in het kader van het verbeteren van de waterveiligheid van de gebieden rondom de Maas (bescherming tegen hoogwater). Hiermee dient de CVI, en dus ook de geluidzone ten behoeve van deze installatie,
de belangen zoals gesteld in het Nationaal Waterplan.
3.2 Beleid provincie Limburg
3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Het provinciaal omgevingsplan Limburg (POL2006, geactualiseerd 2010) is een integraal
plan. Het heeft wat weg van een streekplan, maar is tevens een provinciaal waterhuishoudingsplan, een provinciaal milieubeleidsplan en het bevat ook de hoofdlijnen van het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Daarnaast komen er hoofdlijnen in naar voren omtrent
fysieke elementen van economisch beleid en fysieke elementen van beleid voor zorg, cultuur en sociale ontwikkeling.
Binnen het POL worden verschillende perspectieven onderscheiden, met ieder een eigen
benadering met betrekking tot de meest doeltreffende beleidsdoelen voor dat gebied. In
onderhavig bestemmingsplan zijn de perspectieven Ecologische hoofdstructuur (EHS; Pl)
en Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG; P2) aan de orde.
Het beleid van de provincie ten aanzien van de EHS bestaat voornamelijk uit het realiseren
en beschermen van een groene robuuste structuur van bos- en natuurgebieden inclusief
verbindingen daartussen. Uitgangspunt hierbij is de bescherming, ontwikkeling en verbetering van de (grensoverschrijdende) biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen van milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke en ecologisch gezond functionerende
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watersystemen. Naast behoud en ontwikkeling van natuurlijke waarden is het ook van belang dat landschappelijke waarden, zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch, behouden
en ontwikkeld worden. Bovendien wordt gestreefd naar recreatief medegebruik van de
EHS door de aanleg van routestructuren.
De POG maakt naast de EHS deel uit van de ecologische structuur van Limburg, maar
heeft met name betrekking op landbouwgebieden. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte basisbescherming, waarbij het behoud en de ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden richtinggevend zijn voor ontwikkelingen binnen de POG. De landbouw
moet meer landschapsgeorienteerd plaats vinden en het bebouwingsvrije karakter dient
gehandhaafd te blijven. Daarnaast dient de toeristisch-recreatieve structuur in stand gehouden te worden.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluidzone vastgelegd en blijven de reeds vigerende bestemmingen, inclusief bouw- en gebruiksmogelijkheden, gelden. Het plan voorziet
dan ook niet in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Derhalve past het plan
binnen de doelstellingen van het POL.
3.2.2 POL-aanvulling Zandmaas
De POL-aanvulling Zandmaas is in het leven geroepen als antwoord op de hoge waterstanden in 1993 en 1995. Na deze hoge waterstanden zijn overheden namelijk steeds
meer aandacht gaan besteden aan de hoogwaterproblematiek. Dit heeft in Noord- en Midden-Limburg geresulteerd in het project Zandmaas / Maasroute, waarbij de Maasroute van
Weurt tot Ternaaien wordt verbeterd, een beschermingsniveau langs de onbedijkte Maas
wordt gerealiseerd van 1:250 achter de kaden en beperkt natuurontwikkeling langs de
Maas zal plaats vinden.
Deze POL-aanvulling is van toepassing op het noordelijke deel van het dal van de Maas.
Het gaat om het deel van het stroombed van Maasbracht tot aan de provinciegrens bij
Mook. Ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt de CVI Haven Raaieinde gere-
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aliseerd. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de geluidzone ten
behoeve van deze CVI en maakt zelf geen ontwikkelingen mogelijk. Derhalve past onderhavig bestemmingsplan binnen het beleid conform de POL-aanvulling Zandmaas.
3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1 Gemeente Horst aan de Maas
Structuurvisie Grubbenvorst
Ten behoeve van het ruimtelijke beleid voor Grubbenvorst voor de langere termijn heeft de
gemeente Horst aan de Maas de concept-structuurvisie Grubbenvorst (2007) opgesteld. In
deze structuurvisie is de locatie van de CV! Haven Raaieinde reeds opgenomen. Met onderhavig bestemmingsplan wordt ingevolge de Wet geluidhinder een geluidzone vastgesteld ten behoeve van de CVI Haven Raaieinde, hetgeen in lijn is met het gemeentelijk beleid ten aanzien van de CVI.
Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas
Het betreft een integrale structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente
Horst aan de Maas. De structuurvisie geeft een integraal beeld van de ruimtelijke en
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die de gemeente op haar grondgebied voor ogen
staat voor de langere termijn. Verder is de integrale structuurvisie opgesteld om maximaal
gebruik te maken van de mogelijkheid tot het plegen van kostenverhaal dat de nieuwe Wro
biedt. De structuurvisie bestaat uit een beleidskader en een uitvoeringsparagraaf waarin
het Limburgs KwaliteitsMenu (LKM) is geïmplementeerd en is 14 april 2013 vastgesteld
door de Raad. Met onderhavig bestemmingsplan wordt ingevolge de Wet geluidhinder een
geluidzone vastgesteld ten behoeve van de CVI Haven Raaieinde, hetgeen geen strijdigheid oplevert met voornoemde structuurvisie.
3.3.2 Gemeente Venlo
Met dit bestemmingsplan wordt een geluidzone vastgelegd die een deel van het grondgebied van de gemeente Venlo overlapt. Dit grondgebied is klein van omvang, maar hierop
zijn wel twee afzonderlijke bestemmingsplannen van toepassing (zie hoofdstuk 2). De bestemmingen uit de vigerende plannen blijven gelden, maar krijgen met dit nieuwe plan een
nieuwe aanduiding ten behoeve van de geluidzone. Er worden, net zoals in de vigerende
plannen, geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarop deze zone een beperkend
effect kan hebben. Gezien het doel van onderhavig plan en het actueel beleid van de gemeente Venlo zijn geen van die beleidsstukken dusdanig relevant dan ze hier beschrijving
behoeven.
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4 Sectorale aspecten
4.1 Actuele waarden
4.1.1 Archeologie en cultuurhistorie
Conform artikel 3.1.6, lid 4 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
verwachten monumenten rekening is gehouden.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluidzone ten behoeve van de CVI Haven
Raaieinde vastgelegd. Derhalve blijven de vigerende bestemmingen gelden en wordt in dit
plan enkel een nieuwe aanduiding ten behoeve van de geluidzone opgenomen. Het plan
voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Er vinden dan ook geen ingrepen in de grond, in
structuren of aan bebouwing plaats, dan wel andere activiteiten die een negatief effect
kunnen hebben op de aanwezige cultuurhistorische waarden of in de grond aanwezige of
te verwachten monumenten.
4.1.2 Flora en fauna
Conform artikel 3.1.6, lid 4 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan, voor zover nodig, een beschrijving opgenomen te worden
van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied.
Aangezien onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een geluidzone
ten behoeve van de CVI Haven Raaieinde en derhalve in dit plan geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden worden mogelijk gemaakt, is een beschrijving zoals hierboven benoemd is, niet noodzakelijk. Het is immers niet de geluidzone, maar de CVI zelf die enige
impact kan hebben op flora en fauna. De effecten van de CVI op flora en fauna worden
besproken in het bestemmingsplan CVI Raaieinde.
4.2 Milieuaspecten
Conform artikel 3.1.6, lid 4 onder c van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop
krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteiten bij het plan
zijn betrokken. Onderhavige paragraaf voorziet hierin.
4.2.1 Geluid
Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De
Wgh voorziet rond (gezoneerde) industrieterreinen en langs (spoor)wegen in zones.
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Vanwege de aard van de activiteiten is de CVI aan te merken als een vergunningsplichtige
inrichting conform categorie 11.3.k.1 van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Doordat in het bestemmingsplan een dusdanige bestemming aan het plangebied gegeven wordt dat de vestiging van deze inrichting mogelijk wordt gemaakt, ontstaat
een industrieterrein in de zin van artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh). Volgens artikel
40 van deze wet dient bij de vaststelling van dit bestemmingsplan daarom tevens "een
rond het betrokken terrein gelegen zone te warden vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan". Bij het voorbereiden van de vaststelling van een dergelijke zone dient conform artikel 42 van de Wgh
akoestisch onderzoek ingesteld te worden. Een dergelijk onderzoek is in het kader van de
m.e.r. verricht. Het betreft hier het geluidonderzoek "C.V.I. Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst", uitgevoerd door LBPISight, hetgeen als separate bijlage bij deze toelichting is
gevoegd. In aanvulling daarop is een notitie geschreven, waarin is bezien of een zone mogelijk is die in het westelijk deel de gemeentegrens niet overschrijdt.
Akoestisch onderzoek
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bovengenoemde geluidzone. Ten behoeve van deze zone heeft het advies- en ingenieursbureau LBPISight voornoemde akoestische onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de 50 dB(A), 55
dB(A) en 60dB(A)-contouren van de installatie bepaald. In bovenstaand figuur is de 50
dB(A)-contour weergegeven, alsmede de voorgestelde zone.
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Verruimde geluidzone binnen het plangebied op basis van perceeisgrenzen

Geluidzone
Om het project CVI Haven Raaieinde mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een geluidzone wordt vastgesteld rondom het plangebied van deze CVI. De gemeente Horst aan
de Maas is bereid het bestemmingsplan ten behoeve van de CVI Raaieinde op korte termijn in procedure te brengen. Het plangebied omvat echter enkel de inrichting zelf en niet
de omliggende (geluid)zone. De betreffende zone zal dan ook worden vastgelegd middels
een herziening van een drietal geldende bestemmingsplannen, in de vorm van een zogenaamd 'parapluplan'. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin en wordt gelijktijdig met
het bestemmingsplan voor de CVI zelf in procedure gebracht
De geluidzone betreft het gebied vanaf het gezoneerde industrieterrein, in dit geval de CVI
Haven Raaieinde, tot de 50dB(A)-contour. Om eventuele toekomstige wijzigingen binnen
de inrichting binnen een bepaalde marge plaats te kunnen laten vinden, zonder dat een
wijziging van het bestemmingsplan en/of de bijbehorende geluidzone noodzakelijk is, stelt
DCM een zone voor die ruimer is dan de 50 dB(A)-contour. Deze zone is zoveel mogelijk
vormgegeven aan de hand van bestaande perceelsgrenzen (zie figuur hierboven). Uit de
akoestische onderzoeken van LBP}Sight blijkt dat er ten aanzien van industrielawaai een
groot verschil zit tussen de aanlegfase en de exploitatiefase. Zodra de aanleg van de haven en de installatie zijn gerealiseerd kan worden volstaan met een kleinere zone. Aangezien echter niet met zekerheid is te zeggen of dit zal gebeuren binnen de planperiode van
onderhavig bestemmingsplan en zo ja, wanneer dat het geval zal zijn, wordt voor de hele
planperiode uitgegaan van de zone als voorgesteld voor de aanlegfase. Zodra daarover
voldoende duidelijkheid bestaat, zal de nieuwe zone ten behoeve van de exploitatiefase
middels een bestemmingsplanherziening worden vastgelegd.
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Geluidzone Venlo Trade Port
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2.1.3 wordt onderhavig plangebied deels overlapt
door de geluidzone van industrieterrein Venlo Trade Port, gelegen in de gemeente Venlo.
Voor dit industrieterrein vindt ten tijde van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan
een herzonering plaats, waardoor de zone beperkt zal verschuiven in noordelijke richting.
Aangezien met onderhavig bestemmingsplan reeds wordt voorzien in een beschermende
regeling die nieuwe geluidgevoelige objecten binnen het plangebied niet mogelijk maakt
en beide zones (CVI en Venlo Trade Port) elkaar overlappen, wordt daarmee ook de zone
voor Venlo Trade Port vastgelegd, voor zover gelegen binnen onderhavig plangebied.
Hogere grenswaarden
Omdat zowel in de aanleg- als exploitatiefase ten aanzien van de woningen aan de Raaieind 3 en Venloseweg 79 niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A), dienen voor deze woningen hogere waarden te worden vastgesteld. Hierbij geldt
voor de woningen een maximale binnengrenswaarde van 35 dB(A) voor industrielawaai.
Bij de toekenning van hogere waarden dient aangetoond te worden dat aan de binnenwaarde kan worden voldaan.
Conclusie
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een geluidzone ten behoeve
van de centrale verwerkingsinstallatie Haven Raaieinde. Binnen deze zone zijn twee woningen aanwezig waarvoor in het kader van dit bestemmingsplan een hogere waardenprocedure zal worden doorlopen. Gezien het feit dat deze woningen reeds in eigendom zijn
van de exploitant van de CVI, zal dit naar alle waarschijnlijkheid geen belemmeringen opleveren voor het vaststellen van zowel het bestemmingsplan ten behoeve van de inrichting
zelf (Bestemmingsplan CVI Haven Raaieinde) als onderhavig (paraplu)bestemmingsplan
waarmee de geluidzone wordt vastgelegd.
Wegverkeer- en spoorweglawaai

Binnen het plangebied zijn enkele wegen en een spoorweg aanwezig die zoneplichtig zijn
conform artikel 74 van de Wgh. Deze zones zijn in de vigerende plannen als zodanig op de
verbeelding opgenomen en in de planregels beschreven.
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een geluidzone. Hierbij
blijven de vigerende bestemmingen uit onderliggende bestemmingsplannen gelden. De
realisatie van nieuwe (zoneplichtige) wegen of geluidgevoelige objecten is dan ook niet
aan de orde. Een akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh is bezien vanuit spoorweg- en wegverkeerslawaai dan ook niet noodzakelijk.
Wel is wegverkeerlawaai meegenomen in het akoestisch onderzoek ten behoeve van het
vaststellen van de hogere waarden voor de woningen aan de Raaieind 3 en Venloseweg
79. Het wegverkeer over de A67 is meegenomen in dit onderzoek..
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Scheepvaartlawaai
De geluidzone komt voor een deel te liggen over de Maas, die fungeert als een belangrijke
vaarroute. Het vastleggen van de geluidzone heeft geen gevolgen ten aanzien van de
scheepvaart dan wel scheepvaartlawaai.
4.2.2 Kabels en leidingen
Binnen en vlak buiten het plangebied van onderhavig bestemmingsplan zijn leidingen gelegen die planologische bescherming behoeven. Het gaat hier om een rioolwatertransportleiding, gelegen aan de westoever van de Maas op grondgebied van de gemeente Horst
aan de Maas, en een aardgastransportleiding van de Gasunie, ten zuiden van het plangebied. Aangezien onderhavig bestemmingsplan ten opzichte van de vigerende bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe mogelijkheden voor bodemingrepen, is onderhavig bestemmingsplan niet van invloed op het doelmatig functioneren van deze leidingen.
4.2.3 Overige zoneringen
Naast de geluidzone die wordt vastgelegd in onderhavig bestemmingsplan en de beschermingszone ten behoeve van de aanwezige rioolwatertransportleiding, is er nog een
zone aanwezig. Het gaat hier om de vrijwaringszone van de A67. Deze zone is als zodanig
aangeduid binnen de betreffende vigerende plannen. Deze zone heeft geen (negatieve)
consequenties voor onderhavig planvoornemen en vice verse.
4.2.4 Overige milieuaspecten
Naast een beschrijving ten aanzien van het aspect geluid dient ook een beschrijving te
worden opgenomen van de wijze waarop in het bestemmingsplan rekening wordt gehouden met de overige relevante milieuaspecten. Hierbij gaat het om bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geurhinder, trillingen, externe veiligheid en milieuzonering.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een geluidzone ten behoeve
van de CVI Haven Raaieinde. Het betreft een parapluplan, waarbij de onderliggende (dubbel)bestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen blijven gelden. In onderhavig
plan zal enkel een nieuwe aanduiding ter plaatse van de geluidzone worden opgenomen.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet niet in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Derhalve zal met het vaststellen van onderhavig bestemmingsplan geen verandering
optreden in de luchtkwaliteit dan wel de bodemkwaliteit. Ook zal het plan geen consequenties hebben voor de externe veiligheid of geurhinder. Het voorzien in een regeling ten aanzien van milieuzonering is eveneens niet nodig, behoudens het vastleggen van de geluidzone, waarmee in feite ook wordt voorzien in een regeling ten aanzien van milieuzonering.
De genoemde aspecten zijn wel uitgebreid beschouwd in het kader van het bestemmingsplan ten behoeve van de CV' Haven Raaieinde zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de milieuparagraaf van het betreffende bestemmingsplan "CV1 Raaieinde" dat gelijktijdig met
onderhavig bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en zal worden vastgesteld.
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4.3

Water

Conform artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop
in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Onderhavige
paragraaf voorziet hierin.
In onderhavig bestemmingsplan wordt een geluidzone ten behoeve van de CVI Haven
Raaieinde vastgelegd. Derhalve blijven de vigerende bestemmingen gelden en wordt in dit
plan enkel een nieuwe aanduiding ten behoeve van de geluidzone opgenomen. Het plan
voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Het planvoornemen zal derhalve dan ook geen negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit en —kwantiteit binnen het plangebied en de
omgeving. Binnen de vigerende bestemmingen is juist veel oog voor met name waterkwantiteit. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de Maas binnen het plangebied en
komt duidelijk terug in zowel de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de enkelbestemmingen als de dubbelbestemmingen Waterbergend rivierbed' en 'Stroomvoerend rivierbed'.
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5 Juridische opzet
5.1 Algemeen
Het bestemmingsplan "Geluidzone Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" bestaat uit
een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen
het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden opgenomen en toegepast.
5.2

Wettelijk kader

Gezien het bepaalde in artikel 8.1.2 Besluit ruimtelijke ordening zijn de digitaliseringsverplichtingen als opgenomen in 1.2.2 tot en met 1.2.4 Besluit ruimtelijke ordening niet van
toepassing op een herziening van een bestemmingsplan dat in ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 januari 2010 en de herziening niet betrekking heeft op het vervangen van een
in dat plan voorkomende bestemming.
Onderhavig bestemmingsplan voldoet aan deze voorwaarden en voorziet derhalve in een
'papieren' partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Deelgebied 3
(Horst aan de Maas), Buitengebied Arcen en Velden (Venlo) en Océ en omgeving (Venlo).
Het plan dient overigens wel elektronisch beschikbaar te worden gesteld gezien het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Daarin wordt voorzien in plaatsing van het
bestemmingsplan op de gemeentelijke websites in de vorm van pdf-bestanden.
5.3 De verbeelding
Op de verbeelding wordt aan de gronden binnen het plangebied een (gebieds)aanduiding
'geluidzone — industrie toegekend. De in de vigerende bestemmingsplannen opgenomen
enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en overige aanduidingen blijven ongewijzigd
van kracht. De juridische betekenis van de aanduiding 'geluidzone — industrie' terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op de analoge verbeelding heeft geen
juridische betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op
de verbeelding te vergroten, zoals een topografische ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding.
5.4 De regels
De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en
geven tevens de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan.
Gezien de aard van het plan worden in onderhavig plan geen enkel- of dubbelbestemmingen opgenomen. Deze blijven gelden conform de vigerende bestemmingsplannen. Wel
worden ter plaatse van de gronden die met deze herziening worden voorzien van de aanduiding 'geluidzone — industrie' in onderhavig bestemmingsplan nadere regels gesteld ten
aanzien van de bouwmogelijkheden van geluidsgevoelige objecten.
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6 Uitvoerbaarheid
6.1 Economische uitvoerbaarheid
6.1.1 Exploitatieplan
Gemeenten zijn in beginsel verplicht om op grond van artikel 6.12 eerste lid Wet ruimtelijke
ordening een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur (hierna: Bro) aangewezen bouwplan is voorgenomen. Het exploitatieplan
biedt de grondslag voor het publiekrechtelijk kostenverhaal.
De gemeenteraad kan echter besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen indien:
1. het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins is verzekerd;
2. het bepalen van een tijdvak voor de exploitatie of een fasering van de uitvoering van
werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen niet nodig is, en
3. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13,
tweede lid, onder b, c en d Wro niet noodzakelijk is.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vaststellen van een geluidzone ten behoeve
van CVI Haven Raaieinde. Hierbij blijven de bestaande bestemmingen, inclusief bouw- en
gebruiksmogelijkheden, uit de vigerende bestemmingsplannen. Er is dan ook geen sprake
van een bouwplan conform artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het vaststellen van een exploitatieplan is derhalve niet aan de orde.
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan als de ambtelijke kosten voor het in
procedure brengen ervan worden gedragen door de initiatiefnemer. Het bestemmingsplan
heeft dan ook geen financiële gevolgen voor de gemeenten en het aspect economische
uitvoerbaarheid vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.
6.1.2 Planschade
Op grond van artikel 6.1 Wro kennen Burgemeester en wethouders degene die in de vorm
van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak
schade lijdt of zal lijden ten gevolge van onder meer een wijziging van het bestemmingsplan, op aanvraag een tegemoetkoming toe. Daarbij geldt dat het moet gaan om schade
die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat de tegemoetkoming niet reeds voldoende anderszins mag zijn verzekerd.
Eigenaren van onroerende zaken en exploitanten van bedrijven die schade lijden door
planologische wijzigingen krijgen de schade slechts vergoed voor zover deze meer bedraagt dan 2% van de waarde van hun onroerende zaak of hun inkomen voorafgaand aan
de planologische wijziging. Deze forfaitregeling geldt niet indien de planologische wijziging
ziet op het eigen perceel van de benadeelde (zogenaamde 'directe' planschade).
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vaststellen van een geluidzone ten behoeve
van de centrale verwerkingsinstallatie Haven Raaieinde. In dit plan blijven de bestaande
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bestemmingen, inclusief regels, uit de vigerende bestemmingsplannen gelden. Het vastleggen van de geluidzone zal nauwelijks beperkingen opleveren ten aanzien van de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden aangezien de vigerende bestemmingsplannen geen
onbenutte bouwtitels bevatten voor de oprichting van geluidsgevoelige objecten. Bovendien zijn de woningen die vallen binnen de geluidzone en waarvoor derhalve een hogere
waarde wordt vastgesteld, reeds aangekocht door de initiatiefnemer van het project CM
Haven Raaieinde. Er kan derhalve redelijkerwijs worden gesteld dat het aspect planschade
niet van invloed is op de uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan.
6.2 Maatschappelijke haalbaarheid

Naast de financiële uitvoerbaarheid is het ook van belang dat het bestemmingsplan maatschappelijk uitvoerbaar is. Daarom zal voor de ontwikkeling van een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het kader van deze procedure zal het plan ter inzage worden
gelegd. Eventuele reacties en zienswijzen kunnen gedurende deze termijn worden ingediend.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vaststellen van een geluidzone ten behoeve
van de centrale verwerkingsinstallatie Haven Raaieinde. Na vaststelling van onderhavig
bestemmingsplan blijven de bestemmingen, inclusief bouw- en gebruiksmogelijkheden, uit
de vigerende bestemmingsplannen gelden. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Derhalve kan worden gesteld dat de maatschappelijke haalbaarheid niet in
het geding is.
Mocht een belanghebbende zich niet kunnen verenigen met onderhavig planvoornemen,
dan kan hij/zij ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijze kenbaar maken en na vaststelling desgewenst beroep instellen tegen het bestemmingsplan..
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Beleid en regelgeving
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De procedure

7.1 De te volgen procedure
Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan de volgende procedure, te weten:
a. Ontwerp:
le terinzagelegging (ontwerp bestemmingsplan)
b. Vaststelling:
Vaststelling door de gemeenteraden Horst aan de Maas en Venlo
terinzagelegging (vastgesteld bestemmingsplan)
c. Beroep:
(Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan
Evt. reactieve aanwijzing
Evt beroep bij Raad van State
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7.2 Het vooroverleg met instanties
Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan behoort het overleg met de daarvoor in
aanmerking komende instanties. Instanties die blijkens hun werkterrein, belangen vertegenwoordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben, bij de totstandkoming van bestemmingsplannen betrokken in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).
De betreffende instanties zijn in het totale project CVI Haven Raaieinde en in het kader
van het daarvoor opgestelde bestemmingsplan in de gelegenheid gesteld hun adviezen
kenbaar te maken. De betreffende adviezen zijn in het bestemmingsplan "Centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde" verwerkt. Ook in het vervolgtraject blijven de betreffende diensten betrokken. Onderhavig bestemmingsplan is in feite een verdere uitwerking van het
project CVI Haven Raaieinde, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de eerder
uitgebrachte adviezen en waardoor geen aanleiding bestaat voor onderhavig bestemmingsplan een afzonderlijk (formeel) vooroverleg te voeren.
7.3 Zienswijzen ten aanzien van ontwerp-bestemmingsplan
Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn gedurende de inzageperiode 2 zienswijzen ingediend, die zijn samengevat en van commentaar zijn voorzien in een verslag. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van onderhavig bestemmingsplan.
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regels

Artikel 1

Begrippen

bestuursorgaan dat ingevolge artikel 2.4 Wabo bevoegd is tot het nemen van een besluit
ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen,
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de
buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2, Wabo.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als in werking getreden op 1 oktober 2010.
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Artikel 2

geluidzone — industrie

Aan de regels van de bestemmingsplannen "Buitengebied Arcen en Velden" en "Océ en
Omgeving" van de gemeente Venlo en "Buitengebied, Deel 3" van de gemeente Horst aan
de Maas worden de volgende regels toegevoegd:

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige
objecten worden gerealiseerd

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning (voorheen: ontheffing
of vrijstelling) afwijken van het bepaalde in artikel 2.1, met dien verstande dat:
de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te realiseren

a.

geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde;
voor het overige dient te worden voldaan aan de regels c.q. voorschriften als

b.

verbonden aan de ter plaatse vigerende (dubbel)bestemmingen;
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regels

Artikel 3

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Bestemmingsplan "Geluidzone
Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde"
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Artikel 4

Overgangsrecht

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van
dat plan.

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste
lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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regels

Artikel 5

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Geluidzone Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde".

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Horst aan de Maas van

Mij bekend,
de raadsgriffier.

Bestemmingsplan "Geluidzone
Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde"
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Onze referentie
Aanvraagnummer
FF/73C/2012/0315.toek.js
Bijlagen
1

Datum 17 mei 2013
Betreft Toekenning ontheffing
Ruimtelijke ingrepen

Geachte heren Janssen en van Berchen,
Naar aanleiding van uw verzoek van 7 november 2012 en de aanvulling hierop
van 11 februari 2013, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2012/0315,
om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen,
deel ik u het volgende mee.
Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit
betreft het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de huismus.
De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project "CVI Haven
Raaieinde" in de gemeente Horst aan de Maas. Het betreft het realiseren van een
centrale verwerkingsinstallatie om het toutvenant te verwerken afkomstig van het
project Zandmaas/Maasroute. De installatie heeft tot doel het vrijkomende
materiaal uit de rivierverruimingsprojecten en de aangelegde nieuwe natuur
centraal te verwerken en het zand en grind af te voeren naar diverse
bouwprojecten en afnemers in de regio. Om dit mogelijk te maken wordt er een
overslaghaven aangelegd en een verwerkingsinstallatie met bijbehorende
voorzieningen geplaatst. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van
de gewone dwergvleermuis (Plpistrellus plpistrellus), huismus (Passer
domesticus), kerkuil (Tyto alba) en de torenvalk (Falco tinnunculus).

verwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
De gewone dwergvleermuis is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in
artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet en is tevens opgenomen in
bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair
belang die strikt moeten worden beschermd.
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De huismus, kerkuil en de torenvalk zijn beschermde inheemse diersoorten als
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en faunawet. Voor vogels Is
alleen ontheffing nodig indien het nest valt onder de bescherming van artikel 11
van de Flora- en faunawet. Hieronder zal dit nader worden toegelicht.
Verbodsbepalingen
Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het verboden om nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde
Inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of
te verstoren.

Dienst Regelingen

Datum
17 mei 2013
Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0315

Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
Tot voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van
de Flora- en faunawet worden locaties gerekend waarin zich kraamkolonies,
paarverblijven, overwinteringsplaatsen en verblijven van groepen mannetjes
bevinden, afhankelijk van de soort. Essentiële migratie- en vliegroutes en
foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatlenlyeau,
vallen hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden,
verblijfplaatsen (bijvoorbeeld holen) of standplaatsen die van belang zijn voor de
gunstige staat van instandhouding van een soort op populatieniveau of per
exemplaar hieronder.
Afwijzing kerkuil
De kerkuil had tot en met 2005 en in 2008 een nest in de nok van het dak van
een schuur bij boerderij Grootraay. In 2010 en 2011 is de soort niet in het
plangebied waargenomen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat er geen sprake
is van een actuele voortplantingsplaats of vaste rust- of verblijfplaats van de
kerkuil. Ontheffing is dan ook niet aan de orde.
Afwijzig torenvalk
De locatie met kast van de torenvalk nabij boerderij Grootraay, waarin jaarlijks
gebroed wordt, kan niet worden gehandhaafd. De torenvalkkast wordt buiten het
broedseizoen verplaatst naar het erf van Raaieind 3. De torenvalk Is niet jaarrond
beschermd. De nestkast is buiten het broedseizoen als zodanig dan ook niet aan
te merken als vaste rust- of verblijfplaats. Voor het buiten het broedseizoen
verplaatsen van een nestkast van de torenvalk naar een alternatieve locatie
binnen het territorium is dan ook geen ontheffing vereist.
Ontheffing
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen
slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat
van instandhouding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder
c, wordt voor soorten genoemd op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en/of de
Vogelrichtlijn ontheffing slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.
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De belangen waarnaar verwezen wordt, zijn genoemd in artikel 2, lid 3 van het
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.

Dienst Regelingen

Datum

Instandhouding van de soorten
Gewone dwerg vleermuis

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. De boerderij
Grootraay vormt voor de gewone dwergvleermuis een vaste rust- of verblijfplaats
In de vorm van een zomer- en een winterverblijfplaats van ongeveer 5
exemplaren. Het restant van het oolbos vormt samen met het erf van de boerderij
foerageergebied. Aantasting van foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig
indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van de vaste rust- of
verblijfplaatsen van de betreffende soort, doordat er onvoldoende alternatieven
voorhanden zijn. De boerderij zelf wordt door de werkzaamheden niet aangetast;
het erf en het ooibos verdwijnen door de werkzaamheden.

17 mei 2013
Onze referentie
a a nvraagnummer
F/75C/2012/0315

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven op bladzijde 38 tot en met 40
van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Natuurtoets CVI haven Raaieind" van
23 oktober 2013 en in de aanvulling van 14 februari 2013.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter
aanscherping zijn in de ontheffing echter aanvullende voorschriften opgenomen.
De vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in de boerderij
worden door de werkzaamheden niet fysiek aangetast. Echter, doordat de
begroeiing op het erf en het restant van het ooibos verwijderd wordt zullen deze
vaste rust- of verblijfplaatsen minder aantrekkelijk worden voor de gewone
dwergvleermuis. Dit zal tot gevolg hebben dat de vaste rust- of verblijfplaats op
termijn zijn functie kan verliezen. De werkzaamheden gaan tevens gepaard met
zeer veel lawaai waardoor de vaste rust- of verblijfplaats verstoord wordt. U biedt
echter op 300 meter afstand, aan Raaeinde 3, een alternatief aan in de vorm van
20 vleermuiskasten aan een boerderij met een beplant erf. Het erf van deze
boerderij en de op het erf aanwezige beplanting is vergelijkbaar in kwaliteit en
kwantiteit met hetgeen er verdwijnt. Het feit dat in de boerderij een tweetal
bestaande vaste rust- of verblijfplaatsen aangetroffen zijn toont aan dat de
boerderij geschikt leefgebied vormt voor de gewone dwergvleermuis. De boerderij
aan Raaieind 3 maakt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid deel uit
van het bestaande netwerk aan vaste rust- of verblijfplaatsen van de aanwezige
kolonie van de gewone dwergvleermuis. De maatregelen zijn echter onvoldoende
om de verstoring van de vaste rust- of verblijfplaats door lawaai op te heffen;
ontheffing is dan ook aan de orde.
De gewone dwergvleermuis is de meest algemeen voorkomende vleermuis in
Nederland. Het effect van het project op de gewone dwergvleermuis is gering en
beperkt van aard. De gunstige staat van instandhouding van de gewone
dwergvleermuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u
voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde
voorschriften.
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Huismus
De huismus Is in het plangebied aangetroffen. Onder het dak van de woning van
de boerderij Grootraay broedt een kolonie van 5 paar huismussen. Het erf en het
grasland direct ten zuiden van de boerderij vormt hierbij essentieel
foerageergebied voor de kolonie. Aantasting van foerageergebleden is enkel
ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van de
vaste rust- of verblijfplaatsen van de betreffende soort, doordat er onvoldoende
alternatieven voorhanden zijn. De boerderij zelf wordt niet aangetast door de
werkzaamheden. Op korte termijn verdwijnt wel een belangrijk deel van de
begroeiing op het erf en in de directe omgeving van de boerderij. Daarnaast
produceert de verwerkingsinstallatie veel lawaai waardoor de geschiktheid van de
vaste rust- en verblijfplaatsen verder af neemt.

Dienst Regelingen

Datum
17 mei 2013
Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0315

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven op bladzijde 38 tot en met 40
van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Natuurtoets CVI haven Raaleind" van
23 oktober 2013 en in de aanvulling van 14 februari 2013. De door u voorgestelde
maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn in de ontheffing
echter aanvullende voorschriften opgenomen.
De vaste rust- of verblijfplaatsen van de huismus in de boerderij worden door de
werkzaamheden niet fysiek aangetast. Echter, doordat de begroeiing op het erf en
het restant van het ooibos verwijderd wordt zullen deze vaste rust- of
verblijfplaatsen minder aantrekkelijk worden voor de huismus. Alternatieve rusten verblijfplaatsen In de vorm van nestkasten voor de huismus warden
aangebracht op 300 meter afstand van de huidige nestplaats op de boerderij aan
Raaieinde 3. Bij de alternatieve verblijfplaatsen is voldoende leefgebied aanwezig
voor 5 broedpaartjes. Omdat de huidige verblijfplaatsen intact blijven, is het in dit
geval niet strikt noodzakelijk dat de alternatieven een heel broedseizoen eerder
worden gecreëerd. Ook is in dit geval de afstand van 300 meter niet
onoverkomelijk, omdat de verstoring op deze afstand minder groot is dan dichter
bij de oorspronkelijke locatie en omdat er geen geschikt leefgebied over zal blijven
tussen de oorspronkelijke locatie en Raaieinde 3. Omdat dit de dichtstbijzijnde
geschikte andere locatie voor huismus is, wordt de locatie kansrijk geacht voor de
huismus als alternatief. Alleen monitoring kan uitwijzen of de alternatieven
daadwerkelijk in gebruik worden genomen.
Echter, doordat het omringend functioneel leefgebied van de vaste rust- of
verblijfplaats van de huismus verdwijnt, waardoor de vaste rust- of
verblijfplaatsen hun functie verliezen, is het voor de huismus onzeker of de
alternatieven op tijd ontdekt worden.
De huismus is lokaal algemeen in de omliggende dorpen Grubbenvorst, Velden en
Raaieind. De gunstige staat van instandhouding van de huismus komt niet in
gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en
volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
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Belang van de ingreep

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het
belangen: "de bescherming van flora en fauna, "de volksgezondheid of openbare
veiligheid" en "dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige
effecten".

Dienst Regelingen

Datum
17 mei 2013

Onze referentie
aanvraagnummer

FF/75C/2012/0315

Het belang "de bescherming van flora en fauna" is niet van toepassing op uw
project; uw project heeft tot doel afval van de rivierverruimingswerken om te
zetten in bruikbare grondstoffen en deze over het water te transporteren naar de
eindgebruiker. De aanvraag is daarom uitsluitend beoordeeld op grond van de
belangen "de volksgezondheid of openbare veiligheid"en "dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten".
Voor vogels kan alleen ontheffing verleend worden ten behoeve van belangen
genoemd in de Vogelrichtlijn. Het door u aangedragen belang "dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten" is niet genoemd in de
Vogelrichtlijn. De aanvraag is daarom uitsluitend beoordeeld op grond van het
belang "de volksgezondheid of openbare veiligheid".
Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat
er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de gebieden langs de Maas beter
te beschermen tegen hoog water. Om dit te bereiken is in de afgelopen jaren het
project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is
om de Maas meer ruimte te geven. De rivierverruiming heeft tot doel de
waterstanden in de rivier te verlagen tijdens hoogwater waardoor overstromingen
voorkomen of beperkt worden. De aanleg van de haven vormt een integraal
onderdeel van het project Zandmaas cluster 3, bestaande uit een aantal
rivierverruimende projecten tussen Arcen en Venlo. Bij deze projecten komen
afvalstoffen vrij die omgezet worden in grondstoffen in de haven.
Gelet op het voorgaande en de onverminderde actualiteit van de naar voren
gebrachte omstandigheden ben ik van oordeel dat het belang "de volksgezondheid
of openbare veiligheid" voldoende onderbouwd is om de negatieve effecten op
beschermde dier- en plantensoorten, die als gevolg van de uitvoering van het
project zullen optreden, rechtvaardigen.
Andere bevredigende oplossing

Er is in een lang proces gekozen voor de locatie en voor een centrale
verwerkingseenheid voor de rivierverruimingsprocessen. Er is hierbij gekozen voor
het gebruik van bestaande bebouwing. Begroeiing wordt verwijderd om zo
voldoende ruimte te hebben voor de werkzaamheden. Er zijn geen andere
bevredigende oplossingen dan de voorgestelde locatie en werkwijze. Begroeiing
moet verwijderd worden om de functies opslag en ruimte voor machines en
materialen goed te kunnen benutten. De parkeerruimte moet vergroot worden en
er moet voldoende plaats zijn om de verwerkingsinstallatie op te stellen en de
haven aan leggen. Daarbij blijft boerderij Grootraay intact.
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Dienst Regelingen

Zorgplicht
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de
ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht
ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde
als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op
grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze
soorten te voorkomen.

Datum
17 mei 2013
Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0315

Vogels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen
van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen.
Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door
werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren.
Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen
dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat
voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd In het kader van
de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de
periode.
Gedragscodes
U geeft aan dat u gebruik zult maken van de goedgekeurde gedragscode van het
FODI en dat u derhalve voor het rapunzelklokje en de rivierdonderpad geen
ontheffing nodig heeft. Deze aanname behoeft echter enige nuancering.
In het algemeen geldt dat indien u van de vrijstelling voortvloeiend uit een reeds
goedgekeurde gedragscode of gedragscodes gebruik wilt maken, er aantoonbaar
conform volgens die gedragscode gewerkt moet worden.
Ik raad u dan ook aan om, voordat een project gaat plaatsvinden, de van
toepassing zijnde maatregelen ten aanzien van de voorkomende soorten
schriftelijk, in bijvoorbeeld een plan van aanpak, vast te leggen. Dit plan van
aanpak zou aanwezig moeten zijn op de locatie, in verband met eventuele
controle door bijvoorbeeld de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit. Dit plan van
aanpak moet wel in overeenstemming zijn met de betreffende gedragscode.
Dit alles is echter uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u gebruik wilt maken van
verschillende reeds goedgekeurde gedragscodes, raad Ik u aan, op grond van
overzichtelijkheid en handhaafbaarheid, de bronnen in het plan van aanpak te
noemen.
Uit de aard van reeds goedgekeurde gedragscodes vloeit voort dat het plan van
aanpak alleen onder de reikwijdte van de goedkeuring van de betreffende
gedragscode valt, als ze zijn (mede)opgesteld door een deskundige met kennis
van de betreffende soorten.
Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.
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De ontheffing en de voorschriften treft u hierbij aan.

Dienst Regelingen

Bezwaar

Datum
17 mei 2013

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende
bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming,
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0315

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval het aanvraagnummer
FF/75C/2012/0315 en de datum van de beslissing.
Op onze internetsite www.drioket.ni/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie
over het indienen van een bezwaarschrift.
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op de website: www.drioket.ni. Of bel met het DR-Loket:
0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).

Met vriendelijke groet,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

LIDJ2a wiet,
---BeerDtretrfigh
De teammanager Vergunningen Dienst Regelingen
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Bijlage 1

DE STAATSSECRETARIS1 VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Naar aanleiding van het verzoek van de heer J.M. Janssen
namens C.V.I. Haven RaaleInde B.V., op 7 november 2012
en de aanvulling hierop van 11 februari 2013
gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Voor het tijdvak van:

C.V.I. Haven Raaleinde B.V.
Ubroekweg 41
5928 NM VENLO
17 mei 2013 tot en met 21 oktober 2017

ONTHEFFING
FF/75C/2012/0315
Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft
het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de huismus (Passer domesticus).
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project
"CVI Haven Raaieinde", in de gemeente horst aan de Maas. Het projectgebied is gelegen ten zuiden van de kern Grubbenvorst, ter hoogte van de buurtschap Raaieind. Het plangebied wordt in
het zuiden begrensd door de A67, de Maas in het oosten, de N555 en de Everlose beek in het westen en de beek de Baarsdonklossing in het noorden, één en ander zoals is weergegeven in kaart
1.1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Natuurtoets CVI haven Raaieind" van 23 oktober
2012.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen
verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor
zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. C.V.I. Haven Raaieinde B.V. (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Krachtens de wettekst is de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de portefeullleverdeling tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ Is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris.

FF/75C/2012/0315

Pagina 1 van 3

ijlage 1

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende
brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te warden getoond aan de
daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend Is, het
bijgevoegde meidingsformuller volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden.
Specifieke voorschriften
7. Kapwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de periode van 15 augustus tot en met 1 maart.
8. De graafwerkzaamheden dienen aan te vangen in de periode van 15 augustus tot en met 1 maart.
9. U dient in verband met de voortplantIngs- en overwinteringsperiode van de huismus en de gevoelige
perioden van de gewone dwergvleermuis In de periode van 15 maart tot en met 15 juli en van 1 november tot en met 1 april niet te starten met verstorende werkzaamheden, zoals het verwijderen van beplanting of de start van werkzaamheden die veel lawaai produceren. Afhankelijk van het seizoen en de
weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor
het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door' een deskundige2 op het gebied van
de huismus en de gewone dwergvleermuis.
10. Het is niet toegestaan om de In het plangebied aanwezige vaste rust- of verblijfplaatsen van de huismus
en de gewone dwergvleermuis ontoegankelijk te maken. Het is daarnaast niet toegestaan om aanpassingen aan de buitenzijde van de gebouwen te maken noch extra isolerende maatregelen te treffen.
Gewone dwergvleermuis
11. U dient ter plaatse van Raaieind 3 zo spoedig mogelijk, maar minimaal 3 maanden voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden inbouwkasten of toegangen tot de spouwmuur te creëren met voldoende
capaciteit om 20 exemplaren van de gewone dwergvleermuis te herbergen. Deze verblijfplaatsen dienen
geschikt te zijn als zomer- en winterverblijfplaats.
12. U dient vanaf het voorjaar van 2013 gedurende de looptijd van deze ontheffing jaarlijks het aantal gewone dwergvleermuizen in het plangebied en de functies die het plangebied voor de gewone dwergvleermuis vormt te monitoren conform het vleermuisprotocol van het GAN. U dient de rapportage jaarlijks
voor 31 december van het lopende kalenderjaar aan te leveren, startend In 2013.
Huismus
13. U dient binnen een straal van 300 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats van de huismus, maar zo
veel mogelijk buiten de Invloedssfeer van het project, minimaal 10 permanente voorzieningen in de vorm
van in te bouwen mussenvides aan te brengen. Deze voorzieningen dienen zo spoedig mogelijk aangebracht te worden.
14. Aan Raaelnde 3 worden 12 tijdelijke verblijfplaatsen voor de huismus aangebracht. Deze alternatieve
voorzieningen dienen zo spoedig mogelijk vork aanvang van de verstorende werkzaamheden aangebracht te worden. Deze tijdelijke voorzieningen dienen jaarlijks schoon gemaakt te worden buiten de gevoelige periode.

2
Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd Is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis
dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte
van die soorten; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen
en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.
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15.

U dient vanaf het voorjaar van 2013 gedurende de looptijd van deze ontheffing jaarlijks het aantal huismussen in het plangebied en de functies die het plangebied voor de huismus vormt te monitoren conform
de soortenstandaard van het GAN. U dient de rapportage jaarlijks voor 31 december van het lopende

16.

kalenderjaar aan te leveren, startend in 2013.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied

van de gewone dwergvleermuis en de huismus.
17. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol
op de hoogte gesteld te worden.

Overige voorschriften
18.

Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de

voorschriften.
19. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de
ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze ter-

20.

mijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is Dienst Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

Den Haag, 17 mei 2013
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:
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Persoon, Chil
From:
Sent:
To:
Subject:

Bakkers - Donne, Yvette
donderdag 24 april 2014 12:33
Persoon, Chil; Heijnders, Jack
FW: CVI Raaieind

Ter info, zie bijgaand
Yvette Bakkers-Donné
Legal Counsel - Corporate Legal Affairs • Océ-Technologies BV.- A Canon Group Company
The Netherlands
P.O. Box 101, 5900 MA Venlo - Sint Urbanusweg 43 - 5914 CA Venlo ••
W www.oce.com
E
vvette.bakkerseoce.com
+31
(0)77
359
5421
F
r +31 (0)77 359 2189
Océ enables its customers to manage their documents efficiently and effectively by offering innovative print and document
management products and services for professional environments.
Trede Register: 12002662

From: Roel van Ark rmailto:roelman.Ark(ateunesen.n11
Sent: donderdag 24 april 2014 11:52
To: Bakkers - Donne, Yvette
Cc: Twan Reintjes; lohnianssen@terraci.n1; Svetlana Popadic
Subject: FW: CVI Raaieind

Geachte mw. Bakkers-Donné,
Inmiddels hebben wij ook via de Raad van State vernomen dat Océ een beroep heeft ingesteld tegen het
bestemmingsplan/omgevingsvergunning CVI Haven Raaieind.
Nadat we het door U ingediende beroepschrift van de Raad van State hebben ontvangen zullen wij dit intern
bespreken en hierbij uw voorstel betrekken.
Daarna kunnen/zullen wij reageren op uw onderstaande mail van 15 april jl.
Met vriendelijke groet,
DELFSTOFFEN COMBINATIE MAASDAL B.V.
Roel van Ark

+31 (0)485 512500
M +31 (0)6 23157517
+31 (0)485 541657
1H roel.van.ark@teunesen.n1

Van: Bakkers - Donne, Yvette 1-mailto:yvette.bakkers@oce.com1
Verzonden: dinsdag 15 april 2014 11:54
Aan: Roel van Ark
CC: Persoon, Chil; Heijnders, Jack
Onderwerp: CVI Raaieind
Geachte heer Van Ark,

Bij Océ is de afgelopen periode onderwerp van overleg geweest of Océ de procedure met betrekking tot de CVI
Haven Raaieind zal doorzetten.
Voor Océ staat centraal dat de voorgenomen ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op de in de bij Océ
toegepaste trillingsgevoelige apparatuur. De zorgen van Océ zijn ook na de laatste rapportage daarover (Fugro 28
januari 2014) nog niet weggenomen, onder meer omdat de kwantitatieve onderbouwing ontbreekt. Océ heeft dan ook
moeten besluiten om de stap te zetten haar advocaat te verzoeken om tegen het
bestemmingsplan/omgevingsvergunning beroep in te stellen.
Océ zet deze stap niet omdat zij als zodanig tggen uw plannen gekant is. Het is Océ te doen om zoveel mogelijk
zekerheid over haar zeer kritische bedrijfsvoering. Aan de zijde van Océ is de bereidheid aanwezig om intrekking van
het beroep in overweging te nemen als een in gezamenlijkheid door Océ en DCM aan te wijzen goed bekend staande
deskundige op het terrein van trillingen op basis van de thans voorliggende gegevens aangeeft dat door de
activiteiten van CVI Haven Raaieind geen trillingen worden veroorzaakt die van negatieve invloed zijn op de
productie- en meetactiviteiten bij Océ, en wel op basis van 50/50 kostendeling. Indien gewenst zijn wij bereid om dit
nader te bespreken.
Graag hoor ik op korte termijn van u.
Met vriendelijke groet,

Yvette Bakkers-Donné
Legal Counsel • Corporate Legal Affairs

• Océ-Technologies B.V.. A Canon Group Company

P.O. Box 101, 5900 MA Venlo • Sint Urbanusweg 43 • 5914 CA Venlo
• The Netherlands
T +31 (0)77 359 2189 F +31 (0)77 359 5421 E yvette.bakkers(aoce.com
W www.oce.com
Océ enables its customers to manage their documents efficiently and effectively by offering innovative print and document
management products and services for professional environments.
Trade Register: 12002662

This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee and may contain information
that is privileged, confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the
intended recipient or agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited.
If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone and
with a 'reply' message. Thank you for your co-operation.
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Persoon, Chil
Persoon, Chil
maandag 30 juni 2014 12:48
'johnjanssen@terraq.nr
FW: Navraag of project CVI Raaieind voornemens is om te starten.

From:
Sent:
>To:
Subject:

Dag John,
Ter info n.a.v. ons telefonisch gesprek van vanmorgen.
Mvg.
Chil Persoon

From: Persoon, Chil
Sent: maandag 30 juni 2014 12:12
To: Bakkers - Donne, Yvette
Cc: Versluys, Leo
Subject: Navraag of project CVI Raaieind voornemens is om te starten.
Dag Yvette,
John Janssen, Directeur DCM, meldt me telefonisch dat er nu geen zicht is op het starten met de werkzaamheden.
Dat kan nog wel tot eind 201420 blijven.
Verder meldde hij me dat er vanuit CVI geen behoefte is om in te gaan op jouw voorstel om gezamenlijk CVI/Oce
inhoudelijk de trillingsproblematiek met een onafhankelijke deskundige nader te analyseren.
Mvg.
Chil
Chil Persoon
Manager • Arbo- en Milieudienst
Océ-Technologies BV • A Canon Group Company
The Netherlands
P.O. Box 101, 5900 MA Venlo • St. Urbanusweg 43 • 5914 CA Venlo •
T +31 (0)77 359 3219 E Chil.Persoon@oce.com

W www.oce.com
Océ enables its customers to manage their documents efficiently and effectively by offering innovative print and
document management products and services for professional environments.
Traderegister:12002662.
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