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de diverse perspectieven zijn er specifieke (provinciale, nationale of internationale) ambities en belangen
aan de orde.
3.3.2.

Tien perspectieven

ecologische hoofdstructuur (EHS,?
De Ecologische hoofdstructuur (EHS, Pl) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen
nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een specifiek
ecologische functie (SEF-beken) (zie POL-herziening op onderdelen EHS, 2005). Erbinnen liggen
bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle
bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. 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. De Robuuste verbinding Schinveld-Mook maakt
tevens onderdeel uit van de EHS. Binnen de EHS komen hier en daar op bestemmingsplanniveau andere
bestemmingen en functies voor variërend van infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen,
woningen en toeristische voorzieningen e.d.
Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende
robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen, inclusief de Robuuste
verbinding Schinveld-Mook. Bescherming, ontwikkeling en verbetering van de (grensoverschrijdende)
biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen via milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke
watersystemen, zoals beken en (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, staat hier voorop. We streven
hier naar ecologisch gezond functionerende watersystemen en naar optimale randvoorwaarden voor de
natuur door verbetering van de waterhuishouding en de milieukwaliteit.
Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de
nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het "nee, tenzij" regime. Als we dergelijke activiteiten
toch toestaan moet compensatie plaatsvinden. Onder strikte condities kunnen voor knelpuntsituaties
oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een versterking van de ecologische structuur (zie
verder 4.3).
De gebieden van de EHS dienen goed toegankelijk te zijn voor recreatief medegebruik en voorzien van
(recreatieve) routestructuren binnen de ecologische randvoorwaarden. Het beheer is in handen van
particulieren,

landbouw,

overheden
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beschermingsorganisaties. Naast behoud en ontwikkeling van natuurwaarden speelt in deze gebieden
ook behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch.
In nieuwe natuurgebieden is geen uitbreiding en nieuwvestiging van grondgebonden landbouw mogelijk.
Binnen beheersgebieden is uitbreiding van de grondgebonden landbouw mogelijk indien het een extensief
rundveehouderijbedrijf betreft dat bijdraagt aan de natuurbeheerstaak in deze gebieden. Voor bestaande
agrarische bedrijven in de categorie 'Landbouw in Robuuste verbinding' (kaart 4.2 Groene waarden, POLherziening EHS) gelden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van perspectief 2 zolang geen sprake
is van duurzame natuurontwikkeling.
We verwachten van gemeenten dat deze alle ruimtelijke ontwikkelingen om advies aan ons zullen
voorleggen, omdat deze ontwikkelingen kunnen conflicteren met de provinciale (en rijks) belangen.
Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2)
De Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2) vormt samen met de EHS de ecologische structuur in
Limburg. Anders dan de EHS omvat de POG vooral landbouwgebieden.
Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van natuuren landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Ook van belang zijn het
instandhouden van een goede toeristisch-recreatieve structuur en een op het landschap georiënteerde
landbouw. Belangrijk zijn het behoud en bewerkstelligen van de juiste basiscondities voor de beoogde
verbetering van natuur en watersystemen, mede met het oog op het waarborgen van een gegarandeerde
en veilige drinkwatervoorziening. Het bebouwingsarme karakter blijft gehandhaafd. De POG omvat vooral
landbouwgebieden als buffer rond de EHS, delen van steile hellingen met veel natuur en
landschapselementen, ecologische verbindingszones, de beken met een specifiek ecologische functie
(voor zover geen onderdeel van de EHS), hamsterkernleefgebieden, landschappelijk raamwerk ZuidLimburg, waterwingebieden met een natuurlijk karakter vanwege de waterbescherming en gronden die
een natuurkarakter krijgen zoals bepaalde lopende ontgrondingen.
Het beleid in de POG is gericht op het versterken en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden (zie
4.3). Door inrichting en vergunningstelsel wordt bijgedragen aan de voor de aangrenzende EHS-gebieden
gewenste water- en milieucondities. Binnen de POG wordt tevens zorg gedragen voor het vasthouden en
bergen van water in de beekdalen, in combinatie met ecologisch herstel van de SEF-beken,
waterconservering ten behoeve van de grondwaterafhankelijke natuurgebieden en het voorkomen van
erosie op de steilere hellingen.
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Voor de intensieve veehouderijbedrijven geldt de zonering intensieve veehouderij. De POG vormt samen
met de EHS in Noord- en Midden Limburg een belangrijk onderdeel van het extensiveringsgebied voor de
intensieve veehouderij (zie POL-aanvulling Reconstructieplan, 2004). De aanwezige grondgebonden
landbouw landbouw (thans) en toeristische voorzieningen (spoedig na vaststelling POL 2006) kunnen zich
ontwikkelen in combinatie met een goede landschappelijke inpassing en indien aan de orde
"compensatie" van verloren gaande omgevingskwaliteiten (3.2.1 Limburgs Kwaliteitsmenu).
We verwachten van gemeenten dat deze alle andere soorten van ruimtelijke ontwikkelingen om advies
aan ons zullen voorleggen, omdat deze ontwikkelingen kunnen conflicteren met de provinciale belangen.
Veerkrachtige watersystemen (P3)
Het perspectief Veerkrachtige watersystemen (P3) heeft betrekking op de meer open delen van
beekdalen, winterbed van de Maas en steilere hellingen, voorzover deze geen deel uitmaken van P1
(EHS) of P2 (POG). De betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en zijn ingericht voor
gebruik door vooral grondgebonden landbouw. Locaal komt ook niet-grondgebonden landbouw voor. Met
name langs waterplassen, maar ook verspreid over het gebied P3 zijn veel toeristisch voorzieningen
aanwezig. De ontwikkeling van deze functies in deze gebieden is mogelijk mits dit aansluit op het bieden
van ruimte aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge waterafvoeren, het
bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van erosie, en gepaard gaat met een goede
landschappelijke inpassing en "compensatie" van verloren gaande omgevingskwaliteiten (Limburgs
Kwaliteitsmenu, zie 3.2.1).
De veerkrachtige watersystemen vormen een belangrijke continuïteit in het landschap zowel visueelruimtelijk als cultuurhistorisch, en bieden een goed houvast voor investeringen in landschapsontwikkeling
in aanvulling op de perspectieven 1 en 2.
De verwevenheid van functies, kenmerkend voor deze gebieden, wordt zo behouden en versterkt. Deze
verwevenheid van functies maakt dat binnen deze gebieden niet altijd de hoogste kwaliteitseisen ten
aanzien van bodem en water aan de orde (kunnen) zijn.
In het Maasdel is de Beleidslijn Grote Rivieren een belangrijk regulerend instrument. Deze beleidslijn doet
geen concessies aan het belang van veiligheid en maakt onderscheid in een stroomvoerend en
waterbergend regime. In het bergend deel van het rivierbed en in bepaalde situaties ook in het
stroomvoerend rivierbed zijn er ook voor niet-watergebonden activiteiten ontwikkelingen mogelijk.
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Partijen:
1. de rechtspersoon naar publiekrecht GEMEENTE HORST AAN DE MAAS,
zetelende te Horst, vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer ir. C.H.C.
van Rooij, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2011;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.V.I. HAVEN

RAAIEINDE B.V., gevestigd te Venlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar bestuurders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Teunesen Zand en Grint B.V., die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de
heren M.J. Teunesen en J.M. Teunesen, alsmede door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Janssen Materieel B.V., die op haar beurt
wordt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid J&T Tussenholding B.V., welke laatstgenoemde vennootschap
wordt vertegenwoordigd door de heer J.M. Janssen,
Nemen in overweging:
CVI is eigenaresse van een aantal in Bijlage 1 nader omschreven percelen grond
gelegen in de Uiterwaard Grootraay/Raaieinde aan de noordzijde van de A67
binnen de grenzen van de gemeente Horst aan de Maas;
naar aanleiding van de hoogvvateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er
aanvullende maatregelen nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te
beschermen tegen hoog water. Het doel van deze maatregelen is de
overstromingskans van de Maas te verhogen naar eenmaal per 250 jaar. Om dit te
bereiken is in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het
Noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant het project Zandmaas/Maasroute
ontwikkeld. Eén van de onderdelen van dit plan betreft het verbreden van de rivier
in het cluster Venlo tot en met Ooijen, waardoor de veiligheid en ook de vaarroute
wordt verbeterd (verdiept). Bij deze verruiming komen grote hoeveelheden ruwe
grondstoffen (toutvenant) vrij. Om de uitvoering van een aantal van deze
noodzakelijke projecten mogelijk te maken en om het afgegraven materiaal
vervolgens op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te
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Artikel 7.6
De hiervoor omschreven inspanningsverplichtingen van de Gemeente laten de
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de Gemeente en haar organen onverlet.
Partijen zijn zich ervan bewust dat de Gemeente en haar organen gebonden zijn aan
hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de wet en andere
voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het bepaalde in de
Overeenkomst kan aan deze verantwoordelijkheid niet afdoen en kan ook niet leiden
tot aansprakelijkheid van de Gemeente. Ondermeer kan de Gemeente niet
aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten dat voortvloeit uit aanwijzingen
van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties.
Artikel 8

Nadere uitwerking Werkplan en uitvoering werkzaamheden

Artikel 8.1
CVI zal alvorens met de verwezenlijking van de centrale verwerkingsinstallatie een
aanvang te maken, een nadere uitwerking van het Werkplan opstellen met een
beschrijving van de wijze van werken. Zij zal pas met de verwezenlijking starten als zij
over dit Werkplan met de gemeente overeenstemming heeft bereikt. De Gemeente zal
haar goedkeuring slechts kunnen weigeren voor zover dat in het kader van de aan
haar toevertrouwde en door haar te behartigen belangen aangewezen wordt geacht.
Artikel 8.2
CVI zal de gemeente op de hoogte houden van de voortgang van de verwezenlijking
van de centrale verwerkingsinstallatie.
Artikel 8.3
CVI voert de werkzaamheden geheel in eigen beheer uit, voor haar rekening en risico,
overeenkomstig de door haar verkregen vergunningen en/of overheidstoestemmingen
en de Planning.
Artikel 8.4
Het is CVI verboden de centrale verwerkingsinstallatie langer dan twintig jaren op het
Perceel te exploiteren, te rekenen vanaf de datum dat met de aanvoer van het
Toutvenant uit enig Deelproject naar de centrale verwerkingsinstallatie wordt gestart.
Uiterlijk twintig jaren nadat met de aanvoer is gestart dient CVI een aanvang te maken
met de ontmanteling van de centrale verwerkingsinstallatie. De ontmanteling dient
vervolgens in één constante en niet-onderbroken 'bouwstroom' plaats te vinden.
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Artikel 9.2
Voor alle overige in het kader van het Project redelijkerwijs benodigde
verkeersmaatregelen geldt dat deze door en voor rekening van CVI zullen worden
verwezenlijkt en gereed zullen zijn uiterlijk op het moment dat met de exploitatie van de
centrale verwerkingsinrichting wordt gestart.

Artikel 9.3
Indien en voor zover materieel van CV! ten behoeve van de verwezenlijking of
exploitatie van de centrale verwerkingsinstallatie gebruik maakt van bestaande
gemeentelijke wegen, komen de meerkosten van het onderhoud aan genoemde wegen
die onder normale omstandigheden voor rekening van de Gemeente worden
onderhouden, voor rekening van CVI. Of sprake is van meerkosten zal worden bepaald
aan de hand van de gebruikelijk door de Gemeente gemaakte onderhoudskosten. Voor
zover de onderhoudskosten het gemiddelde onderhoud te boven gaan, wordt het
meerdere geacht het gevolg te zijn van de activiteiten van CVI. In verband met het
bepaalde in dit artikellid zal vóór aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van de
verwezenlijking van de centrale verwerkingsinstallatie door de Gemeente en voor
rekening van CVI een zogenoemde nulmeting worden gedaan om de staat van de
wegen die door CVI ten behoeve van de verwezenlijking en exploitatie van de centrale
verwerkingsinstallatie zullen worden gebruikt, vast te stellen. Voor zover uit de
nulmeting zou blijken dat er sprake is van achterstallig onderhoud, komen de in dit
artikel bedoelde onderhoudskosten voor zover deze betrekking hebben op het
wegnemen van het achterstallig onderhoud niet voor rekening van CVI.

Artikel 9.4
CVI is verplicht zorg te dragen voor een adequate ruimtelijke inpassing van de centrale
verwerkingsinstallatie. Daarbij zal de verwerkingsinstallatie door middel van een
groene buffer worden gescheiden van de Venloseweg zodanig dat deze, rekening
houdend met de volgens het inrichtings- en beplantingsplan benodigde groeiperiode,
vanaf de Venloseweg niet meer zichtbaar is. CV! zal daartoe tijdig een inrichtings- en
beplantingsplan opstellen. Het concept van dit plan zal worden ingebracht in het in
artikel 4.8 van de Overeenkomst genoemde overleg.
Artikel 10

Herinrichtinq

Artikel 10.1
De herinrichting van het Perceel na de exploitatiefase zal door of namens en voor
rekening van CVI geschieden overeenkomstig een nader op te stellen

I/
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0(0,1
Indien één van Partijen dat wenst, zullen
Partijen nadat het herinrichtingsplan onherroepelijk door gedeputeerde staten van de
provincie Limburg zal zijn vastgesteld, ieder een deskundige benoemen, die tezamen
een derde deskundige benoemen, die de omvang van het fonds en de daaruit voor CVI
voortvloeiende jaarlijkse stortingsverplichting ten behoeve van het fonds gezamenlijk
bindend vaststellen. CVI is gehouden met ingang van 1 januari van het jaar volgend op
het jaar waarin de voor de centrale verwerkingsinstallatie vereiste vergunningen
verleend zijn, jaarlijks uiterlijk op 1 januari, aan de in artikel 10.4 vastgelegde
stortingsverplichting te voldoen.

Artikel 10.5
CVI draagt zorg voor de herinrichting van het Perceel overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.1 van de Overeenkomst. CV! dient ervoor zorg te dragen dat ten behoeve
van de herinrichting deugdelijke bestekken worden vervaardigd die geen
ontwerpfouten bevatten. Voorts dienen in het kader van de herinrichting deugdelijke en
duurzame constructies en inrichtingselementen toegepast te worden en dient CV!
ervoor zorg te dragen dat de toegepaste werkwijzen goed en deugdelijk zijn. Bij de
bepaling van wat deugdelijk, duurzaam en goed is, dienen in aanmerking genomen te
worden de stand van de wetenschap en de techniek en de toepasselijke wet- en
regelgeving, en voorts de ligging van het gebied en de toekomstige functies na
afronding van de herinrichting.
CVI verbindt zich de herinrichting van het Perceel twee jaar voorafgaand aan het einde
van de exploitatieperiode (zie artikel 8.4 van de Overeenkomst) nader uit te werken in
een definitief herinrichtingsplan met inachtneming van (-) de regels van het ter plaatse
vigerende bestemmingsplan en (-) hetgeen terzake is bepaald in de
ontgrondingsvergunning (onder meer in het plan van eindtoestand dat daarvan
onderdeel uitmaakt). Het herinrichtingsplan dient, voordat CVI de voor de herinrichting
vereiste aanvragen om vergunning indient bij de bevoegde bestuursorganen, door het
college van burgemeester en wethouders van de Gemeente goedgekeurd te worden.
CVI garandeert dat de herinrichting bij de oplevering voldoet aan het in artikel 10 van
de Overeenkomst bepaalde en de op basis daarvan vervaardigde nadere stukken en
gemaakte afspraken.

Artikel 10.6
In de koopovereenkomst zal in ieder geval worden vastgelegd dat CVI jegens de
Gemeente gedurende een periode van 5 jaar na de ondertekening van de

