
Raad 
vanstate Afdeling bestuursrechtspraak 

Betreft : Vereniging Behoud de Parel e.a. 

mr. T.I.P. Jeltema 
Postbus 153 
5500 AD VELDHOVEN 

Datum 	 Ons nummer 

15 mei 2014 	201403103/1/R1 

Onderwerp 

Horst aan de Maas/Coördinatieregeling 
Bp. Centrale Verwerkingsinstalatie 
Raaieinde en omgevingsvergunning 

Uw kenmerk 

TJ/kba/TJ21300938 

Behandelend ambtenaar 

I. Velsink 
070-4264835 

Hierbij ontvangt u ter informatie kopieën van beroepschriften die in de bovenvermelde 
zaak, waarin ook u partij bent, zijn binnengekomen. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 

De administratie is op 30 mei gesloten. 

2547855(5A4) 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.n1 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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Postbus 10100 

5000 JC Tilburg 

Dr. Hub van Doomeweg 195 
Tilburg 

Telefoon 088 462 3700 
Fax 088 462 2799 

klantenservice@achmearechtsbijstand.n 
www.achmearechtsbijstand.n1 

Tevens per fax op 9 april 2014 

L1•110 

Datum 

9 april 2014 

Onderwerp 

pro forma beroep tegen een vastgesteld 

bestemmingsplan 

Ons zaaknummer 

R206807065 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

mr. R.A.M. Verkoijen 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens mijn cliënten, 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 
2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst; 
3. De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 
4. De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 
5. Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 
6. De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 
7. De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 
8. De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

stel ik met deze brief pro forma beroep in. 

Het gaat over het besluit van de gemeenteraad van Horst aan de Maas van 11 februari 2014 waarbij 

het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" gewijzigd is vastgesteld. Een 
exemplaar van de publicatie en het raadsbesluit is bijgevoegd. 

Cliënten zijn het met dit besluit niet eens. Zij hebben mij gevraagd om daartegen namens hun beroep 
in te stellen, Ik doe dat met deze brief. 

Pro forma beroep 

Op dit moment lukt het mij nog niet om de gronden van dit beroepschrift te vermelden. Om de termijn 

veilig te stellen volsta ik op dit moment met het indienen van een voorlopig beroepschrift. Graag hoor 

ik van u binnen welke redelijke termijn u het gemotiveerde beroepschrift van mij verlangt. 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
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delijke groet, 

mr. R.A.M. erkor 

jurist 
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Verzoek 

Graag verzoek ik u namens cliënten het bestreden besluit te vernietigen en het bestuursorgaan te 

veroordelen tot vergoeding van de proceskosten en het griffierecht. 

Machtiging 

Ik ben vermeld op de lijst van medewerkers voor wie een doorlopende machtiging is afgegeven. 

Hebt u nog vragen? 

Belt u dan gerust. U kunt mij bereiken via onze Klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700 

Mailen kan natuurlijk ook: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ik wil u vragen altijd ons 
zaaknummer R206807065 te vermelden. 
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Rectificatie - Vastgesteld 

bestemmingsplan en verleende 

vergunningen/beschikking 

Coördinatieregeling Centrale 

Verwerkingsinstallatie Raaieinde, 
Horst aan de Maas 

 

gemeente 

HORST 
AI• 
MAAS 

  

  

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 onderde-
len 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. Het geldende bestemmings-
plan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorlig-
gend bestemmingsplan en vergunningen/beschikking hebben betrekking op de ontwikkeling van de 
CVI Haven Raaieinde. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas coördineren de besluitvor-
ming op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatierege-
ling). 

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 zienswijzen-
rapport. 

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 
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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: 
• 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 informa-

tiehoek: 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) 4779777. 
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) 3897812. 

• 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) 3294444. 

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.n1 
(zie bekendmakingen). 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via 
www.ruimtelijkeplannen.n1 
De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburg.nl/vergunningen  

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 EA, 's-Gravenhage (tel.: (070) 4264426, Internet: www.raadvanstate.nI), 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. 
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De raad voornoemd, 

De vtb 

C. van Rooij 	 mr. J.M. Poels 

griffier, 

gemeente 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1133!;).2,5 , 9:-.50  483 HORST 

A/D 
MAAS 
raadsbesluit 

Bijlage van gemeenteblad 2014, no. 5 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014, gemeenteblad 2014, no. 5; 

gelezen het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde'; 

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

besluit: 

1. in te stemmen met het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' en de tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de beantwoording in 
hoofdstuk 1 van het zienswijzenrapport; 

2. het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' gewijzigd vast te stellen conform de 
wijzigingen die in hoofdstuk II onder A en B van het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde' zijn opgesomd; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari s14. 

Bezoekadres: VVilhelminaplein 6, Horst 	Postbus 6005 / 5960 M Horst 	T 077- 477 97 77 	F 077- 477 97 50 



Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State 

Postbus 20019 
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Tevens per fax op 9 april 2014 

Telefoon 088 462 3700 
Fax 088 462 2799 

klantenservice@achmearechtsbijstand.n1 
wwvv.achmearechtsbijstand.n1 

Dr. Hub van Doorneweg 195 
Tilburg 

ZAAKW7c 

BEHANDELD DD: DAR: 

achmea 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 0 APR. 2014 
Stichting Achmea Rechtsbijstand 

Postbus 10100 
5000 JC Tilburg 

Datum 

9 april 2014 

Ondetwetp 

pro forma beroep tegen verleende 

omgevingsvergunning 

Ons zaaknummer 

R207546447 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

mr. R.A.M. Verkoijen 

Geachte heer, mevrouw, 

Mijn cliënten, 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 

2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst; 

3. De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 

4. De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 

5. Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 

6. De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 

7. De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 

8. De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

hebben mij verzocht om beroep in te stellen tegen een besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Horst aan de Maas van 18 februari 2014. Op dit datum is ee 

omgevingsvergunning verleend aan CV] Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst voor het oprichten 

van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan Raaieinde te 

Grubbenvorst. 

Cliënten zijn het met dit besluit niet eens. Zij hebben mij gevraagd om daartegen namens hun beroep 

in te stellen. Ik doe dat met deze brief. Een exemplaar van de bekendmaking en het besluit zijn 

bijgevoegd. 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
Kvk 41 038 571 Apeldoorn 



Met v 	.- lijke groet, 

mr. R.A.M. e oijen 

jurist 

Vervolg op de brief van 	Bestemd voor 	 Bladnummer 
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Pro forma beroep 

Op dit moment lukt het mij nog niet om de gronden van dit beroepschrift te vermelden. Om de termijn 

veilig te stellen volsta ik op dit moment met het indienen van een voorlopig beroepschrift. Graag hoor 
ik van u binnen welke redelijke termijn u het gemotiveerde beroepschrift van mij verlangt. 

Verzoek 

Graag verzoek ik u namens cliënten het bestreden besluit te vernietigen en verweerder te veroordelen 

tot vergoeding van de proceskosten, waaronder de gemaakte en nog te maken deskundigenkosten 

als bedoeld in artikel 8:75 AWB en artikel 1 aanhef en onder b van het Besluit proceskosten 
bestuursrecht en het griffierecht. 

Machtiging 

Ik ben vermeld op de lijst van medewerkers voor wie een doorlopende machtiging is afgegeven. 

Hebt u nog vragen? 

Belt u dan gerust. U kunt mij bereiken via onze Klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700 

Mailen kan natuurlijk ook: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ik wil u vragen altijd ons 
zaaknummer R207546447 te vermelden. 
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BEHANDELD DD. 

Datum 

9 april 2014 

Onderwerp 

pro forma beroep tegen verleende 

omgevingsvergunning 

Ons zaaknummer 

R207546447 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

mr. R.A.M. Verkoijen 

Geachte heer, mevrouw, 

Mijn cliënten, 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 

2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst; 

3. De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 

4. De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 

5. Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 

6. De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 

7. De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 

8. De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

hebben mij verzocht om beroep in te stellen tegen een besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Horst aan de Maas van 18 februari 2014. Op dit datum is ee 

omgevingsvergunning verleend aan CV! Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst voor het oprichten 

van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan Raaieinde te 

Grubbenvorst. 

Cliënten zijn het met dit besluit niet eens. Zij hebben mij gevraagd om daartegen namens hun beroep 

in te stellen. Ik doe dat met deze brief. Een exemplaar van de bekendmaking en het besluit zijn 

bijgevoegd. 
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Met v.p •-lijke groet, 

mr. R.A.M. éi. oijen 

jurist 
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Pro forma beroep 

Op dit moment lukt het mij nog niet om de gronden van dit beroepschrift te vermelden. Om de termijn 

veilig te stellen volsta ik op dit moment met het indienen van een voorlopig beroepschrift. Graag hoor 

ik van u binnen welke redelijke termijn u het gemotiveerde beroepschrift van mij verlangt. 

Verzoek 

Graag verzoek ik u namens cliënten het bestreden besluit te vernietigen en verweerder te veroordelen 

tot vergoeding van de proceskosten, waaronder de gemaakte en nog te maken deskundigenkosten 

als bedoeld in artikel 8:75 AWB en artikel 1 aanhef en onder b van het Besluit proceskosten 

bestuursrecht en het griffierecht. 

Machtiging 

Ik ben vermeld op de lijst van medewerkers voor wie een doorlopende machtiging is afgegeven. 

Hebt u nog vragen? 

Belt u dan gerust.,U kunt mij bereiken via onze Klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700 

Mailen kan natuurlijk ook: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ik wil u vragen altijd ons 
zaaknummer R207546447 te vermelden. 
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Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State 

Postbus 20019 

2500 EA 'S-GRAVENHAGE 
Luk clANDELD DD: 

14 tvIEI 2014 .,.. 
4";AKI•2. 	— 

STATE 

Datum 
	

Ons zaaknummer 
	

Behandeld door 

13 mei 2014 
	

R207546447 
	

mr. R.A.M. Verkoijen 

Onderwerp 
	

Uw kenmerk 

beroepsgronden 
	

201403103/1/R1 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens mijn cliënten, 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 

2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst; 

3. De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 

4. De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 

5. Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 

6. De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 

7. De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 

8. De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

heb ik pro forma beroep ingesteld. U stelt mij in de gelegenheid om voor 14 mei 2014 de gronden aan 

te voeren. Dat doe ik met deze brief. 

Het betreft een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan 

de Maas van 18 februari 2014. Op dit datum is een omgevingsvergunning verleend aan CVI Haven 

Raaieinde B.V. te Grubbenvorst voor het oprichten van een haven en een verwerkingsinstallatie voor 

zand en grind, gelegen aan Raaieinde te Grubbenvorst. 

Ook is het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' vastgesteld. 

In uw ontvangstbevestiging hebt u beide besluiten genoemd zodat ik ook in één brief de gronden zal 

aanvoeren. 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
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1. Omgevingsvergunning 

Mijn cliënten vrezen overlast in de vorm van geluid, trillingen, stof en wegverkeer. Hieronder zal ik dat 
nader toelichten. 

1. Toepassing van de IPPC-richtlijn 

Er wordt gesteld dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is. De vraag is echter of wordt voldaan aan 

artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn. In de overwegingen bij de vergunning op grond 

van de Waterwet wordt gesteld (p. 17) dat het project onder andere ziet op het verwerken van niet-

vermarktbare specie van binnen en van buiten het project in een bezinkbekken (onderwaterdepot) ten 

noorden van de haven. Onduidelijk is om welke hoeveelheden het gaat. 

Als reactie op deze zienswijze wordt gesteld dat er wordt voldaan aan de Richtlijn industriële emissies. 

Er wordt echter ook gesteld dat 2 tot 5% van het aan te voeren hoeveelheid materiaal bestaat uit niet 

vermarktbare specie die neerslaat in het bezinkbekken. Dit is een uitgangspunt maar niet duidelijk is 

om welke hoeveelheden in tonnen het gaat. Wij blijven derhalve van mening dat er sprake is van een 

stortplaats als bedoeld in artikel 5.4 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies. 

2. Geluidsoverlast en trillingshinder 

a. individuele beoordeling 

Zowel in de omgevingsvergunning als in het bestemmingsplan wordt gesteld dat bij de 

installaties die voor dit project worden gebruikt, laagfrequent geluid (LFG) te verwachten 

is. Terecht wordt gesteld dat LFG slecht kan worden gedempt en nauwelijks kan worden 

afgeschermd. LFG zorgt over grote afstanden voor overlast. In het bestemmingsplan 

wordt gesteld dat, als LFG wordt veroorzaakt, rond de zeven een scherm van 

betonblokken zal worden geplaatst. Indien men eerst concludeert dat demping en 

afscherming nauwelijks mogelijk is, staat op voorhand al vast dat het plaatsen van een 

scherm geen effect heeft. Het LFG plaatst zich voort via trillingen, ook via de grond. Een 

scherm van betonblokken kan deze trillingen niet wegnemen. Nu er geen garantie is dat 

er geen LFG wordt ondervonden en zelfs wordt gesteld dat het aannemelijk is dat er wel 

LFG wordt ondervonden, kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. 
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Om de verleende omgevingsvergunning en het bestemmingsplan op het onderdeel 

geluid te beoordelen, is het voor een contra-expertise voorgelegd aan Peutz B.V. Bij 

deze brief treft u het rapport aan van deze deskundige. 

Peutz concludeert dat: 

• het referentieniveau van het omgevingsgeluid beduidend lager is dan de nu 

vergunde waarde; 

• er een onvoldoende afweging heeft plaatsgevonden bij het vergunnen van een 

hogere waarde dan de referentiewaarde; 

• onzeker is of de opgelegde grenswaarden überhaupt gehaald kunnen worden. Er 

wordt door vergunninghouder zelf ook al aangegeven dat de mogelijkheid aanwezig 

is dat er een overschrijding zal plaatsvinden; 

• er ontbreekt een controlevoorschrift; 

• er mag worden gewerkt vanaf 06:00 uur, zijnde de nachtperiode. Vanwege de 

bedrijfsduurcorrectie wordt het geluid van dit uur, uitgesmeerd over de gehele 

nachtperiode waardoor er in dat uur veel geluidsoverlast veroorzaakt kan worden. Er 

is niet gemotiveerd waarom er om 6:00 uur begonnen moet worden; 

• er is niet gemotiveerd waarom er voor grondwallen van 6 meter hoog is gekozen; 
• het advies van de commissie m.e.r. wordt niet gevolgd; 

• het bronvermogen van de breekinstallatie is te laag aangehouden; 

• er is van een onjuiste maaiveldhoogte uitgegaan; 

• het advies van de commissie m.e.r. met betrekking tot het wegnemen van 

laagfrequent geluid door maatregelen aan de bron is niet opgevolgd. De commissie 

heeft verwezen naar verschillende installaties in binnen- en buitenland waar het 

laagfrequent geluid is beperkt door technische maatregelen te treffen aan de zeven 

of de opstelling van de zeven; 

• onduidelijk is welke maatregelen nog getroffen kunnen worden als er zich wel 

laagfrequent geluid voordoet; 

• er zijn, ten aanzien van laagfrequent geluid, slechts voorschriften gesteld met 

betrekking tot de geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie maar 

niet — zoals gebruikelijk — bij woningen; 

• de gestelde voorwaarden staan een te hoog niveau voor laagfrequent geluid toe; 

In ieder geval blijkt uit het deskundigenrapport dat het besluit onvoldoende zorgvuldig is 

voorbereid en gebreken vertoont. 
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Verder valt op dat voorschrift 6.16 bepaalt dat de zuiger buiten gebruik gesteld moet 

worden als niet binnen drie maanden aan de gestelde grenswaarden voor 

laagfrequentgeluid voldaan kan worden. Dat voorschrift ontbreekt voor de 

verwerkingsinstallatie terwijl de voorschriften 6.15 (zuiger) en 6.17 

(verwerkingsinstallatie) wel gelijk zijn. 

Ook op om die reden kan het besluit niet in stand blijven. 

b. cumulatieve beoordeling 

In de directe nabijheid van het project bevinden zich diverse geluidbronnen die het geluid 

op geluidgevoelige objecten versterken. In de directe nabijheid bevindt zich het 

industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, de spoorverbinding van Roermond naar 

Nijmegen en de Maas met scheepvaartlawaai. Bij deze geluidbronnen komt dan nu een 

verwerkingsinstallatie die voor een verdere toename van het geluidsniveau zal zorgen. 

Er is onvoldoende rekening gehouden met het spoorweg- en scheepvaartlawaai en zijn 

ook de overige bronnen in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. 

Als reactie op de ingediende zienswijze wordt gesteld dat er wel rekening is gehouden 

met de overige geluidbronnen maar dat het scheepvaartverkeer en het railverkeer geen 

hoge geluidniveaus opleveren, gezien het gemeten L95 niveau van 40-45 dB(A). Op het 

adres Venloseweg 28 wordt echter een niveau toegestaan van 52 dB(A) in de 

dagperiode terwijl het referentieniveau 40-45 dB(A) is. Hiervoor gelden derhalve 

eveneens de opmerkingen van Peutz dat niet is gemotiveerd waarom wordt afgeweken 

van het referentieniveau. 

c. Verkeerslawaai 

Uit het akoestisch onderzoek leid ik af dat wordt gekozen voor ontsluitingsvariant 1 

waarbij er dus sprake is van een directe aansluiting op de Venloseweg. Het aantal 

vrachtwagens dat per dag arriveert bedraagt 67. Er zijn derhalve 134 

transportbewegingen met vrachtwagens per dag. Bij het gebruik van zogenaamde 

dumpers, waarbij de vering minimaal is, zal dit leiden tot overlast in de vorm van 

trillingen, schade aan woningen en geluidsoverlast. 
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3. Alternatieven 

Hoewel het onderzoek van alternatieven met name een planologische aangelegenheid is, dient ook, 

via de toepassing van de best beschikbare technieken, te worden onderzocht of alternatieven niet 

bijdragen tot een minder milieubelastende exploitatie. Het gehele project en de daaraan ten grondslag 

liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar de locatie waarvoor nu de vergunning is 

verleend. Dat de gronden al eigendom zijn van de initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat 

van een objectief alternatievenonderzoek geen sprake is. Nu er geen zwaarwegende 

maatschappelijke belangen zijn die het oprichten van de CVI op deze locatie noodzakelijk maken, had 

voor een alternatief gekozen moeten worden waarbij de ingreep in het landschap niet noodzakelijk of 

minder is. Een bestaande locatie waar deze ingreep al heeft plaatsgevonden ligt dan voor de hand. 

Hierbij moet dan worden gedacht aan het realiseren van een vaste of drijvende CVI in een bestaande 

haven of bij een bestaande winning zoals bij de hoogwatergeul in Lomm. Op die locaties heeft de 

ingreep al plaatsgevonden en zijn voorzieningen getroffen om de overlast weg te nemen. Nu wordt 

alleen vanuit financieel oogpunt, het winnen van zand en grind vanuit de aan te leggen locatie, 

gekozen voor onderhavige locatie. 

2. Bestemmingsplan 

1. Shtligheid met nationaal ruimtelijke beleid en het ontbreken van nut en noodzaak 

In het Natuurbeleidsplan is de Ecologische Hoofdstructuur opgenomen, met als doel om natuur en 

landschap duurzaam te behouden en om de diverse natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het 

plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Gelet op het bepaalde in de 

"spelregels EHS' geldt het "nee-tenzij, principe". 

Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Zo'n project kan alleen doorgaan, als er geen 

reële alternatieven mogelijk zijn èn er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Een 

initiatiefnemer is in dit geval verplicht om de negatieve effecten te mitigeren. Dit houdt in dat het 

optreden van negatieve effecten wordt voorkomen of beperkt door aanvullende maatregelen te treffen. 

Bij overblijvende negatieve effecten is compensatie de laatste stap om de optredende schade te 

herstellen. 
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De Nota Ruimte tekst is de basis voor dit 'nee, tenzij'-regime (Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 

3.3.5, blz. 114): In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-

gebieden, Natuurbeschermingswetgebieden en EHS-gebieden gericht op het behoud, herstel en de 

ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming van de 

wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van 'nee, tenzij'-regime. 

Binnen de gebieden waar het 'nee, tenzij'-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, projecten of 

handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 

significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. 

In het besluit wordt gesteld dat er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een groot openbaar 

belang. Dat wordt echter 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. Dat wordt ook door 

mijn cliënten onderschreven. 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. Het daadwerkelijke belang om op deze locatie een 

centrale verwerkingsinstallatie op te richten, is het winnen van zand en grind op deze locatie. Dat is 

echter geen groot maatschappelijk belang. Er wordt dan ook onder valse voorwendselen getracht een 

groot maatschappelijk belang te hangen aan een project dat eigenlijk alleen is gericht op zand- en 
grindwinning. 

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. Van deze locatie wordt gesteld dat het kleiner 

is dan de vereiste 30 hectare en deels in gebruik is als recreatiehaven die dan verplaatst moet 

worden. Ook zou een beschermd bosgebied moeten wijken en heeft de haven onlangs de status van 

Trans European Inland Terminal gekregen. Hierover het volgende. De 30 hectare, waarvan wordt 

gesteld dat deze nodig zijn, zijn niet vereist bij een bestaande haven. Het feit dat deze thans in gebruik 

is als recreatiehaven en de recreatiehaven verplaatst moet worden, kan geen reden zijn om deze 

locatie niet als geschikt te beoordelen. Immers, op de nu geplande locatie rust de bestemming 

agrarische doeleinden met landschappelijke- en natuurwaarden waarbij de bestemming is gericht op 

het behoud en waar mogelijk versterking van de uiteenlopende aanwezige waarden en belangen. Op 
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de geplande locatie rust dus ook niet de juiste bestemming en worden de bestaande waarden 

tenietgedaan terwijl in de haven wel wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Dat de haven de status 

van Trans European Inland Terminal heeft gekregen, kan ook geen argument vormen omdat dit is 

gebeurd tijdens de planvorming en men dus onvoldoende in het werk heeft gesteld om de CVI 
daadwerkelijk in de haven onder te brengen. 

Ook voor wat betreft de locatie bij de haven in Wanssum is duidelijk dat dit een beter alternatief is dan 

het huidige plan. Ook bij de haven in Wanssum is er sprake van een bestaande haven en is het niet 

nodig om de natuur te verstoren. Op pagina 11 van de notitie Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze 

van de CVI Zandmaas, wordt nog aangegeven dat een groot deel van de gronden op de voorgenomen 

locatie al in eigendom zijn van de initiatiefnemers. Daaruit blijkt al dat de alternatieven niet op een 

objectieve wijze zijn onderzocht. De uitkomst van de onderzoeken stonden al bij voorbaat vast. 

Het project wordt nu gepresenteerd als een plan om de veiligheid langs de Maas te verhogen. In 

werkelijkheid betreft het een project om zand en grind te winnen. Landelijk gezien is er minder 

behoefte aan grind en zijn nieuwe ontgrondingen niet noodzakelijk. 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. 

Als reactie op de zienswijze wordt gesteld dat er diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar locaties en 

dat er een plan-MER is opgesteld waarin afwegingen zijn gemaakt over de locatiekeuze. 

Ongeacht al deze onderzoeken, blijft vaststaan dat het plan strijdig is met nationaal ruimtelijk beleid en 

blijven wij van mening dat de zand- en grindwinning in dit plan voorop staat. De nut en noodzaak van 
het plan ontbreekt. 

2. strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid 

Het project heeft een looptijd van 25 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 25 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 
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'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. 

Vaststaat dan ook dat het project strijdig is met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en dat er dan 

ook geen medewerking aan het plan kon worden gegeven. Omdat er sprake van tijdelijke situatie 

wordt door de provincie toch medewerking verleend aan het plan. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, gaat het om werkzaamheden die minimaal 25 jaar duren. Dan kan 

niet meer worden gesproken over een tijdelijke situatie. Nu het POL niet is aangepast, er al vanaf 

2005 wordt gezocht naar een locatie voor een CV! en de provincie er derhalve bewust voor heeft 

gekozen om deze locatie niet aan te wijzen als gebied waar deze ontwikkelingen mogelijk gemaakt 

moeten worden, kan niet anders worden geconcludeerd dat het plan strijdig is met provinciaal beleid 

en derhalve met een goede ruimtelijke ordening. 

Er wordt gesteld dat het gaat om een tijdelijke situatie. Gelet op de duur van de termijn kan niet van 

tijdelijk worden gesproken. Verder bestaat er geen garantie dat het gebied na die tijd ook 

daadwerkelijk weer terug aan de natuur wordt gegeven. Er wordt aangegeven dat een eindplan moet 

worden opgesteld dat moet worden goedgekeurd. Onzekerheid bestaat over de garantie dat een 

dergelijke invulling ook daadwerkelijk wordt gegeven en hoe een dergelijk eindplan door derden kan 

worden afgedwongen via een handhavingsverzoek. 

Nu er geen sprake is van tijdelijkheid én er geen zekerheid bestaat over de daadwerkelijke invulling en 

handhaving van het eindplan, kan het besluit niet in stand blijven. 

3. Natuurwaarden 

In het gebied, waarvan hiervoor al is aangegeven dat het onderdeel uitmaakt van het POG en de 

ecologische hoofdstructuur, bevinden zich beschermde diersoorten. Het natuurlijke leefgebied van 

deze soorten wordt aangetast als het plan tot uitvoering wordt gebracht. Ook hiervoor geldt, nu het 

plangebied midden in een Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) en de Ecologische 

Verbindingszone ligt, dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang moet zijn om het plan mogelijk 

te maken en dat er geen alternatieven zijn. Nu er wel alternatieven en geen zwaarwegend 

maatschappelijk belang is, kan geen medewerking worden verleend maar moeten de aanwezige 

natuurwaarden en leefgebieden worden gerespecteerd. In het plan wordt 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 
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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. 

Bij een diepte van meer dan 5 meter vinden er vrijwel geen biologische activiteiten meer plaatsen 

vanwege het gebrek aan licht en lucht. Bij een ontgronding van 20 meter diep zijn de gevolgen 

derhalve desastreus voor de natuur. In het gebied zijn bevers en ijsvogels gesignaleerd en is veel 

geïnvesteerd om de natuurwaarden op niveau te houden. Als deze investeringen worden tenietgedaan 

als de plannen worden uitgevoerd. 

Daarbij komt dat de activiteiten het grondwaterpeil en de kwaliteit van het grondwater zullen 

beïnvloeden, hetgeen nadelig zal zijn voor het nabijgelegen Sint Janssleutelbos. 

4. Alternatieven 

Hiervoor zijn al enkele alternatieve aangedragen. Het gehele project en de daaraan ten grondslag 

liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar deze locatie. Dat de gronden al eigendom zijn 

van de initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat van een objectief alternatievenonderzoek 

geen sprake is. Nu er geen zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn die het oprichten van de 

CV! op deze locatie noodzakelijk maken, had voor een alternatief gekozen moeten worden waarbij de 

ingreep in het landschap niet noodzakelijk of minder is. Een bestaande locatie waar deze ingreep al 

heeft plaatsgevonden ligt dan voor de hand. Hierbij moet dan worden gedacht aan het realiseren van 

een vaste of drijvende CVI in een bestaande haven of bij een bestaande winning zoals bij de 

hoogwatergeul in Lomm. Op die locaties heeft de ingreep al plaatsgevonden en zijn voorzieningen 

getroffen om de overlast weg te nemen. Nu wordt alleen vanuit financieel oogpunt, het winnen van 

zand en grind vanuit de aan te leggen locatie, gekozen voor onderhavige locatie. Dit getuigt niet van 

goede ruimtelijke ordening maar van planvorming waarbij naar de ,uitkomst toe wordt geredeneerd. 

5. 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. 

Mijn cliënten zijn van mening dat de acht door RAAP aangeduide sites behoudenswaardig zijn. 



mr. R.A. 

jurist 

Vervolg op de brief van 	Bestemd voor 	 Bladnummer 
13 mei 2014 	 Afdeling Bestuursrechtspraak 	 10 

6. Oneigenlijke onderbouwing van het besluit (verbod van detoumement de pouvoir) 

Vanwege het feit dat de planvorming wordt ingegeven door economische belangen, is er sprake van 

detournement de pouvoir. De rechtsregel, het voeren van goede ruimtelijke ordening, wordt immers 

voor een andere doel, economische motieven, gebruikt dan waarvoor deze is bedoeld. Ook het motief 

van bescherming voor hoog water deugt niet omdat het voor het voorkomen van overstromingen niet 

nodig is dat deze centrale verwerkingsinstallatie op die plek wordt geëxploiteerd. 

Verzoek 

Graag verzoek ik u dit beroep gegrond te verklaren en het besluit te vernietigen. Ook vraag ik u om 

het bestuursorgaan te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder de gemaakte en nog 

te maken deskundigenkosten als bedoeld in artikel 8:75 AWB en artikel 1 aanhef en onder b van het 

Besluit proceskosten bestuursrecht. 

Relevante stukken 

Een kopie van het bestreden besluit en van de relevante stukken stuur ik u met dit beroepschrift toe. 

Ook stuur ik u een kopie toe van de nota van de deskundige. 

Machtiging 

Ik ben vermeld op de lijst van medewerkers voor wie een doorlopende machtiging is afgegeven. 

Hebt u nog vragen? 

Belt u dan gerust. U kunt mij bereiken via onze Klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700. 

Mailen kan natuurlijk ook: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ik wil u vragen altijd ons 

zaaknummer R207546447 te vermelden. 

Met 	delijke groet, 



Pair 
Notitie 

betreft: 
	

Centrale Verwerkingsinstallatle Raaieinde te Grubbenvorst 

Beoordeling akoestische onderzoeken en vergunningvoorschriften geluid 

datum: 
	

30 april 2014 

referentie: 
	

TKe/EB/KS/DD 2843-2-NO 

1 Inleiding 

In februari 2014 heeft de gemeente Horst aan de Maas een omgevingsvergunning verleend 

voor de Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde. De omgevingsvergunning maakt —in 

samenhang met een bestemmingsplanwijziging, ontgrondingsvergunning en hogere 

waarden besluit- de realisatie van een verwerkingsinstallatie (CVI) mogelijk, waarin 

afgegraven materiaal van rivierverruimingsprojecten verwerkt zal worden. 

De CVI is gepland op een locatie ten zuiden van Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de 

Maas, nabij de A67. 

De realisatie en exploitatie van de CVI gebeurt in twee fasen: 

Aanlegfase (3 jaar), waarin de grond bouwrijp gemaakt wordt, de haven gerealiseerd 

wordt en ook geluidwallen aangelegd worden. 

Exploitatiefase (15 tot 20 jaar), waarin de volledig operationele CVI met 

bijbehorende haven geëxploiteerd wordt. 

In opdracht van Achmea Rechtsbijstand en TRC Advocaten zijn de akoestische aspecten van 

de voorgenomen activiteiten beoordeeld. Hiertoe zijn de volgende akoestische rapporten, 

aanvullingen en vergunningvoorschriften bestudeerd: 

- omgevingsvergunning, kenmerk WABO-2013-0017, d.d. 18 februari 2014; 

- rapport "CVI Haven Raaieind te Grubbenvorst; Akoestisch onderzoek': kenmerk 

R085053ab.00001.kk, d.d. 1 juni 2012 van LBPISight; 

rapport "CV! Haven Raaieind te Grubbenvorst; Akoestisch onderzoek", kenmerk 

R085053ac.00002.rvw, d.d. 18 september 2012 van LBIDiSight; 

- rapport "C.V.I. Haven Raaieinde te Grubbenvorst; Geluidonderzoek aanvulling op het 

MER en bijlage van de aanvraag omgevingsvergunning", kenmerk 

R085053ad.00002.rvw, d.d. 21 februari 2013 van LBPISight; 

- notitie "C.V.I. Haven Raaieinde aanvulling ivm geen geluidwallen", kenmerk 

V085053ad.00002.rvw, d.d. 19 april 2013 van LBPISight. 

In deze notitie gaan wij nader in op onze bevindingen. 

peut7 bv, postbus 66,6585 zh mook, +31 24 357 07 07, info@peutz.nl, www.peutznI 

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLIngenieurs, btw N1_0049338371301,150-9001:2008 
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2 Toetsingskader. 

Geluldzone 

Voor het project is een coördinatiebesluit genomen. Dit betekent dat alle aan het project 

gerelateerde procedures gelijktijdig en in onderlinge samenhang doorlopen worden. 

De voorgestelde geluidzone wordt echter niet volledig vastgelegd met de besluiten binnen 

dit coördinatiebesluit. Delen van de geluldzone ontbreken omdat deze bulten het bij het 

project behorende bestemmingsplan vallen. Deze zijn in een los "parapluplan n alsnog 

vastgesteld (besluit 11 maart 2014; publicatie 3 april 2014). De gronden binnen het 

bestemmingsplan CVI Raaieinde (NLIMR0.1507.BPGRCVIRAAIEINDE-VA01) maar buiten het 

industrieterrein maken blijkens het bestemmingsplan geen deel uit van de zone. Dit is 

formeel onjuist. Deze omissie is overigens eenvoudig te herstellen. 

Gehanteerde grenswaarden 

Welke grenswaarden op een bepaalde locatie gesteld kunnen worden, is onder andere 

vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet legt met name de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting vast. 

Bij vergunningverlening is echter sprake van een belangenafweging, waarbij het principe 

gangbaar is dat de grenswaarden die aan een inrichting worden opgelegd in lijn zijn met het 

omgevingsgeluid op de betreffende locatie. Kort gezegd: op een rustige locatie mag door 

een nieuw bedrijf minder geluid "toegevoegd" worden dan op een drukke locatie. De 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening hanteert richtwaarden per 

omgevingstype. 

Bij twijfel over de karakterisering van het omgevingstype, kunnen referentieniveaumetingen 

(L95) uitgevoerd worden. Op basis van het vast te stellen referentieniveau kan vervolgens de 

juiste richtwaarde gekozen worden. Uit de akoestische onderzoeken blijkt dat tweemaal (in 

2007 en 2012) kort het referentieniveau gemeten is. Hoewel deze metingen niet voldoen aan 

de eisen die daaraan in de IL-HR-15-01 gesteld worden, geven zij een indicatie van het L95- 

niveau ter plaatse. Dit blijkt ca. 40 tot 48 dB(A) te zijn. Het ligt dan ook voor de hand om de 

grenswaarden in de vergunning af te stemmen op ongeveer dit niveau. Er worden echter 

hogere waarden verleend tot 56 dB(A), derhalve fors hoger dan het gemeten 

referentieniveau. 

Afwijken van de richtwaarde is mogelijk na een bestuurlijk afwegingsproces. Het bestuurlijk 

afwegingsproces bestaat in dit geval uit het summier vermelden dat al allerhande 

maatregelen getroffen zijn. Een integrale afweging van het woon- en leefklimaat ten opzichte 

van de economische belangen van de nieuwe inrichting ontbreekt. 

Bij de afweging horen onder andere Beste Beschikbare Technieken een belangrijke rol te 

spelen (zie hoofdstuk 3). 
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Onzekerheid over haalbaarheid van opgelegde grenswaarden 

In het akoestisch onderzoek wordt een prognose gemaakt van de te verwachten 

geluiduitstraling van de nieuwe CVI. In dit onderzoek wordt aangegeven dat verwacht wordt 

dat de geluldbelasting tijdens de exploitatiefase tot 50 dB(A) etmaalwaarde zal bedragen. 

Vervolgens wordt echter aangegeven dat "bij een tegenvallend resultaat dit nog 1-2 dB(A) kan 
toenemen". Dit betekent dat mogelijk 50 % meer geluid geproduceerd gaat worden dan 

hetgeen op dit moment aangevraagd en vergund wordt. 

Onduidelijk is wat bij een dergelijk tegenvallend resultaat de consequenties zullen zijn. 

Worden dan hogere grenswaarden verleend (waarmee de hinder dus hoger wordt dan thans 

door de initiatiefnemer wordt aangegeven), of worden maatregelen getroffen om de 

geluidbelasting alsnog tot 50 dB(A) te beperken? En indien dit laatste het geval is: welke 

maatregelen zijn er mogelijk en zouden deze dan sowieso -bijvoorbeeld in het kader van 

BBT- niet al op voorhand getroffen dienen te worden? 

Geen controle-voorschrlft In de milieuvergunning 

Bovendien is onduidelijk op welke wijze een overschrijding van de grenswaarden 

geconstateerd zou moeten worden. Het bevoegd gezag heeft namelijk verzuimd een 

voorschrift op te nemen in de vergunning waarmee na oplevering van de installaties een 

controle op het akoestisch onderzoek c.q. op de haalbaarheid van de geluldvoorschriften 

wordt afgedwongen. Alleen voor laagfrequent geluid is een controlevoorschrift opgenomen. 

3 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

Er worden diverse maatregelen getroffen om de geluidbelasting in de omgeving te 

reduceren. Genoemd kunnen worden: het aanbrengen van grondwallen, het beperken van 

de bronsterkte van de breekinstallatie en grindonthouter en het afdichten van de 

zwaardwassers. 

Aanvullende maatregelen zijn echter ook mogelijk. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden: 

De verwerkingsinstallatie vangt aan met werkzaamheden om 06.00 uur (dit is nog in 

de akoestische nachtperiode, die tot 07.00 uur loopt). Vanwege de 

beoordelingssystematiek van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden deze 

geluidniveaus "uitgesmeerd" over de hele nachtperiode, waardoor uiteindelijk tot 

43 dB(A) in de nachtperiode vergund wordt. Dit is al hoog, maar zeker indien beseft 

wordt dat dit alleen veroorzaakt wordt door geluiden tussen 06.00 en 07.00 uur. In 

dit uur is dus sprake van geluidniveaus boven de 50 dB(A), waarmee 

slaapverstoring/ontwaakreacties zeker niet uitgesloten zijn. In het kader van BBT had 

beschouwd kunnen (moeten) worden of het niet mogelijk is pas vanaf 07.00 uur aan 

te vangen met de werkzaamheden; 

er wordt gekozen voor grondwallen van 6 meter hoog. Op welke basis wordt 

gekozen voor deze hoogte? Zijn er technische of economische beperkingen 

waardoor geen hogere wallen mogelijk zijn? 

In het MER wordt aangekondigd dat in geval er hinder ontstaat, betonschermen 

rondom de bronnen geplaatst zullen worden. Als dit een realistische 
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geluidreducerende maatregel is, waarom wordt deze dan niet op voorhand reeds 

gerealiseerd? Ook de commissie m.e.r. geeft dit als advies. 

Nu deze (en andere) maatregelen niet beschouwd zijn, is sprake van een onvolledige 

belangenafweging. 

4 Akoestisch rekenmodel 

Ten aanzien van de akoestische modellering maken wij de volgende kanttekeningen: 

in het rekenmodel is voor de breekinstallatie een bronsterkte gehanteerd van 106 

dB(A) (na maatregelen). Op basis van ervaring van metingen aan vergelijkbare 

installaties wordt een dergelijke bronsterkte als bijzonder laag beschouwd. Een 

nadere onderbouwing van op welke wijze de breekinstallatie wordt omkast is 

wenselijk; 

het terrein waar de CVI is geprojecteerd heeft een maaiveldhoogte van circa 19 

meter. Hiermede is in het rekenmodel rekening gehouden. Het maaiveld ter plaatse 

van de nabijgelegen woningen is enkele meters hoger. In het rekenmodel is echter 

ter plaatse van de woningen eveneens een maaiveldhoogte van 19 meter 

gehanteerd. Uit het rekenmodel blijkt dat de geluidniveaus aanzienlijk hoger zijn 

indien het beoordelingspunt enkele meters hoger is gelegen (vergelijk 

rekenresultaten op 1,5 meter en 5 meter hoogte). Deze verschillen kunnen oplopen 

tot 8 dB. Het rekenmodel dient derhalve te worden aangepast, waarbij de juiste 

maaiveldhoogte is gehanteerd ter plaatse van de woningen. De conclusies van het 

rapport kunnen hierdoor aanzienlijk wijzigen; 

5 Laagfrequent geluid 

In het kader van de m.e.r.-procedure is een akoestisch rapport opgesteld (kenmerk 

R085053ab.00001.kk d.d. 1 juni 2012). Hierin wordt gesteld dat specifiek voor onderhavige 

situatie grindtrilzeven en ontwateringszeven voorbeelden zijn van bronnen van laagfrequent 

geluid. Gesteld wordt dat met name grotere ontwateringszeven laagfrequent geluid kunnen 

emitteren. Als maatregel is gekozen voor kleinere ontwateringszeven, die tevens zo laag als 

technisch mogelijk boven het maaiveld worden geplaatst. Mochten er klachten zijn, dan 

wordt gesteld dat als maatregel rond de zeven een scherm van betonblokken kan worden 

opgericht. 

De commissie m.e.r. heeft dit rapport beoordeeld en in het 'Toetsingsadvies over het 

milieueffectrapportage d.d. 31 januari 2013 specifiek over laagfrequent geluid het volgende 

gesteld: 

'De Commissie wil nog een belangrijk aandachtspunt meegeven. In het MER staat dat mogelijk 
over grote afstanden merkbare effecten kunnen optreden als gevolg van laagfrequent geluid 

door de verwerkingsinstallatie. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan worden volgens het MER 
betonschermen geplaatst. Volgens de Commissie zullen dit schermen van onrealistisch grote 

afmetingen moeten zijn. De Commissie merkt op dat er mogelijkheden bestaan om de 
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laagfrequente geluidemissie aan de bron te beperken. Dit Is een aandachtspunt voor het ontwerp 

van de installatie en daarmee voor de omgevingsvergunning. 

In het MER staat dat mogelijk merkbare effecten kunnen optreden als gevolg van laagfrequent 
geluid, dat wordt veroorzaakt door de ontwateringszeven in de verwerkingsinstallatie. Mocht In 
de praktijk blijken dat laagfrequent geluld wordt veroorzaakt, dan zullen volgens het MER als 
mitigerende maatregel betonschermen worden geplaatst rond deze zeven. Omdat laag frequent 
geluld zich kenmerkt door lange geluidgolven moeten de schermen omvangrijk zijn om effectief 
te kunnen zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie, zullen afmetingen van 10 tot 20 m lengte 

en hoogte noodzakelijk zijn. Dit lijken niet reële maatregelen. 

De Commissie merkt derhalve op dat er weliswaar onzekerheid bestaat over het al of niet 
optreden van laagfrequent geluid, maar dat, als het inderdaad blijkt op te treden, er grote 
onzekerheid bestaat of dit oplosbaar is met de in het MER genoemde betonnen schermen. De 
Commissie adviseert daarom om bij het ontwerp van de zeven een maximaal toelaatbare 
laagfrequente geluidemissie als eis te hanteren. De Commissie merkt op dat bij verschillende 
installaties in binnen- en buitenland de laagfrequente geluidemissie beperkt is door technische 
maatregelen te treffen aan de zeven zelf of de opstelling van de zeven. De Commissie acht het 
raadzaam om te onderzoeken of deze maatregelen ook bij de onderhavige installatie tot de 

mogelijkheden behoren. Dit is een aandachtspunt voor het ontwerp van de installatie en 

daarmee voor de omgevingsvergunning. 

De Commissie beveelt aan om te onderzoeken of de laagfrequente geluidemissie aan de bron 
beperkt kan worden door technische maatregelen te treffen aan de zeven of aan de opstelling van 
de zeven. Zij adviseert tevens om bij het ontwerp van de zeven een maximaal toelaatbare 

laagfrequente geluidemissie als eis te hanteren.° 

In een aanvulling op het MER (kenmerk R085053ad.00002.rvw d.d. 21 februari 2013) wordt 

namens de initiatiefnemer betreffende laagfrequent geluid gesteld dat bij het ontwerp 

vanwege laagfrequent geluid is gekozen voor kleinere ontwateringszeven. Er is niet nader 

gedefinieerd wat "kleinere" ontwateringszeven inhouden. In het rapport behorende bij de 

vergunningaanvraag (kenmerk R085053ac.00002.rvw d.d. 18 september 2012) staat hetzelfde 

vermeld. 

Er is dus niet ingegaan op het advies van de MER om te onderzoeken of de laagfrequente 

geluidemissie aan de bron kan worden beperkt. Door Peutz zijn in het verleden vele 

metingen verricht aan soortgelijke installaties. Op afstanden van vele honderden meters zijn 

klachten gerapporteerd en overschrijdingen gemeten van bestaande laagfrequente 

richtwaarden (zoals de NSG-richtlijn laagfrequent geluid en de Vercammen-curven). Ook bij 

toepassing van "kleinere" zeven werden in de omgeving klachten geuit vanwege 

laagfrequent geluid. Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat de 

verwerkingsinstallaties — ook "kleinere" zeven — bronnen zijn van laagfrequent geluid. 

Het treffen van mogelijke maatregelen (betonnen wand), als blijkt dat sprake Is van klachten, 

wordt niet meer genoemd in het aanvullende rapport. Hieruit kan worden afgeleid dat ook 
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de initiatiefnemer deze maatregel onrealistisch acht (zie ook advies commissie m.e.r.). 

Verdere mogelijk te treffen maatregelen aangaande laagfrequente geluidreductie worden in 

het rapport niet genoemd. Hieruit wordt afgeleid dat, als blijkt dat sprake is van klachten, 

vooralsnog onduidelijk is of er überhaupt effectieve maatregelen getroffen kunnen worden. 

Tevens zijn in de vergunning geen laagfrequente geluidgrenswaarden opgenomen. Dat dit in 

het geval Van te verwachten hinder vanwege laagfrequent geluid wel mogelijk is, volgt uit 

jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder andere 

200509380/1, 200608547/1, 200609142/1, 200900320/1, 201109465/1). De Afdeling geeft dit 

ook expliciet aan: "Uit de jurisprudentie van de Afdeling (...) volgt dat inmiddels een dusdanige 
verscheidenheid aan onderzoeksresultaten naar reproduceerbare relaties tussen dosis en effect 
van laagfrequent geluid voorhanden is, dat laagfrequent geluld kan warden aangemerkt als 
oorzaak van objectiveerbare hinder. Derhalve kunnen in beginsel aan een vergunning 
voorschriften ter voorkoming van hinder door laagfrequent geluid, waaronder grenswaarden, 
worden verbonden." 

Uiteraard dient uit de vergunningaanvraag te blijken welke laagfrequente geluidniveaus 

zullen optreden, opdat een correct toetsingskader kan worden vastgelegd (de Afdeling heeft 

uitgesproken dat hiertoe onder andere de NSG-richtlijn of de Vercammen-curve gehanteerd 

kan worden) en geen sprake is van een verkapte weigering. 

In de omgevingsvergunning zijn wel voorschriften opgenomen met betrekking tot de 

laagfrequente geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie (artikelen 6.10 

t/m 6.17), maar niet -zoals gebruikelijk- met betrekking tot de optredende LF-geluidniveaus 

bij woningen. Onduidelijk is echter hoe deze geluidemissie tot stand is gekomen en welk 

beschermingsniveau deze eisen tot doel hebben in de nabij gelegen woningen. Er zijn — voor 

zover ons bekend — geen berekeningen uitgevoerd op basis waarvan de gestelde 

geluidemissie tot stand is gekomen. 

Gezien de afstand van de verwerkingsinstallatie tot de woningen alsmede de gemiddelde 

laagfrequente geluidreductie van de gevels van woningen kan worden gesteld dat de in de 

vergunning genoemde maximaal toelaatbare laagfrequente geluidemissie (te) hoog is. In de 

nabij gelegen woningen zal een dergelijke geluidemissie naar alle waarschijnlijkheid leiden 

tot een overschrijding van de normaliter te hanteren laagfrequent geluid richtlijnen 

(bijvoorbeeld de NSG-richtlijn of de Vercammen-curve). 

Als voorbeeld kan nog worden genoemd dat, conform artikel 6.11 (en 6.13) van de 

vergunning, in de tertsband van 125 Hz "het geluidspectrum" (waarschijnlijk wordt 

bronsterkte of geluidvermogen bedoeld) van de zandzuiger niet meer mag bedragen dan 

129 dB. Een bronsterkte van 129 dB bij 125 Hz komt overeen met een A-gewogen waarde van 

113 dB(A), dit terwijl in artikel 6.10 van de vergunning een totale bronsterkte voor de 

zandzuiger wordt genoemd van 108 dB(A). 

Overigens wordt in de voorschriften meermaals verwezen naar het zogenaamde 

"Grensmaasprotocol". De status en inhoud van dit protocol is onduidelijk, nu deze niet bij de 

stukken gevoegd is en ook niet als openbaar en gangbaar kader aangemerkt kan worden. 
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Samenvattend en concluderend kan ten aanzien van laagfrequent geluid derhalve gesteld 

worden: 

dat de initiatiefnemer ook zelf al aangeeft dat de CVI een bron is van laagfrequent 

geluld; 

dat er echter geen akoestisch onderzoek verricht is om de laagfrequente 

geluidniveaus in de omgeving, als gevolg van de CVI, in kaart te brengen; 

dat op voorhand daarmee de mate van mogelijke hinder vanwege laagfrequent 

geluid niet inzichtelijk is en ook niet getoetst kan worden, terwijl uit vergelijkbare 

projecten elders wel bekend is dat sprake is van hinder in de woonomgeving; 

dat in de vergunning ook geen laagfrequente geluidgrenswaarden opgenomen zijn 

ter plaatse van woningen, waarmee de inrichting derhalve ook niet op dit aspect 

gehandhaafd kan worden Indien in de praktijk klachten ontstaan na ingebruikname 

van de installaties; 

dat de in de vergunning genoemde eisen ten aanzien van de laagfrequente 

geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatle (te) hoog zijn en naar 

alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot een overschrijding van de normaliter te 

hanteren laagfrequent geluid richtlijnen bij woningen; 

dat mocht er sprake zijn van klachten vanuit de omgeving, niet is aangegeven óf en 

welke maatregelen kunnen worden getroffen om de laagfrequente geluidbelasting 

ter plaatse van woningen te reduceren. 

6 Conclusie 

Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat de beschikking onvoldoende zorgvuldig is 

voorbereid en onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd, en daarmee onder meer in strijd is 

met het bepaalde in artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Deze notitie bestaat uit: 

7 pagina's. 



AP2 05-Dec-2013 TRJUR0599.enx 5131 

pEUTz 
Stichting Achmea Rechtsbijstand 
Postbus 10100 
5000 JC TILBURG 

- 

Declaratie nr 	: 13132843 / 125051 
Debiteuren nr 	: ACHMEA19 
Opdracht 	: R207546447 

Mook, 03 december 2013 

Betreft: 	: Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde; beoordeling akoestisch 
onderzoek 

DECLARATIE 

Kosten vanaf 19-08-2013 t/m 15-11-2013 

Beoordelen geluidrapportage 

Specialistische ondersteuning 

• 24,00 uur á C 90,00 

8,00 uur á C 120,00 

• 

2.160,00 

960.00 

Subtotaal excl. BTW EUR 

BTW 21% 	EUR 

. ' Totaal incl. BTW 	EUR 

Peutz bv 

	

3120,00 	Lindenlaan 41, Molenhoek 
Postbus 66,6585 ZH Mook 

	

655,20 	teL (024)357 0707 
fax {024) 358 51 50 

	

3.775,20 	info@peutz.n1 
Www.peutzni 

Lid Nlingenleurs 
150-9001:2000 gecertificeerd 

Opdrachten warden aanvaard 
en uitgevoerd volgens Rechts-
verhouding opdrachtgever—
architect, Ingenieur en adviseur 
DNR 2011 

KvK Inschrijving 12028033 
BTW identificatienummer 
NL0049338371301 

Gelieve bovenstaand bedrag binnen 15 dagen na Rabobank 	 1678.79.359 
factuurdatum te voldoen. Onder vermelding van 	IBAN 	NL19 RABO 0167 8793 59 
declaratie- en debiteumr. 	 BIC 	 RABONL2U 



barepts  
krans 

BEZORGEN 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Oranjestraat 15 
DEN HAAG 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 0 APR 2 014 

ZAAKNR. 

AAN: 

BEHANDELD D : 	PAR: 
	1 

t 	070 - 376 06 26 
	

behandelaar 	mr. J.A. Huijgen, advocaat 
f 	070 - 361 53 69 
	

onze ref. 	027/124.330 
e 	joost.huijgen@barentskrans.n1 

	
10 april 2014 

Betreft: Beroep Océ / Gemeente Horst aan de Maas 

Geachte heer, mevrouw, 
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RAAD VAN STATE 

INGEKOMEN 

1 0 APR 2014 

ZAAKNR.  

AAN:  

BEHANDELD DD: 	PAR: 
027/124.330 

AAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

VAN DE RAAD VAN STATE 

Geeft eerbiedig te kennen: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OCÉ-TECHNOLOGIES B.V.  (hierna: Océ), 

gevestigd te Venlo en te dezer zake woonplaats kiezende te 's-Gravenhage aan de Lange Voorhout 3, 

Postbus 30457, 2500 GL, ten kantore van de advocaat mr. J.A. Huijgen, die voor haar als gemachtigde zal 

optreden en als zodanig dit beroepschrift zal ondertekenen. 

VERWEERDERS 

Verweerders zijn 

1. 	DE RAAD VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS;  en 

II. 	HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HORST AAN  

DE MAAS. 

BESTREDEN BESLUITEN 

Appellante komt op tegen de volgende besluiten: 

I. Het besluit van de Raad van de Gemeente Horst aan de Maas tot vaststelling van bestemmingsplan 

Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde, (gewijzigd) vastgesteld op 11 februari 2014; en 

II. Het besluit van 18 februari 2014 van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Horst aan de Maas tot verlening van een omgevingsvergunning voor het oprichten en aanleggen van 

Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde te Grubbenvorst, 
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De besluiten zijn, op grond van de Coördinatieregeling Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde, 

gezamenlijk ter inzage gelegd van 28 februari 2014 tot en met 10 april 2014. Een kopie van de 

bekendmaking van de besluiten is als bijlage 1  aan dit beroepschrift gehecht. 

GRONDEN VAN HET BEROEP 

De bestreden besluiten maken de oprichting, bouw en het in werking hebben van een haven en een 

verwerkingsinstallatie voor zand en grond gelegen aan het Raaieinde te Grubbenvorst mogelijk. 

De bedrijfsactiviteiten van Océ te Venlo bestaan (onder meer) uit onderzoek, ontwikkeling en productie van 

innovatieve reproductie- en documentmanagementapParatuur. Het onderzoeks-, ontwikkelings- en 

productiecomplex van Océ is op ongeveer 1500 meter van de voorziene inrichting aan het Raaieinde te 

Grubbenvorst gelegen. 

Bij de bedrijfsactiviteiten van Océ wordt gebruikgemaakt van zeer trillingsgevoelige productie- en 

meetapparatuur, waaronder zeer nauwkeurige draaibanken en een maatkritisch positioneerproces. Océ 

stelt zich op het standpunt dat voldoende onderzocht en verzekerd dient te zijn dat de oprichting en het in 

werking hebben van de inrichting aan het Raaieinde qua trillingen geen negatieve consequenties mag 

hebben voor de bedrijfsactiviteiten van Océ. Dit standpunt heeft Océ in de door haar aan aanleiding van de 

concept-besluiten ingediende zienswijze uiteengezet. Océ heeft daarbij (onder meer) verwezen naar het 

toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage, waarin de commissie als belangrijk 

aandachtspunt heeft meegegeven dat er mogelijkheden zijn om laagfrequent geluid (en daarmee trillingen) 

aan de bron te beperken. 

In reactie op de door Océ ingediende zienswijze heeft de initiatiefnemer voor de oprichting van de inrichting 

(DCM) aan Fugro Geoservices B.V. verzocht om te rapporteren. Fugro heeft een tweetal brieven gedateerd 

11 oktober 2013 en 28 januari 2014 aan de initiatiefnemer gezonden. Volgens deze brieven van Fugro zou 

gezien de afstand tussen de voorziene inrichting en het Océ-coOmplex geen invloed te verwachten zijn. 

Océ acht de brieven van Fugro ongenoegzaam. In confesso is bij alle partijen dat er inzicht dient te zijn in 

de opbouw van de ondergrond, de bronsnelheid, de gronddemping in de grond en de toelaatbare waarden 

van de trillingen ter plaatse van de gevoelige apparatuur, ter bepaling van de grootte het invloedgebied. 

Mr. J.A. Huijgen, BarentsKrans N.V., behandelt deze zaak - 070 - 376 06 26 - joost.huijgen@barentskrans.n1  
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Océ stelt zich op het standpunt dat onvoldoende kwantitatief is onderzocht wat het niveau is van de 

trillingen die door het oprichten en in werking hebben van de inrichting bij Océ kunnen worden veroorzaakt. 

Niet onderzocht is wat de toetsingswaarde is van de bij Océ aanwezige productie- en meetapparatuur. 

Reeds nu deze waarde ononderzocht is gebleven is de conclusie dat bij Océ geen nadelige trillingseffecten 

zouden ontstaan ongefundeerd en, gezien de aan de orde zijnde belangen en omstandigheden, op 

onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. 

Daarenboven ontbreken in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften bepalingen die op 

handhaafbare wijze waarborgen dat buiten de op te richten inrichting geen sprake zal zijn van trillingshinder. 

De bestreden besluiten kunnen dan ook voor wat betreft het aspect trillingshinder niet in stand blijven. 

Océ behoudt zich voor om dit beroep nader te motiveren en verzoekt Uw Afdeling om een nadere termijn te 

verlenen voor de (eventuele) nadere aanvulling van de gronden van het beroep. 

MET HET EERBIEDIG VERZOEK 

dat het Uw Afdeling moge behagen de bestreden besluiten te vernietigen, met veroordeling van 

Verweerders in de kosten van deze procedure. 

's-Grvenhage, 1 1 april 2014 

Mr. J.A. Huijgen, BarentsKrans N.V., behandelt deze zaak - 070 - 376 06 26 - joost.huijgen@barentskrans.n1  
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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 CVI 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 coördineren 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 ontvverpbesluit 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: 
• 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 www.horstaandemaas.n1  
(zie bekendmakingen). 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via 
www.ruimteliikeolannen.n1  
De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburo.nl/verounninoen   

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 EA, 's-Gravenhage (tel.: (070)42644 26, Internet: www.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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VERKOIJEN ) JURIDISCH ADVIES 

Tevens per fax op 9 april 2014 	 Mr. R.A.M. Verkoijen 

-g/u -1  

Afdeling Bestuursrechtspraak van de 	 Rechtsgebieden: 
Raad van State 	 Bestuursrecht 
Postbus 20019 	 Burenrecht 

2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Venlo, 4 april 2014 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: RV 10-13 BP 
Onderwerp: pro forma beroep (bestemmingsplan) 

RAAD VAN STATE 1 
INGEKOMEN 

1 0 APR 2014 

ZAAKNR.  
AAN: 	Rt  
BEHANDELD: DD: 	PAP.  

Geachte heer en mevrouw, 

Namens mijn cliënten, 

1. De heer P.G.M.W. Vallen, Winterheide 16, 5971 GD Grubbenvorst 
2. De heer J.M. Spoormakers, Burg. Termeerstraat 16, 5971 VM Grubbenvorst; 
3. De heer J.A.T. van Hoof, Losbaan 27, 5971 PA Grubbenvorst en 
4. Mevrouw M. Baggen, Venloseweg 55, 5971 PB Grubbenvorst, 

stel ik met deze brief pro forma beroep in. 
Het betreft het besluit van de gemeenteraad van Horst aan de Mans van 11 februari 2014 
waarbij het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' gewijzigd is 
vastgesteld. Een exemplaar van de publicatie en het raadsbesluit is bijgevoegd. 

Cliënten zijn het met dit besluit niet eens en derhalve stel ik met deze brief beroep in. 

Pro forma 
Op dit moment ben ik nog niet in de gelegenheid om de gronden van het beroep aan te 
voeren. Ik verzoek u derhalve om mij een termijn te gunnen waarbinnen ik de gronden moet 
aanvoeren. 

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op (077) 382 45 22 of (06) 218 37 443 of mailen 
via r.verkoijen@home.n1 
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HORST 	 11:0220:60510,4: 

MDAAS 
raadsbesluit 

Bijlage van gemeenteblad 2014, no. 5 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014, gemeenteblad 2014, no. 5; 

gelezen het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde'; 

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

besluit: 

1. in te stemmen met het `Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' en de tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de beantwoording in 
hoofdstuk I van het zienswijzenrapport; 

2. het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' gewijzigd vast te stellen conform de 
wijzigingen die in hoofdstuk II onder A en B van het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde' zijn opgesomd; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 	4. 

De raad voornoemd, 

De voo 	 De griffier, 

ir. C".c1.-6. van Rooij mr. J.E,1-.M. Poels 

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst 	Postbus 6005 / 5960 AA Horst 	T 077 - 477 97 77 	F 077- 477 97 50 
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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 onderde-
len 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 CVI Haven Raaieinde zal in deze behoefte 
gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen. Het geldende bestemmings-
plan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorlig-
gend bestemmingsplan en vergunningen/beschikking hebben betrekking op de ontwikkeling van de 
CVI Haven Raaieinde. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas coordineren de besluitvor-
ming op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatierege-
ling). 

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 zienswijzen-
rapport. 

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 
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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: 
• 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 informa-

tiehoek: 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) 4779777. 
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) 3897812. 

• 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) 3294444. 

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.n1 
(zie bekendmakingen). 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via 
www.ruimtelijkeplannen.n1 
De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburg.nl/vergunningen  

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 EA, 's-Gravenhage (tel.: (070) 4264426, Internet: www.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. 
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Verkaijen Juridisch Advies Moutzhofweg 162 5926 RB Venlo 

 

• 

 

-d_CA ), 

VERKOIJEN ) jURIDISCH ADVIES 

    

Tevens per fax op 9 april 2014 - 
'2Zate-L- ,tb/( 4. 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Venlo, 4 april 2014 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 0 APR. 2914 

ZAAKNR 

AAN 

BEHANDELD DD: 	cAR: 

Mr. R.A.M. Verkoijen 

Rechtsgebieden: 
Bestuursrecht 
Burenrecht 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: RV 11-13 Wabo, 
Onderwerp: pro forma beroep (omgevingsvergunning) 

Geachte heer en mevrouw, 

Namens mijn cliënten, 

1. De heer P.G.M.W. Vallen, Winterheide 16, 5971 GD Grubbenvorst 
2. De heer J.M. Spoormakers, Burg. Termeerstraat 16, 5971 VM Grubbenvorst; 
3. De heer J.A.T. van Hoof, Losbaan 27, 5971 PA Grubbenvorst en 
4. Mevrouw M. Baggen, Venloseweg 55, 5971 PB Grubbenvorst, 

stel ik met deze brief pro forma beroep in. Het betreft het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas van 18 februari 2014. Daarbij is een 
omgevingsvergunning verleend aan CVI Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst voor het 
oprichten van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan 
Raaieinde te Grubbenvorst. Een exemplaar van de publicatie en het besluit is bijgevoegd. 

Cliënten zijn het met dit besluit niet eens en derhalve stel ik met deze brief beroep in. 

Pro forma 
Op dit moment ben ik nog niet in de gelegenheid om de gronden van het beroep aan te 
voeren. Ik verzoek u derhalve om mij een termijn te gunnen waarbinnen ik de gronden moet 
aanvoeren. 

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op (077) 382 45 22 of (06) 218 37 443 of mailen 
via r.verkoijen@home.n1 



\?) AATSCOURANT 
Nr. 5796 
27 februari 

2014 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Rectificatie - Vastgesteld 
bestemmingsplan en verleende 
vergunningen/beschikking 
Coördinatieregeling Centrale 
Verwerkingsinstallatie Raaieinde, 
Horst aan de Maas 

gemeente 

HORST 
A/• 
MAA.5 

  

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 onderde-
len 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 CVI Haven Raaieinde zal in deze behoefte 
gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen. Het geldende bestemmings-
plan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorlig-
gend bestemmingsplan en vergunningen/beschikking hebben betrekking op de ontwikkeling van de 
CVI Haven Raaieinde. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas coordineren de besluitvor-
ming op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatierege-
ling). 

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 zienswijzen-
rapport. 

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 
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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: 
• 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 informa-

tiehoek: 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) 4779777. 
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) 3897812. 

• 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) 3294444. 

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.n1 
(zie bekendmakingen). 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via 
www.ruimtelijkeplannen.n1 
De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburg.nl/vergunningen  

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 EA, 's-Gravenhage (tel.: (070) 4264426, Internet: www.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. 
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Besluit van Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas 

Omgevingsvergunning 

Kenmerk 
Aanvraag numme r (OLO) 
Aanvrager 

Gemachtigde 
Aard van de inrichting 
Locatie 
Datum ontvangst aanvraag 
Datum besluit 
Verzonden op 

Gepubliceerd op 

WABO-2013-0017 
591485 
CV1 Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst, de heer J.M. Janssen, gevestigd 
Ubroekweg 41 te Venlo 
LBP S1GHT BV, de heer F.C. Wulterkens, Kelvinbaan, 40 te Nieuwegein 
Haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind 
Kadastraal bekend als sectie M nummer 477 te Grubbenvorst 
7 januari 2013 (aanvullingen/wijzigingen op 1 maart 2013 en 24 april 2013) 
18 februari 2014 
27 februari 2014 
27 februari 2014 

Op 7 januari 2013 is ingekomen een aanvraag van CV! Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst, om een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag houdt 
verband met de oprichting van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan 
Raaieinde te Grubbenvorst. Voor wat betreft de kadastrale aanduiding wordt verwezen naar bijlage 1.1 
behorende bij de omgevingsaanvraag, 'Verzoek oprichtingvergunning ingevolge de Wabo' met als kenmerk 
R085053ac.00001.rvw. 
De aanvraag is bij het Omgevingsloket online (OLO) bekend onder nummer 591485 en is bij ons geregistreerd 
onder nummer WABO-2013-0017. Op 1 maart en 24 april 2013 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen. 

Besluit 

Burgemeester en wethouders zijn voornemen om, gelet op het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 onder a, 2.1, lid 1 
onder e, en de artikelen 2.10 en 2.14 van de Wabo, te besluiten om de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen voor het oprichten van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen op diverse 
percelen waaronder o.a. het perceel sectie M nummer 477 (zie bijlage 1.1 van het omgevingsaanvraagformulier 
overzicht opgenomen van alle tot de inrichting behorende kadastrale percelen) te Grubbenvorst. De 
omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de 
vergunning en dat de voorschriften van deze vergunning worden nageleefd. Aan deze beschikking wordt het 
advies zoals opgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 6 februari 2014 met kenmerk 2014/5675 
verbonden. 

Postbus 6005 / 5960 M Horst T 077— 477 97 77 Banknr. 28.50.31.295 www.horstaandemaas.n1 
Bezoekadres: F 077 — 477 97 50 IRAN NL63BNGH0285031295 E gemeente©horstaandemaas.n1 
Wilhelminaplein 6, Horst BIC BNGHNL2G E facturen©horstaanderneas.n1 



Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas 

De burgemeester, 

Alwin ter Voert 
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De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten, namelijk: 
• Bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo) 
• Milieuverantwoord ondernemen (oprichten) (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo) 
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1 OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 

1.1 Bevoegd gezag 
Gelet op de aanvraag en projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, zijn wij het bevoegde gezag om de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons 
besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur 
en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te 
dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

1.2 Ontvankelijkheid en procedure 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit 
betreft de gegevens en bescheiden, die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden 
overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, 
met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Op 1 
maart en 24 april 2013 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen. 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen 
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ("Uitgebreide voorbereidingsprocedure"). De aanvraag is voor wat betreft 
de aangevraagde activiteiten beoordeeld overeenkomstig de van toepassing zijnde artikelen uit paragraaf 2.3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

1.3 Coordinatie en aanhouding 
Vanuit de inrichting vinden (rechtstreekse) lozingen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater plaats. Het betreft 
het lozen van waswater van de verwerkingsinstallatie. Voor deze lozingen is bij Rijkswaterstaat vergunning 
ingevolge de Waterwet aangevraagd. 

Uitsluitend niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en verhardingen wordt via een gesloten 
hemelwatemfvoerleiding op een oppervlaktewater geloosd. Op grond van door het Waterschap Peel en 
Maasvallei vastgesteld beleid (Besluit dagelijks bestuur van 17 september 2008), wordt afstromend water van 
daken en verhardingen, dat niet door de bedrijfsvoering verontreinigd is, als niet-vergunningplichting op grond 
van de Waterwet beschouwd. Deze lozing dient vanaf 1 januari 2013 te worden behandeld overeenkomstig de 
bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierom zijn ook de wettelijke coordinatiebepalingen niet van 
toepassing. 

1.4 Adviezen / Aanwijzing minister / Verklaring van geen bedenkingen (WGB) 
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen, vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid, 

aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in paragraaf 2.5 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en 
met 6.5 van het Bor, en gelet op de aard en omvang van de inrichting/aanvraag zijn er 
instanties/bestuursorganen aangewezen, waarnaar een aanvraag voor advies moet worden gezonden, dan wel 

waarbij een verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd. 
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Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan, waarvoor 
geldt, dat een omgevingsvergunning niet eerder wordt verleend, dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard, dat het daartegen geen bedenkingen heeft. 
Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.7 Besluit omgevingsrecht, wordt de 
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat Gedeputeerde Staten van Limburg heeft verklaard dat daartegen 
geen bedenkingen zijn. 
In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de aanvraag een exemplaar daarvan toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten van Limburg met het verzoek om toepassing te geven aan artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Gevraagd is om uiterlijk 4 februari 2013 aan ons te laten weten of de aanvraag volledig is en om 
eventuele ontbrekende gegevens te specificeren. 
Per brief (14 februari 2013 (ingekomen 15 februari) met het zaaknummer van de Provincie 2013-0070 met als 
kenmerk 2013/7960 is door Gedeputeerde Staten om aanvullende gegevens gevraagd. 
Deze gegevens zijn door ons opgevraagd bij de aanvrager, CVI Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst per brief 
van 22 februari 2013 met als kenmerk 13/0014687. Deze brief is als afschrift op diezelfde datum verzonden naar 
Rijkswaterstaat Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Gemeente Venlo en LBP1Sight. 
De aanvullingen zijn door ons op 1 maart 2013 ontvangen en per brief door verzonden naar Gedeputeerde 
Staten van Limburg op 11 maart 2013. 

Op 7 mei 2013 (d.d. 2 mei 2013) hebben wij van Gedeputeerde Staten van Limburg een (ontwerp) verklaring van 
geen bedenkingen ontvangen waaruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde 
vergunning. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schaft de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het milieudeel 
van de omgevingsvergunning op 1 januari 2014 af. Dit gebeurt met een Koninklijk Besluit dat op 12 december 
2013 in Staatsblad 2013, nummer 521 is gepubliceerd. Er is geen sprake van overgangsrecht. 
Het gevolg van deze wijzigingen is dat de gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd gezag worden voor 
alle voormalige provinciale bedrijven met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en de BRZO-bedrijven. 
In de brief met bijlage d.d. 26 november 2013 met als kenmerk IENM/BSK-2013/265651 van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu aan het college van Gedeputeerde Staten van alle provincies en het college van 
Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten is o.a. meer informatie over de gevolgen voor lopende 
procedures voor vergunningen terug te vinden. Hieruit blijkt dat bij aanvragen voor een omgevingsvergunning die 
vóór 1 januari 2014 zijn gedaan waarbij het college van Burgemeester en Wethouders aan het college van 
Gedeputeerde Staten heeft gevraagd een vvgb te verstrekken, zoals bij desbetreffende aanvraag het geval is, 
een vvgb niet langer meer vereist is. De gemeenten zijn bevoegd gezag voor deze aanvragen. 

Ten tijde van het opstellen van de omgevingsvergunning ontwerp-beschikking was bovenstaande nog niet aan 
de orde en is deze ontwerp-beschikking dan ook opgesteld met in acht neming van de door de Provincie 
opgestelde vvgb d.d. 2 mei 2013. In de tussentijd zijn binnen de daarvoor gestelde termijn zienswijzen 
ingekomen. Ook ten tijde van de weerlegging van de zienswijzen en het opstellen van de definitieve vvgb was de 
afschaffing van de vvgb nog niet aan de orde. 

Gezien bovenstaande hebben GS geen definitieve vvgb opgesteld, maar een advies gegeven aan ons college. 
Gelet op het feit dat we ons als bevoegd gezag geheel kunnen conformeren aan de inhoud van de door 
Gedeputeerde Staten reeds opgestelde advies nemen wij deze dan ook in z'n geheel over in het definitieve 
besluit van de omgevingsvergunning als zijnde onze overwegingen, toetsingen, conclusies en voorschriften. 
Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
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Op 11 februari 2014 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Limburg het advies ontvangen waaruit blijkt dat er 
geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Het definitieve besluit wordt wederom 
toegezonden aan de Provincie. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Het plangebied van het project CVI Haven Raaieinde is niet beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn, de 
Europese Vogelrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. Het ligt niet in Natura 2000-gebied. 

In het kader van het natuurbelang is door het adviesbureau Grontmij I 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. 

Er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Gelet hierop geldt er in deze vergunningprocedure voor het onderdeel `gebiedsbescherming' geen 
aanhaakverplichting. Dat wil zeggen dat in deze procedure een verklaring van geen bedenkingen van GS niet 
hoeft te worden aangevraagd. 

Bescherming flora en fauna 
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en 
diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen 
(Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. 
Bij de aanvraag en uit de voorafgaande Mer-beoordeling blijkt dat de voorgenomen ontwikkelingen geen afbreuk 
zullen doen aan de gunstige staat van instandhouding van aanwezige plant- en diersoorten. Hierdoor is er geen 
verplichting meer om aan te haken aan de VVabo-procedure. 

1.5 Fasering 

Er is geen sprake van een gefaseerde aanvraag 

1.6 Ontwerp omgevingsvergunning 

De ontwerp omgevingsvergunning is vastgesteld op 21 mei 2013 en heeft ter inzage gelegen van 31 mei 2013 
tot en met 11 juli 2013. 

Binnen de wettelijke termijn van 6 weken zijn zienswijzen op de ontwerpbeschikking ingekomen. Voor de inhoud 
van de zienswijzen en de reactie daarop verwijzen wij naar bijgaand zienswijzenrapport Centrale 
Verwerkingsinstallatie Raaieinde d.d. 7 januari 2014. Ook in de verklaring van geen bedenkingen wordt naar dit 
zienswijzenrapport verwezen. 
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1.7 Rechtsmiddelen 

De omgevingsvergunning wordt op grond van artikel 3.30, 3.31 Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht gecoördineerd ter inzage gelegd met het vastgestelde bestemmingsplan, 
vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontgrondingsvergunning (provincie) en watervergunning 
(Rijkswaterstaat). De besluiten worden gepubliceerd op 27 februari 2014 en met Ingang van 28 februari 2014 tot 
en met 10 april 2014 ter Inzage gelegd. Binnen deze termijn staat beroep open bij de Raad van State. 

Beroep kan worden Ingesteld door een belanghebbende die binnen de in de wet ingestelde termijn een 
zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit of één van de ontwerpbesluiten die op grond van 
het coördinatiebesluit (Project CVI Haven Raaieinde) van 11 september 2012 ter inzage hebben gelegen, 
alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest dit tijdig te doen. 
Voor zover het besluit wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerpbesluit kan door belanghebbenden tevens 
ten aanzien van deze wijzigingen beroep worden ingesteld. 

Eventuele beroepschriften dienen te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet binnen een termijn van 6 weken worden 
Ingediend. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit gezamenlijk met de 
overige besluiten ter inzage is gelegd, Alle besluiten waarvan op grond van het coördinatiebesluit de 
voorbereiding en bekendmaking gecoördineerd hebben plaatsgevonden zullen in het gemeentehuis van Horst 
aan de Maas op de gebruikelijke wijze ter inzage worden gelegd. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer u een 
spoedeisend belang heeft, kunt u de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. 
Dit kan alleen als u binnen de termijn ook een beroepschrift heeft ingediend. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. 

Aan beide procedures zijn kosten verbonden. Voor meer Informatie www.raadvanstate.nL 

1.8 Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten zijn in de bijlage opgenomen en behorend bij dit besluit: 

De originele aanvraag Omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Toelichting op de aanvraag 

LBP1SIGHT, Kenmerk: R085053ac.00001.rvw d.d. 7-01-2013 
• Bijlage 1-1 Grontmij Tekeningnummer: 305840-RM-316-T07-1, d.d. 24-05-2012 
• Bijlage 1-2 Grontmij Werkplan, d.d. 11-06-2012 
• Bijlage 1-3 Grontmij tekeningnummer: 305840-RM-316-T03-1 d.d. 1-03-2012 

LET OP: Bijlage 1-3 is later komen te vervallen/vervangen door Bijlage IX 
• Bijlage I-4a DCM B.V. Plattegrond installatie d.d. 19-12-2012 
• Bijlage 1-4b DCM B.V. Renvooi_14092012.xls d.d. 14-09-2012 
• Bijlage 1-5 DCM B.V. Plattegrond d.d. 14-09-2012 
• 'Bijlage 1-6 DCM B.V. Dwarsdoorsneden d.d. 14-09-2012 
• Bijlage II Akoestisch onderzoek 

LBP1SIGHT Kenmerk: R085053ac.00002.rvw, d.d. 18 september 2012 
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• Bijlage III Onderzoek luchtkwaliteit 
LBPISIGHT, Kenmerk R085053ab.00002.rvw d.d. 11 april 2012 

• Bijlage IV Calamiteitenplan, DCM B.V. d.d. 12-10-2012 
• Formulier Omgevingsloket Online 

LET OP: het Formulier OLO is in de papieren versie Bijlage V genoemd 

Op verzoek van gemeente Horst aan de Maas en Provincie Limburg is de aanvraag aangevuld op 1 maart 
2013. 
De aanvullende informatie bestaat uit: 

• Toelichting op de aanvullende gegevens 
LBPISIGHT, Kenmerk: B085053ac.00003.fw d.d. 27-2-2013 

• Bijlage VI-1 t/m VI-5 Bodemonderzoeken 
• Bijlage VI-1 Bodemonderzoek, CSO Adviesbureau, rapportnummer: 06.B157.10 
• d.d. 13-11-2006 
• Bijlage VI-2 Aanvullend bodemonderzoek t.b.v. inrichting CVI, CSO Adviesbureau, Kenmerk: 

L359.2007/ES d.d. 21-12-2007 
• Bijlage VI-3 Verkennend bodemonderzoek locatie toekomstige loswal, CSO Adviesbureau, 

rapportnummer: 07B077 / 07.RB179 d.d. 13-06-2007 
• Bijlage V1-4 Briefrapport, CSO Adviesbureau, Kenmerk: 07B019.L002.ES.LK  d.d. 3-4-2009 
• Bijlage VI-5 Resultaten actualiserend waterbodemonderzoek CVI, Rapportnummer: 11A103.R001.RP.LF 

d.d. 16-2-2012 

• Bijlage Vil Aanvullend akoestisch onderzoek, 
LBPISIGHT, Kenmerk: R085053ad.00002.rvw d.d. 21-2-2013 

• Bijlage VIII Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit, 
LBPISIGHT, Kenmerk: V085053ac.00001.djs d.d. 20-2-2013 

• Bijlage IX Plattegrond, Grontmij, Tekeningnummer: 305840-RM-316-T03 d.d. 12-12-2012 
LET OP: vervangt Bijlage 1-3 

Naar aanleiding van overleg d.d. 16 april 2013 inzake de aanvraag Omgevingsvergunning is de aanvraag op 
24 april 2013 nog eens aangevuld met: 

• Bijlage X Addendum akoestisch onderzoek (i.v.m. wijziging geluidwallen en zonevoorstel), LBPISIGHT, 
Kenmerk: V085053ad.00002.rvw d.d. 19-4-2013 
Bijlage XI Rapport MER, 
Grontmij, Kenmerk: 269300.ehv.212.R001 d.d. 14-6-2012 

• Bijlage XII Aanvraag Omgevingsvergunning onderdeel bouw (toelichting en formulier) 
LET OP: in dit verzoek wordt verwezen naar de plattegronden uit bijlagen I en IX 
LET OP: dit verzoek is vanwege de systematiek in het Omgevingsloket Online los van de aanvraag 
Omgevingsvergunning milieu ingediend. 
Toelichting LBPISIGHT, Kenmerk: V085053ac.00002.1w d.d. 24-04-2013 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt dit besluit aangevuld met een zienswijzenrapport met 
bijlagen. In dit rapport d.d. 7 januari 2014 is zowel de inhoud van de ingebrachte zienswijzen als de reactie 
hierop terug te vinden. 
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2 OVERWEGINGEN, TOETSINGEN en CONCLUSIES 

2.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder 
a en e van de Wabo. De aanvraag is voor de activiteit 'bouwen' beoordeeld aan artikel 2.10 en voor de activiteit 
'milieu' beoordeeld aan artikel 2.14, van de Wabo. Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen 
ten grondslag. 

2.2 Overwegingen onderdeel 'bouwen' 

Bij het nemen van het besluit hebben wij ten aanzien van het onderdeel 'bouwen' het volgende overwogen: 
op grond van artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dient het aangevraagde bouwwerk te 
voldoen aan: 
a. het Bouwbesluit 2012 
b. de Bouwverordening gemeente Horst aan de Maas 
c. het van toepassing zijnde bestemmingsplan 
d. de Welstandsnota gemeente Horst aan de Maas. 

a. BoUwbesluit 2012 
Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften behorende tot de gebruiksfunctie "lichte industrie", die zijn 
opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 
Het bouwplan is getoetst aan de technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid en gezondheid, voorschriften 

inzake installaties en voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. 
Het bouwplan voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 
Ter nadere toetsing en goedkeuring dienen de volgende bescheiden/gegevens alsnog worden overgelegd: 
- constructieve tekeningen en berekeningen van de poeren, waarop de diverse installaties worden geplaatst: 
- bestektekeningen van de diverse bouwwerken ( o.a. loodsen, kantoorunits, e.v. ), welke op het terrein worden 
opgericht. 
Het indienen van voornoemde bescheiden/gegevens moet bij voorkeur vóór het tijdstip van besluiten op de 

aanvraag, maar in elk geval drie weken vóór aanvang van het betreffende onderdeel van de 
bouwwerkzaamheden. 

b. Bouwverordening gemeente Horst aan de Maas 
Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften opgenomen in de Bouwverordening Horst aan de Maas. In de 

verordening zijn nagenoeg geen voorschriften opgenomen, waaraan het bouwplan zou moeten voldoen. Het 
bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. Aanvullende nadere voorwaarden zijn niet 
noodzakelijk. 

c. Bestemmingsplan 
De gemeente Horst aan de Maas heeft zich bereid verklaard tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, 
genaamd 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaleindei teneinde het voorgenomen project mogelijk te maken. 

d. Welstandsnota gemeente Horst aan de Maas 
Het bouwplan is getoetst aan de criteria beschreven in de welstandsnota. Bij de toetsing van het plan is rekening 

gehouden met het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk op zichzelf als ook in verband met de omgeving. De 
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bouwmeester is van oordeel dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het advies van de 
dorpsbouwmeester is door het College overgenomen. 

2.3 Overwegingen onderdeel 'milieu' 

Aangevraagde situatie 
Naar aanleiding van de hoogwateroverlast mi 993 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 noordoostelijke 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. Om de hierbij 
vrijkomende grondstoffen te kunnen hergebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot bouwgrondstoffen, 
zoals zand en grind. Dit verwerken van toutvenant vindt plaats in deze aangevraagde verwerkingsinstallatie. De 
ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf de winlocatie, naar de installatie aangevoerd. De 

halffabricaten (zand en grind) worden na verwerking per schip of vrachtwagen, afgevoerd naar bouwprojecten en 
afnemers in de regio. 

Voor de gehele omschrijving van het project verwijzen wij naar document R085053ac.00001.rvw d.d. 7-01-2013: 
Verzoek oprichtingsvergunning ingevolge de Wabo. voor gehele omschrijving van het project. 

24 Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten 

Andere regels en wetten 
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten 
en regels (zoals Europese wet- en regelgeving) zijn gesteld, dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven, 

2.5 Zorgplicht 

Op de activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van 

toepassing is, is ook afdeling 2.1 "Zorgplicht" van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. 
In deze vergunning zijn met betrekking tot de zorgplicht voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften 
gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdeling uit het Activiteitenbesluit geraadpleegd moeten worden om te 

zien welke regels hierop van toepassing zijn. 

2.6 Fasering realisering 

Voordat CVI Haven Raaieinde volledig in werking wordt gesteld, zal het te ontgronden gedeelte eerst 'orrigepur 
moeten worden. Tijdens deze aanlegfase, waarbij sprake is van ontgrondingactiviteiten, valt de inrichting onder 

categorie 11.3 j, zoals opgenomen in het BOR. Dit wordt ook wel de aanlegfase genoemd. 
Wanneer de centrale verwerkingsinstallatie zelf wordt opgericht en in gebruik genomen is er sprake van de 
exploitatiefase. In deze exploitatiefase, valt de inrichting onder categorie 11.3.k, zoals opgenomen in het BOR. 

Daarvoor is in deze beschikking ook een specifiek voorschrift (6.7) opgenomen. 

2.7 Conclusie 

De aanvraag is voor de activiteit rmilieuverantwoord ondernemen' beoordeeld aan artikel 2.14, van de Wabo. 

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht 

(Mor). Verder is hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (voor een aantal aangevraagde activiteiten) 
rechtstreeks op deze inrichting van toepassing. Wij merken op dat deze activiteiten moeten plaatsvinden 
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overeenkomstig de voorschriften uit dat Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Omdat dit besluit 
en deze regeling een rechtstreekse werking hebben, zijn hiervoor geen voorschriften in de vergunning 
opgenomen. 

Wij zijn van oordeel dat we de gevraagde omgevingsvergunning voor het onderdeel 'milieu' voor de oprichting 
van het bedrijf en de werking daarvan, volgens de daarvoor gestelde beoordelingskaders, kunnen verlenen. Ten 
aanzien van de beste beschikbare technieken zoals die zijn beschreven in diverse documenten, concluderen wij 
dat het bedrijf voldoende mogelijkheden heeft om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen en/of te 
beperken. Zo bereikt het bedrijf een hoog beschermingsniveau van het milieu. Om dit te realiseren hebben wij, 
naast de rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit, aanvullende milieuvoorschriften in deze 
vergunning opgenomen. Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op het onderdeel 'milieu', i.c. het 
uitbreiden/veranderen van een inrichting, zijn er geen redenen om de gevraagde omgevingsvergunning te 
weigeren. 

In hoofdstuk 4 van deze beschikking wordt nader op de beoordeling van de aanvraag, de relevante 
milieuaspecten en de noodzaak voor de in de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken, 
Ingegaan. Dit betreft de Verklaring van geen bedenkingen van de Gedeputeerde Staten van Limburg. 

3 VOORSCHRIFTEN 

3.1 Activiteit 'Bouwen' 
Aan deze omgevingsvergunning zijn per aangevraagde activiteit mogelijk voorschriften verbonden. Hierna zijn 
deze mogelijk voorschriften per activiteit weergegeven. 

3.1.1 Algemeen 

Het bouwen moet gescheiden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, de 
gemeentelijke Bouwverordening, de gemeentelijke Welstandsnota en de krachtens deze regelingen gestelde 
nadere bepalingen. 

Bouwbesluit 2012  

De inrichting moet voldoen aan de volgende voorschriften: 
- afdeling 2.1: Algemene sterkte van de bouwconstructie; 
- afdeling 2,3: Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan; 
- afdeling 2.5: Trap. 

Ter nadere toetsing en goedkeuring dienen de volgende bescheiden/gegevens alsnog worden overgelegd: 
- constructieve tekeningen en berekeningen van de poeren, waarop de diverse installaties worden geplaatst: 
- bestektekeningen van de diverse bouwwerken (o.a. loodsen, kantoorunits, e.v.), welke op het terrein worden 
opgericht. 

Het indienen van voornoemde bescheiden/gegevens moet bij voorkeur voor het tijdstip van besluiten op de 
aanvraag, maar in elk geval drie weken vóór aanvang van het betreffende onderdeel van de 
bouwwerkzaamheden. 

Het team Vergunningen moet ten minste twee weken vóór het aanbrengen van enig constructieonderdeel in het 
bezit zijn van de statische tekeningen en berekeningen, welke betrekking hebben op de constructieonderdelen. 
Hiermee worden bijvoorbeeld de geprefabriceerde systeemvloeren bedoeld. Het betreft hier met name de 
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statische berekeningen en tekeningen van het werkplaatsbescheiden van de staalconstructie en de vorm- en 
wapeningstekening van de onderbouw (inclusief betonkwaliteit, milieuklasse, dekking, verankeringslengte, etc.). 

Deze kunnen worden toegezonden aan de gemeente met aanwijzing team Vergunningen, t.a.v. de 
administratie omgevingsvergunningen. 

Burgemeester en wethouders moeten ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 
bouwwerkzaamheden, waarvoor een vergunning is verleend, door de houder van de vergunning 
schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaam heden in 
kennis worden gesteld. 

De houder van de vergunning stelt burgemeester en wethouders schriftelijk in kennis van de beëindiging 
van de bouwwerkzaamheden en de in gebruik name van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. 

De aanvang van het storten van betononderdelen dient ten minste twee werkdagen voor het feitelijk 
storten te worden gemeld bij de bouwinspecteur van de Afdeling Veiligheid en Handhaving van de 
gemeente (telefoonnummer 0478-523333). 

De houder van de omgevingsvergunning moet er voor zorg dragen, dat deze vergunning te allen tijde op 
het werk aanwezig is en op aanvraag van de bouwinspecteur ter inzage kan worden gegeven. 

4 ADVIES GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG (overwegingen, 
toetsingen, conclusies en voorschriften) 

Advies volgt hierna. 



Verkaijen Juridisch Advies Moutzhofweg 162 5926 RB Veni 

all: r.verkoi en • ho e.ril 
	

eb.: www.verkoi en dvies.ni 

• 

VERKOIJEN ) jURIDISCH ADVIES 

Tevens per fax op 13 mei 2014 Mr. R.A.M. Verkoijen 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE rkf\AD VAN STATE 

OMEN 

Rechtsgebieden: 
Bestuursrecht 
Burenrecht 

14 MEI 2014 Venlo, 13 mei 2014 

Uw kenmerk: 201403103/1/R1 
	 tt' Â tDD.LIU 

Ons kenmerk: RV 11-13 Wabo 
Onderwerp: beroep (omgevingsvergunning en bestemmingsplan) 

Geachte heer en mevrouw, 

Namens mijn cliënten, 

1. De heer P.G.M.W. Vallen, Winterheide 16, 5971 GD Grubbenvorst 
2. De heer J.M. Spoormakers, Burg. Termeerstraat 16, 5971 VM Grubbenvorst; 
3. De heer J.A.T. van Hoof, Losbaan 27, 5971 PA Grubbenvorst en 
4. Mevrouw M. Baggen, Venloseweg 55, 5971 PB Grubbenvorst, 

heb ik pro forma beroep ingesteld. U stelt mij in de gelegenheid om voor 14 mei 2014 de 
gronden aan te voeren. Dat doe ik met deze brief. 

Het betreft een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Horst aan de MR2S van 18 februari 2014. Op dit datum is een omgevingsvergunning verleend 
aan CVI Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst voor het oprichten van een haven en een 
verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan Raaieinde te Grubbenvorst. 

Ook is het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' vastgesteld. 

In uw ontvangstbevestiging hebt u beide besluiten genoemd zodat ik ook in één brief de 
gronden zal aanvoeren. 

1. Omgevingsvergunning 

Mijn cliënten vrezen overlast in de vorm van geluid, trillingen, stof en wegverkeer. Hieronder 
zal ik dat nader toelichten. 



1. Toepassing van de IPPC-richtlijn 

Er wordt gesteld dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is. De vraag is echter of wordt 
voldaan aan artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn. In de overwegingen bij de 
vergunning op grond van de Waterwet wordt gesteld (p. 17) dat het project onder andere ziet 
op het verwerken van niet-vermarktbare specie van binnen en van buiten het project in een 
bezinkbekken (onderwaterdepot) ten noorden van de haven. Onduidelijk is om welke 
hoeveelheden het gaat. 

Als reactie op deze zienswijze wordt gesteld dat er wordt voldaan aan de Richtlijn industriële 
emissies. Er wordt echter ook gesteld dat 2 tot 5% van het aan te voeren hoeveelheid 
materiaal bestaat uit niet vermarktbare specie die neerslaat in het bezinkbekken. Dit is een 
uitgangspunt maar niet duidelijk is om welke hoeveelheden in tonnen het gaat. Wij blijven 
derhalve van mening dat er sprake is van een stortplaats als bedoeld in artikel 5.4 van bijlage 
1 van de Richtlijn industriële emissies. 

2. Geluidsoverlast en trillingshinder 

a. individuele beoordeling 
Zowel in de omgevingsvergunning als in het bestemmingsplan wordt gesteld dat 
bij de installaties die voor dit project worden gebruikt, laagfrequent geluid (LFG) 
te verwachten is. Terecht wordt gesteld dat LFG slecht kan worden gedempt en 
nauwelijks kan worden afgeschermd. LFG zorgt over grote afstanden voor 
overlast. In het bestemmingsplan wordt gesteld dat, als LFG wordt veroorzaakt, 
rond de zeven een scherm van betonblokken zal worden geplaatst. Indien men 
eerst concludeert dat demping en afscherming nauwelijks mogelijk is, staat op 
voorhand al vast dat het plaatsen van een scherm geen effect heeft. Het LFG 
plaatst zich voort via trillingen, ook via de grond. Een scherm van betonblokken 
kan deze trillingen niet wegnemen. Nu er geen garantie is dat er geen LFG wordt 
ondervonden en zelfs wordt gesteld dat het aannemelijk is dat er wel LFG wordt 
ondervonden, kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. 

Om de verleende omgevingsvergunning en het bestemmingsplan op het onderdeel 
geluid te beoordelen, is het voor een contra-expertise voorgelegd aan Peutz B.V. 
Bij deze brief treft u het rapport aan van deze deskundige. 

Peutz concludeert dat: 

• het referentieniveau van het omgevingsgeluid beduidend lager is dan de nu 
vergunde waarde; 

• er een onvoldoende afweging heeft plaatsgevonden bij het vergunnen van een 
hogere waarde dan de referentiewaarde; 

• onzeker is of de opgelegde grenswaarden überhaupt gehaald kunnen worden. 
Er wordt door vergunninghouder zelf ook al aangegeven dat de mogelijkheid 
aanwezig is dat er een overschrijding zal plaatsvinden; 

• er ontbreekt een controlevoorschrift; 
• er mag worden gewerkt vanaf 06:00 uur, zijnde de nachtperiode. Vanwege de 

bedrijfsduurcorrectie wordt het geluid van dit uur, uitgesmeerd over de gehele 
nachtperiode waardoor er in dat uur veel geluidsoverlast veroorzaakt kan 



worden. Er is niet gemotiveerd waarom er om 6:00 uur begonnen moet 
worden; 

• er is niet gemotiveerd waarom er voor grondwallen van 6 meter hoog is 
gekozen; 

• het advies van de commissie m.e.r. wordt niet gevolgd; 
• het bronvermogen van de breelcinstallatie is te laag aangehouden; 
• er is van een onjuiste maaiveldhoogte uitgegaan; 
• het advies van de commissie m.e.r. met betrekking tot het wegnemen van 

laagfrequent geluid door maatregelen aan de bron is niet opgevolgd. De 
commissie heeft verwezen naar verschillende installaties in binnen- en 
buitenland waar het laagfrequent geluid is beperkt door technische maatregelen 
te treffen aan de zeven of de opstelling van de zeven; 

• onduidelijk is welke maatregelen nog getroffen kunnen worden als er zich wel 
laagfrequent geluid voordoet; 

• er zijn, ten aanzien van laagfrequent geluid, slechts voorschriften gesteld met 
betrekking tot de geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie 
maar niet — zoals gebruikelijk — bij woningen; 

• de gestelde voorwaarden staan een te hoog niveau voor laagfrequent geluid 
toe; 

In ieder geval blijkt uit het deskundigenrapport dat het besluit onvoldoende 
zorgvuldig is voorbereid en gebreken vertoont. 

Verder valt op dat voorschrift 6.16 bepaalt dat de zuiger buiten gebruik gesteld 
moet worden als niet binnen drie maanden aan de gestelde grenswaarden voor 
laagfrequentgeluid voldaan kan worden. Dat voorschrift ontbreekt voor de 
verwerkingsinstallatie terwijl de voorschriften 6.15 (zuiger) en 6.17 
(verwerkingsinstallatie) wel gelijk zijn. 

Ook op om die reden kan het besluit niet in stand blijven. 

b. cumulatieve beoordeling 
In de directe nabijheid van het project bevinden zich diverse geluidbronnen die het 
geluid op geluidgevoelige objecten versterken. In de directe nabijheid bevindt zich 
het industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, de spoorverbinding van Roermond 
naar Nijmegen en de Maas met scheepvaartlawaai. Bij deze geluidbronnen komt 
dan nu een verwerkingsinstallatie die voor een verdere toename van het 
geluidsniveau zal zorgen. Er is onvoldoende rekening gehouden met het 
spoorweg- en scheepvaartlawaai en zijn ook de overige bronnen in onvoldoende 
mate betrokken bij de besluitvorming. 

Als reactie op de ingediende zienswijze wordt gesteld dat er wel rekening is 
gehouden met de overige geluidbronnen maar dat het scheepvaartverkeer en het 
railverkeer geen hoge geluidniveaus opleveren, gezien het gemeten L95 niveau 
van 40-45 dB(A). Op het adres Venloseweg 28 wordt echter een niveau toegestaan 
van 52 dB(A) in de dagperiode terwijl het referentieniveau 40-45 dB(A) is. 
Hiervoor gelden derhalve eveneens de opmerkingen van Peutz dat niet is 
gemotiveerd waarom wordt afgeweken van het referentieniveau. 



c. Verkeerslawaai 
Uit het akoestisch onderzoek leid ik af dat wordt gekozen voor ontsluitingsvariant 
1 waarbij er dus sprake is van een directe aansluiting op de Venloseweg. Het 
aantal vrachtwagens dat per dag arriveert bedraagt 67. Er zijn derhalve 134 
transportbewegingen met vrachtwagens per dag. Bij het gebruik van zogenaamde 
dumpers, waarbij de vering minimaal is, zal dit leiden tot overlast in de vorm van 
trillingen, schade aan woningen en geluidsoverlast. 

3. Alternatieven 

Hoewel het onderzoek van alternatieven met name een planologische aangelegenheid is, dient 
ook, via de toepassing van de best beschikbare technieken, te worden onderzocht of 
alternatieven niet bijdragen tot een minder milieubelastende exploitatie. Het gehele project en 
de daaraan ten grondslag liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar de locatie 
waarvoor nu de vergunning is verleend. Dat de gronden al eigendom zijn van de 
initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat van een objectief alternatievenonderzoek 
geen sprake is. Nu er geen zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn die het oprichten 
van de CVI op deze locatie noodzakelijk maken, had voor een alternatief gekozen moeten 
worden waarbij de ingreep in het landschap niet noodzakelijk of minder is. Een bestaande 
locatie waar deze ingreep al heeft plaatsgevonden ligt dan voor de hand. Hierbij moet dan 
worden gedacht aan het realiseren van een vaste of drijvende CVI in een bestaande haven of 
bij een bestaande winning zoals bij de hoogwatergeul in Lomm. Op die locaties heeft de 
ingreep al plaatsgevonden en zijn voorzieningen getroffen om de overlast weg te nemen. Nu 
wordt alleen vanuit financieel oogpunt, het winnen van zand en grind vanuit de aan te leggen 
locatie, gekozen voor onderhavige locatie. 

2. Bestemmingsplan 

I. Strijdigheid met nationaal ruimtelijke beleid en het ontbreken van nut en noodzaak 

In het Natuurbeleidsplan is de Ecologische Hoofdstructuur opgenomen, met als doel om 
natuur en landschap duurzaam te behouden en om de diverse natuurgebieden met elkaar te 
verbinden. Het plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Gelet op 
het bepaalde in de "spelregels EHS' geldt het "nee-tenzij, principe". 

Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Zo'n project kan alleen 
doorgaan, als er geen reële alternatieven mogelijk zijn èn er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. Een initiatiefnemer is in dit geval verplicht om de negatieve effecten te 
mitigeren. Dit houdt in dat het optreden van negatieve effecten wordt voorkomen of beperkt 
door aanvullende maatregelen te treffen. Bij overblijvende negatieve effecten is compensatie 
de laatste stap om de optredende schade te herstellen. 

De Nota Ruimte tekst is de basis voor dit 'nee, tenzij'-regime (Nota Ruimte, deel 4, 2006, 
paragraaf 3.3.5, blz. 114): In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de Vogelrichtlijn-
en Habitatrichtlijn-gebieden, Natuurbeschermingswetgebieden en EHS-gebieden gericht op 
het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een 
gebied. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door 
toepassing van 'nee, tenzij'-regime. 



Binnen de gebieden waar het 'nee, tenzij'-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, 
projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden 
van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. 

In het besluit wordt gesteld dat er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een groot 
openbaar belang. Dat wordt echter 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. 
Dat wordt ook door mijn cliënten onderschreven. 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. Het 
daadwerkelijke belang om op deze locatie een centrale verwerkingsinstallatie op te richten, is 
het winnen van zand en grind op deze locatie. Dat is echter geen groot maatschappelijk 
belang. Er wordt dan ook onder valse voorwendselen getracht een groot maatschappelijk 
belang te hangen aan een project dat eigenlijk alleen is gericht op zand- en grindwinning. 

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. Van deze 
locatie wordt gesteld dat het kleiner is dan de vereiste 30 hectare en deels in gebruik is als 
recreatiehaven die dan verplaatst moet worden. Ook zou een beschermd bosgebied moeten 
wijken en heeft de haven onlangs de status van Trans European Inland Terminal gekregen. 
Hierover het volgende. De 30 hectare, waarvan wordt gesteld dat deze nodig zijn, zijn niet 
vereist bij een bestaande haven. Het feit dat deze thans in gebruik is als recreatiehaven en de 
recreatiehaven verplaatst moet worden, kan geen reden zijn om deze locatie niet als geschikt 
te beoordelen. Immers, op de nu geplande locatie rust de bestemming agrarische doeleinden 
met landschappelijke- en natuurwaarden waarbij de bestemming is gericht op het behoud en 
waar mogelijk versterking van de uiteenlopende aanwezige waarden en belangen. Op de 
geplande locatie rust dus ook niet de juiste bestenuning en worden de bestaande waarden 
tenietgedaan terwijl in de haven wel wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Dat de haven 
de status van Trans European Inland Terminal heeft gekregen, kan ook geen argument 
vormen omdat dit is gebeurd tijdens de planvorming en men dus onvoldoende in het werk 
heeft gesteld om de CVI daadwerkelijk in de haven onder te brengen. 

Ook voor wat betreft de locatie bij de haven in Wanssum is duidelijk dat dit een beter 
alternatief is dan het huidige plan. Ook bij de haven in Wanssum is er sprake van een 
bestaande haven en is het niet nodig om de natuur te verstoren. Op pagina 11 van de notitie 
Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas, wordt nog aangegeven dat 
een groot deel van de gronden op de voorgenomen locatie al in eigendom zijn van de 
initiatiefnemers. Daaruit blijkt al dat de alternatieven niet op een objectieve wijze zijn 
onderzocht. De uitkomst van de onderzoeken stonden al bij voorbaat vast. 

Het project wordt nu gepresenteerd als een plan om de veiligheid langs de Maas te verhogen. 
In werkelijkheid betreft het een project om zand en grind te winnen. Landelijk gezien is er 
minder behoefte aan grind en zijn nieuwe ontgrondingen niet noodzakelijk. 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. 

Als reactie op de zienswijze wordt gesteld dat er diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar 
locaties en dat er een plan-MER is opgesteld waarin afwegingen zijn gemaakt over de 
locatiekeuze. 

Ongeacht al deze onderzoeken, blijft vaststaan dat het plan strijdig is met nationaal ruimtelijk 
beleid en blijven wij van mening dat de zand- en grindwinning in dit plan voorop staat. De nut 
en noodzaak van het plan ontbreekt. 

2. strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid 

Het project heeft een looptijd van 25 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 25 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. 

Vaststaat dan ook dat het project strijdig is met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en 
dat er dan ook geen medewerking aan het plan kon worden gegeven. Omdat er sprake van 
tijdelijke situatie wordt door de provincie toch medewerking verleend aan het plan. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, gaat het om werkzaamheden die minimaal 25 jaar duren. 
Dan kan niet meer worden gesproken over een tijdelijke situatie. Nu het POL niet is 
aangepast, er al vanaf 2005 wordt gezocht naar een locatie voor een CVI en de provincie er 
derhalve bewust voor heeft gekozen om deze locatie niet aan te wijzen als gebied waar deze 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt moeten worden, kan niet anders worden geconcludeerd dat 
het plan strijdig is met provinciaal beleid en derhalve met een goede ruimtelijke ordening. 

Er wordt gesteld dat het gaat om een tijdelijke situatie. Gelet op de duur van de termijn kan 
niet van tijdelijk worden gesproken. Verder bestaat er geen garantie dat het gebied na die tijd 
ook daadwerkelijk weer terug aan de natuur wordt gegeven. Er wordt aangegeven dat een 
eindplan moet worden opgesteld dat moet worden goedgekeurd. Onzekerheid bestaat over de 
garantie dat een dergelijke invulling ook daadwerkelijk wordt gegeven en hoe een dergelijk 
eindplan door derden kan worden afgedwongen via een handhavingsverzoek. 

Nu er geen sprake is van tij delijkheid én er geen zekerheid bestaat over de daadwerkelijke 
invulling en handhaving van het eindplan, kan het besluit niet in stand blijven. 



3. Natuurwaarden 

In het gebied, waarvan hiervoor al is aangegeven dat het onderdeel uitmaalct van het POG en 
de ecologische hoofdstructuur, bevinden zich beschermde diersoorten. Het natuurlijke 
leefgebied van deze soorten wordt aangetast als het plan tot uitvoering wordt gebracht. Ook 
hiervoor geldt, nu het plangebied midden in een Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) 
en de Ecologische Verbindingszone ligt, dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang 
moet zijn om het plan mogelijk te maken en dat er geen alternatieven zijn. Nu er wel 
alternatieven en geen zwaarwegend maatschappelijk belang is, kan geen medewerking 
worden verleend maar moeten de aanwezige natuurwaarden en leefgebieden worden 
gerespecteerd. In het plan wordt 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. 

Bij een diepte van meer dan 5 meter vinden er vrijwel geen biologische activiteiten meer 
plaatsen vanwege het gebrek aan licht en lucht. Bij een ontgronding van 20 meter diep zijn de 
gevolgen derhalve desastreus voor de natuur. In het gebied zijn bevers en ijsvogels 
gesignaleerd en is veel geïnvesteerd om de natuurwaarden op niveau te houden. Als deze 
investeringen worden tenietgedaan als de plannen worden uitgevoerd. 

Daarbij komt dat de activiteiten het grondwaterpeil en de kwaliteit van het grondwater zullen 
beïnvloeden, hetgeen nadelig zal zijn voor het nabijgelegen Sint Janssleutelbos. 

4. Alternatieven 

Hiervoor zijn al enkele alternatieve aangedragen. Het gehele project en de daaraan ten 
grondslag liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar deze locatie. Dat de gronden 
al eigendom zijn van de initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat van een objectief 
alternatievenonderzoek geen sprake is. Nu er geen zwaarwegende maatschappelijke belangen 
zijn die het oprichten van de CVI op deze locatie noodzakelijk maken, had voor een 
alternatief gekozen moeten worden waarbij de ingreep in het landschap niet noodzakelijk of 
minder is. Een bestaande locatie waar deze ingreep al heeft plaatsgevonden ligt dan voor de 
hand. Hierbij moet dan worden gedacht aan het realiseren van een vaste of drijvende CVI in 
een bestaande haven of bij een bestaande winning zoals bij de hoogwatergeul in Lomm. Op 
die locaties heeft de ingreep al plaatsgevonden en zijn voorzieningen getroffen om de overlast 
weg te nemen. Nu wordt alleen vanuit financieel oogpunt, het winnen van zand en grind 
vanuit de aan te leggen locatie, gekozen voor onderhavige locatie. Dit getuigt niet van goede 
ruimtelijke ordening maar van planvorming waarbij naar de uitkomst toe wordt geredeneerd. 

5. 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 
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RAAP hebben geleid tot nadere onderzoeken omdat de uitkomst van de RAAP-onderzoeken 
de initiatiefnemer niet welgevallig zijn. Mijn cliënten zijn van mening dat de acht door RAAP 
aangeduide sites behoudenswaardig zijn. 

6. Oneigenlijke onderbouwing van het besluit (verbod van detournement de pouvoir) 

Vanwege het feit dat de planvorming wordt ingegeven door economische belangen, is er 
sprake van detournement de pouvoir. De rechtsregel, het voeren van goede ruimtelijke 
ordening, wordt immers voor een andere doel, economische motieven, gebruikt dan waarvoor 
deze is bedoeld. Ook het motief van bescherming voor hoog water deugt niet omdat het voor 
het voorkomen van overstromingen niet nodig is dat deze centrale verwerkingsinstallatie op 
die plek wordt geëxploiteerd. 

Verzoek 
Graag verzoek ik u dit beroep gegrond te verklaren en het besluit te vernietigen. Ook vraag ik 
u om het bestuursorgaan te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder de 
gemaakte en nog te maken deskundigenkosten als bedoeld in artikel 8:75 A'WB en artikel 1 
aanhef en onder b van het Besluit proceskosten bestuursrecht. 

Relevante stukken 
Een kopie van het bestreden besluit en van de relevante stukken stuur ik u met dit 
beroepschrift toe. Ook stuur ik u een kopie toe van de nota van de deskundige. 

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op (077) 382 45 22 of (06) 218 37 443 of mailen 
via r.verkoijen@home.n1 



PEL,JV 
Notitie 

betreft: 	Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde te Grubbenvorst 

Beoordeling akoestische onderzoeken en vergunningvoorschriften geluld 

datum: 	13 mei 2014 

referentie: 
	

TKe/TKe/ K5/ DD 2843-2-NG-001 

1 inleiding 

In februari 2014 heeft de gemeente Horst aan de Maas een omgevingsvergunning verleend 

voor de Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde. De omgevingsvergunning maakt —in 

samenhang met een bestemmingsplanwijziging, ontgrondingsvergunning en hogere 

waarden besluit- de realisatie van een verwerkingsinstallatie (CVI) mogelijk, waarin 

afgegraven materiaal van rivierverrulmingsprojecten verwerkt zal worden. 

De CV! is gepland op een locatie ten zuiden van Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de 

Maas, nabij de A67. 

De realisatie en exploitatie van de CVI gebeurt in twee fasen: 

Aanlegfase (3 jaar), waarin de grond bouwrijp gemaakt wordt, de haven gerealiseerd 

wordt en ook geluidwallen aangelegd worden. 

- Exploitatiefase (15 tot 20 jaar), waarin de volledig operationele CV! met 

bijbehorende haven geëxploiteerd wordt. 

In opdracht van Achmea Rechtsbijstand en TRC Advocaten zijn de akoestische aspecten van 

de voorgenomen activiteiten beoordeeld. Hiertoe zijn de volgende akoestische rapporten, 

aanvullingen en vergunningvoorschriften bestudeerd: 

- omgevingsvergunning, kenmerk WABO-2013-0017, d.d. 18 februari 2014; 

rapport ”CVI Haven Raaieind te Grubbenvorst; Akoestisch onderzoek", kenmerk 

R085053ab.00001.kk, d.d. 1 Juni 2012 van LBPISight; 

- rapport "CVI Haven Raaieind te Grubbenvorst; Akoestisch onderzoek", kenmerk 

R085053ac.00002.rvw, d.d. 18 september 2012 van LBPISight; 

- rapport "C.V.I. Haven Raaieinde te Grubbenvorst; Geluidonderzoek aanvulling op het 

MER en bijlage van de aanvraag omgevingsvergunning'; kenmerk 

R085053ad.00002.rvw, d.d. 21 februari 2013 van LBIlSight; 

- notitie "C.V.I. Haven Raaieinde aanvulling ivm geen geluidwallen", kenmerk 

V085053ad.00002.rvw, d.d. 19 april 2013 van LBPISight. 

In deze notitie gaan wij nader in op onze bevindingen. 

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, info@peutz.nl, www.peutz.n1 

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL004933837801,150-9001:2008 
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pEuTz  
2 Toetsingskader 

Geluidzone 

Voor het project is een coördinatiebesluit genomen. Dit betekent dat alle aan het project 

gerelateerde procedures gelijktijdig en in onderlinge samenhang doorlopen worden. 

De voorgestelde geluidzone wordt echter niet volledig vastgelegd met de besluiten binnen 

dit coördinatiebesluit. Delen van de geluidzone ontbreken omdat deze buiten het bij het 

project behorende bestemmingsplan vallen. Deze zijn in een los "parapluplan" alsnog 

vastgesteld (besluit 11 maart 2014, publicatie 3 april 2014). De gronden binnen het 

bestemmingsplan CVI Raaieinde (NLIMR0.1507.BPGRCVIRAAIEINDE-VA01) maar buiten het 

industrieterrein maken blijkens het bestemmingsplan geen deel uit van de zone. Dit is 

formeel onjuist. Deze omissie is overigens eenvoudig te herstellen. 

Gehanteerde grenswaarden 

Welke grenswaarden op een bepaalde locatie gesteld kunnen worden, is onder andere 

vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet legt met name de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting vast. 

Bij vergunningverlening is echter sprake van een belangenafweging, waarbij het principe 

gangbaar is dat de grenswaarden die aan een inrichting worden opgelegd in lijn zijn met het 

omgevingsgeluid op de betreffende locatie. Kort gezegd: op een rustige locatie mag door 

een nieuw bedrijf minder geluid "toegevoegd" worden dan op een drukke locatie. De 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening hanteert richtwaarden per 

omgevingstype. 

Bij twijfel over de karakterisering van het omgevingstype, kunnen referentieniveaumetingen 

(L95) uitgevoerd worden. Op basis van het vast te stellen referentieniveau kan vervolgens de 

juiste richtwaarde gekozen worden. Uit de akoestische onderzoeken blijkt dat tweemaal (in 

2007 en 2012) kort het referentieniveau gemeten is. Hoewel deze metingen niet voldoen aan 

de eisen die daaraan in de IL-HR-15-01 gesteld worden, geven zij een indicatie van het L95- 

niveau ter plaatse. Dit blijkt ca. 40 tot 48 dB(A) te zijn. Het ligt dan ook voor de hand om de 

grenswaarden in de vergunning af te stemmen op ongeveer dit niveau. Er worden echter 

hogere waarden verleend tot 56 dB(A), derhalve fors hoger dan het gemeten 

referentieniveau. 

Afwijken van de richtwaarde is mogelijk na een bestuurlijk afwegingsproces. Het bestuurlijk 

afwegingsproces bestaat in dit geval uit het summier vermelden dat al allerhande 

maatregelen getroffen zijn. Een integrale afweging van het woon- en leefklimaat ten opzichte 

van de economische belangen van de nieuwe inrichting ontbreekt. 

Bij de afweging horen onder andere Beste Beschikbare Technieken een belangrijke rol te 

spelen (zie hoofdstuk 3). 



pEurz 
Onzekerheid over haalbaarheid van opgelegde grenswaarden 
In het akoestisch onderzoek wordt een prognose gemaakt van de te verwachten 

geluiduitstraling van de nieuwe CVI. In dit onderzoek wordt aangegeven dat verwacht wordt 

dat de geluidbelasting tijdens de exploitatiefase tot 50 dB(A) etmaalwaarde zal bedragen. 

Vervolgens wordt echter aangegeven dat "bil een tegenvallend resultaat dit nog 1-2 dB(A) kan 

toenemen". Dit betekent dat mogelijk 50 % meer geluid geproduceerd gaat worden dan 

hetgeen op dit moment aangevraagd en vergund wordt. 

Onduidelijk is wat bij een dergelijk tegenvallend resultaat de consequenties zullen zijn. 

Worden dan hogere grenswaarden verleend (waarmee de hinder dus hoger wordt dan thans 

door de initiatiefnemer wordt aangegeven), of worden maatregelen getroffen om de 

geluidbelasting alsnog tot 50 dB(A) te beperken? En indien dit laatste het geval is: welke 

maatregelen zijn er mogelijk en zouden deze dan sowieso -bijvoorbeeld in het kader van 

BBT- niet al op voorhand getroffen dienen te worden? 

Geen controle-voorschrift in de milieuvergunning 
Bovendien is onduidelijk op welke wijze een overschrijding van de grenswaarden 

geconstateerd zou moeten worden. Het bevoegd gezag heeft namelijk verzuimd een 

voorschrift op te nemen in de vergunning waarmee na oplevering van de installaties een 

controle op het akoestisch onderzoek c.q. op de haalbaarheid van de geluidvoorschriften 

wordt afgedwongen. Alleen voor laagfrequent geluid is een controlevoorschrift opgenomen. 

3 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

Er worden diverse maatregelen getroffen om de geluidbelasting in de omgeving te 

reduceren. Genoemd kunnen worden: het aanbrengen van grondwallen, het beperken van 

de bronsterkte van de breekinstallatie en grindonthouter en het afdichten van de 

zwaardwassers. 

Aanvullende maatregelen zijn echter ook mogelijk. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden: 

- De verwerkingsinstallatie vangt aan met werkzaamheden om 06.00 uur (dit is nog in 

de akoestische nachtperiode, die tot 07.00 uur loopt). Vanwege de 

beoordelingssystematiek van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden deze 

geluidniveaus 'uitgesmeerd" over de hele nachtperiode, waardoor uiteindelijk tot 

43 dB(A) in de nachtperiode vergund wordt. Dit is al hoog, maar zeker indien beseft 

wordt dat dit alleen veroorzaakt wordt door geluiden tussen 06.00 en 07.00 uur. In 

dit uur is dus sprake van geluidniveaus boven de 50 dB(A), waarmee 

slaapverstoring/ontwaakreacties zeker niet uitgesloten zijn. In het kader van BBT had 

beschouwd kunnen (moeten) worden of het niet mogelijk is pas vanaf 07.00 uur aan 

te vangen met de werkzaamheden; 

- er wordt gekozen voor grondwallen van 6 meter hoog. Op welke basis wordt 

gekozen voor deze hoogte? Zijn er technische of economische beperkingen 

waardoor geen hogere wallen mogelijk zijn? 

- In het MER wordt aangekondigd dat in geval er hinder ontstaat, betonschermen 

rondom de bronnen geplaatst zullen worden. Als dit een realistische 
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geluidreducerende maatregel is, waarom wordt deze dan niet op voorhand reeds 

gerealiseerd? Ook de commissie nn.e.r. geeft dit als advies. 

Nu deze (en andere) maatregelen niet beschouwd zijn, is sprake van een onvolledige 

belangenafweging. 

4 Akoestisch rekenmodel 

Ten aanzien van de akoestische modellering maken wij de volgende kanttekeningen: 

In het rekenmodel is voor de breekinstallatie een bronsterkte gehanteerd van 106 

dB(A) (na maatregelen). Op basis van ervaring van metingen aan vergelijkbare 

installaties wordt een dergelijke bronsterkte als bijzonder laag beschouwd. Een 

nadere onderbouwing van op welke wijze de breekinstallatie wordt omkast is 

wenselijk; 

het terrein waar de CVI is geprojecteerd heeft een maaiveldhoogte van circa 19 

meter. Hiermede is in het rekenmodel rekening gehouden. Het maaiveld ter plaatse 

van de nabijgelegen woningen is enkele meters hoger. In het rekenmodel Is echter 

ter plaatse van de woningen eveneens een maaiveldhoogte van 19 meter 

gehanteerd. Uit het rekenmodel blijkt dat de geluidniveaus aanzienlijk hoger zijn 

indien het beoordelingspunt enkele meters hoger is gelegen (vergelijk 

rekenresultaten op 1,5 meter en 5 meter hoogte). Deze verschillen kunnen oplopen 

tot 8 dB. Het rekenmodel dient derhalve te worden aangepast, waarbij de juiste 

maaiveldhoogte is gehanteerd ter plaatse van de woningen. De conclusies van het 

rapport kunnen hierdoor aanzienlijk wijzigen; 

5 Laagfrequent geluid 

In het kader van de m.e.r.-procedure is een akoestisch rapport opgesteld (kenmerk 

R085053ab.00001.kk d.d. 1 juni 2012). Hierin wordt gesteld dat specifiek voor onderhavige 

situatie grindtrilzeven en ontwateringszeven voorbeelden zijn van bronnen van laagfrequent 

geluid. Gesteld wordt dat met name grotere ontwateringszeven laagfrequent geluid kunnen 

emitteren. Als maatregel is gekozen voor kleinere ontwateringszeven, die tevens zo laag als 

technisch mogelijk boven het maaiveld worden geplaatst. Mochten er klachten zijn, dan 

wordt gesteld dat als maatregel rond de zeven een scherm van betonblokken kan worden 

opgericht. 

De commissie m.e.r. heeft dit rapport beoordeeld en in het "Toetsingsadvies over het 

milleueffectrapportagen d.d. 31 Januari 2013 specifiek over laagfrequent geluid het volgende 

gesteld: 

"De Commissie wil nog een belangrijk aandachtspunt meegeven. In het MER staat dat mogelijk 
over grote afstanden merkbare effecten kunnen optreden als gevolg van laagfrequent geluid 

door de verwerkingsinstallatie. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan worden volgens het MER 
betonschermen geplaatst. Volgens de Commissie zullen dit schermen van onrealistisch grote 

afmetingen moeten zijn. De Commissie merkt op dat er mogelijkheden bestaan om de 
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laagfrequente geluidemissie aan de bron te beperken. Dit is een aandachtspunt voor het ontwerp 
van de installatie en daarmee voor de omgevingsvergunning. 

In het MER staat dat mogelijk merkbare effecten kunnen optreden als gevolg van laagfrequent 
geluld, dat wordt veroorzaakt door de ontwateringszeven in de verwerkingsinstallatie. Mocht in 
de praktijk blijken dat laagfrequent geluid wordt veroorzaakt, dan zullen volgens het MER als 

mitigerende maatregel betonschermen worden geplaatst rond deze zeven. Omdat laag frequent 
geluld zich kenmerkt door lange geluidgolven moeten de schermen omvangrijk zijn om effectief 
te kunnen zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie, zullen afmetingen van 10 tot 20 m lengte 
en hoogte noodzakelijk zijn. Dit lijken niet reële maatregelen. 

De Commissie merkt derhalve op dat er weliswaar onzekerheid bestaat over het al of niet 
optreden van laagfrequent geluid, maar dat, als het inderdaad blijkt op te treden, er grote 
onzekerheid bestaat of dit oplosbaar is met de in het MER genoemde betonnen schermen. De 
Commissie adviseert daarom om bij het ontwerp van de zeven een maximaal toelaatbare 
laagfrequente geluidemissie als els te hanteren. De Commissie merkt op dat bij verschillende 
installaties in binnen- en buitenland de laagfrequente geluidemissie beperkt is door technische 
maatregelen te treffen aan de zeven zelf of de opstelling van de zeven. De Commissie acht het 
raadzaam om te onderzoeken of deze maatregelen ook bij de onderhavige Installatie tot de 
mogelijkheden behoren. Dit is een aandachtspunt voor het ontwerp van de installatie en 
daarmee voor de omgevingsvergunning. 

De Commissie beveelt aan om te onderzoeken of de laagfrequente geluidemissie aan de bron 
beperkt kan worden door technische maatregelen te treffen aan de zeven of aan de opstelling van 
de zeven. Zij adviseert tevens om bij het ontwerp van de zeven een maximaal toelaatbare 
laagfrequente geluidemissie als eis te hanteren.' 

In een aanvulling op het MER (kenmerk R085053ad.00002.rvw d.d. 21 februari 2013) wordt 

namens de initiatiefnemer betreffende laagfrequent geluid gesteld dat bij het ontwerp 

vanwege laagfrequent geluid is gekozen voor kleinere ontwateringszeven. Er is niet nader 

gedefinieerd wat "kleinere ontwateringszeven inhouden. In het rapport behorende bij de 

vergunnIngaanvraag (kenmerk R085053ac.00002.rvw d.d. 18 september 2012) staat hetzelfde 

vermeld. 

Er is dus niet ingegaan op het advies van de MER om te onderzoeken of de laagfrequente 

geluidemissie aan de bron kan worden beperkt. Door Peutz zijn in het verleden vele 

metingen verricht aan soortgelijke installaties. Op afstanden van vele honderden meters zijn 

klachten gerapporteerd en overschrijdingen gemeten van bestaande laagfrequente 

richtwaarden (zoals de NSG-richtlijn laagfrequent geluid en de Vercammen-curven). Ook bij 

toepassing van "kleinere" zeven werden in de omgeving klachten geuit vanwege 

laagfrequent geluid. Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat de 

verwerkingsinstallaties — ook "kleinere" zeven — bronnen zijn van laagfrequent geluid. 

Het treffen van mogelijke maatregelen (betonnen wand), als blijkt dat sprake is van klachten, 

wordt niet meer genoemd in het aanvullende rapport. Hieruit kan worden afgeleid dat ook 
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de initiatiefnemer deze maatregel onrealistisch acht (zie ook advies commissie m.e.r.). 

Verdere mogelijk te treffen maatregelen aangaande laagfrequente geluidreductie worden in 

het rapport niet genoemd. Hieruit wordt afgeleid dat, als blijkt dat sprake is van klachten, 

vooralsnog onduidelijk is of er überhaupt effectieve maatregelen getroffen kunnen worden. 

Tevens zijn In de vergunning geen laagfrequente geluidgrenswaarden opgenomen. Dat dit In 

het geval van te verwachten hinder vanwege laagfrequent geluid wel mogelijk is, volgt uit 

jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder andere 

200509380/1, 200608547/1, 200609142/1,200900320/1, 201109465/1). De Afdeling geeft dit 
ook expliciet aan: "Uit de Jurisprudentie van de Afdeling (...) volgt dat inmiddels een dusdanige 
verscheidenheid aan onderzoeksresultaten naar reproduceerbare relaties tussen dosis en effect 
van laagfrequent geluld voorhanden Is, dat laagfrequent geluld kan worden aangemerkt als 
oorzaak van objectiveerbare hinder. Derhalve kunnen In beginsel aan een vergunning 
voorschriften ter voorkoming van hinder door laagfrequent geluld, waaronder grenswaarden, 
worden verbonden." 

Uiteraard dient uit de vergunningaanvraag te blijken welke laagfrequente geluidniveaus 

zullen optreden, opdat een correct toetsingskader kan worden vastgelegd (de Afdeling heeft 

uitgesproken dat hiertoe onder andere de NSG-richtlijn of de Vercammen-curve gehanteerd 

kan worden) en geen sprake is van een verkapte weigering. 

In de omgevingsvergunning zijn wel voorschriften opgenomen met betrekking tot de 
laagfrequente geluldemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie (artikelen 6.10 

t/m 6.17), maar niet -zoals gebruikelijk- met betrekking tot de optredende LF-geluidniveaus 

blj woningen. Onduidelijk is echter hoe deze geluidemissie tot stand is gekomen en welk 

beschermingsniveau deze eisen tot doel hebben in de nabij gelegen woningen. Er zijn — voor 

zover ons bekend — geen berekeningen uitgevoerd op basis waarvan de gestelde 
geluidemissie tot stand is gekomen. 

Gezien de afstand van de verwerkingsinstallatie tot de woningen alsmede de gemiddelde 

laagfrequente geluidreductie van de gevels van woningen kan worden gesteld dat de in de 

vergunning genoemde maximaal toelaatbare laagfrequente geluidemissie (te) hoog is. In de 

nabij gelegen woningen zal een dergelijke geluidemissie naar alle waarschijnlijkheid leiden 

tot een overschrijding van de normaliter te hanteren laagfrequent geluid richtlijnen 

(bijvoorbeeld de NSG-richtlijn of de Vercammen-curve). 

Als voorbeeld kan nog worden genoemd dat, conform artikel 6.11 (en 6.13) van de 

vergunning, in de tertsband van 125 Hz "het geluidspectrum" (waarschijnlijk wordt 

bronsterkte of geluidvermogen bedoeld) van de zandzuiger niet meer mag bedragen dan 

129 dB. Een bronsterkte van 129 dB bij 125 Hz komt overeen met een A-gewogen waarde van 

113 dB(A), dit terwijl in artikel 6.10 van de vergunning een totale bronsterkte voor de 

zandzuiger wordt genoemd van 108 dB(A). 

Overigens wordt in de voorschriften meermaals verwezen naar het zogenaamde 

"GrensmaasprotocoK De status en inhoud van dit protocol is onduidelijk, nu deze niet bij de 

stukken gevoegd is en ook niet als openbaar en gangbaar kader aangemerkt kan worden. 
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Samenvattend en concluderend kan ten aanzien van laagfrequent geluid derhalve gesteld 

worden: 

dat de initiatiefnemer ook zelf al aangeeft dat de CVI een bron is van laagfrequent 

geluid; 

dat er echter geen akoestisch onderzoek verricht is om de laagfrequente 

geluidniveaus in de omgeving, als gevolg van de CVI, in kaart te brengen; 

- dat op voorhand daarmee de mate van mogelijke hinder vanwege laagfrequent 

geluid niet inzichtelijk is en ook niet getoetst kan worden, terwijl uit vergelijkbare 

projecten elders wel bekend is dat sprake is van hinder in de woonomgeving; 

- dat In de vergunning ook geen laagfrequente geluidgrenswaarden opgenomen zijn 

ter plaatse van woningen, waarmee de inrichting derhalve ook niet op dit aspect 

gehandhaafd kan worden Indien in de praktijk klachten ontstaan na ingebruikname 

van de installaties; 

- dat de in de vergunning genoemde eisen ten aanzien van de laagfrequente 

geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie (te) hoog zijn en naar 

alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot een overschrijding van de normaliter te 

hanteren laagfrequent geluid richtlijnen bij woningen; 

dat mocht er sprake zijn van klachten vanuit de omgeving, niet is aangegeven óf en 

welke maatregelen kunnen worden getroffen om de laagfrequente geluidbelastIng 

ter plaatse van woningen te reduceren. 

6 Conclusie 

Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat de beschikking onvoldoende zorgvuldig is 

voorbereid en onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd, en daarmee onder meer in strijd is 

met het bepaalde in artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Deze notitie bestaat uit: 

7 pagina's. 



MACHTIGING 

Ondergetekende machtigt mr. R.A.M. Verkoijen van Verkoijen Juridisch Advies, Moutzhofweg 162, 

5926 RB Venlo inzake de beroepsprocedure, gericht tegen het bestemmingsplan en de Verleende 

omgevingsvergunning voor de Centrale Verwerkingsinstallatle (CVI) in Grubbenvorst, 

Bij de behandeling in en buiten rechte te verschijnen: 

• Voor gerechtelijke instanties 

• Op zittingen en behandelingen 
Alle processuele handelingen te verrichten die volgens de gemachtigde nodig, nuttig of 

wenselijk zijn 
Al datgene te doen wat wij zouden mogen, moeten of kunnen doen als wij zelf aanwezig 

waren. 

Venlo,27 april 2014 



MACHTIGING 

Ondergetekende machtigt mr. R.A.M. Verkoijen van Verkoijen Juridisch Advies, Moutzhofweg 162, 

5926 RB Venlo inzake de beroepsprocedure, gericht tegen het bestemmingsplan en de verleende 

omgevingsvergunning voor de Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst, 

Bij de behandeling in en buiten rechte te verschijnen: 

• Voor gerechtelijke instanties 

• Op zittingen en behandelingen 

Alle processuele handelingen te verrichten die volgens de gemachtigde nodig, nuttig of 

wenselijk zijn 

Al datgene te doen wat wij zouden mogen, moeten of kunnen doen als wij zelf aanwezig 

waren. 

Venlo,27 april 2014 

e• • ' 	  

J.M. Sooirnakers 

/ 
1.1 



. MACHTIGING 

Ondergetekende machtigt mr. R.A.M. Verkoijen ven Verkoijen Juridisch Advies, IVIoutzhofweg 162, 

5926 RB Venlo Inzake de beroepsprocedure, gericht tegen het bestemmingsplan en de verleende 

orngevingsvergunning voor de centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst, 

, 

- Bij de behandeling In en buiten rechte te verschijnen: 

• Voor gerechtelijke instanties 

• -Op zittingen en behandelingen 

Alle processuele handelingen te verrichten die volgens de gemachtigde nodig, nuttig of 

wenselijk 

AI datgene te doen wat wij zouden mogen, moeten of kunnen doen als wij zelf aanwezig 

waren. 

Venlo,27april.2014 

P.G.M.W. Vallen 

 

  

  



RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 0 APR 2014 
ZAA 
APIN: 	g. k_ 

TRCADVOCATEN 
VELDHOVEN HORST EINDHOVEN 

Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

AANGETEKEND 

Veldhoven, 9 april 2014 

mr. H.F.P. van Gestel 
mr. H.J. Rosens m. c. I. 
mr. C.M. van der Corput 
mr. R.B.J.M. van der Linden 
mr. J. Heliendoorn* 
mr. E.J.M. Vannisseiroy 
mr. T.I.P.Jeltema 
mr. C.W.H.M. Ultdehaag 
mr. M.J.C. van den Hoff 
mr. P.C.H.H. Kager 
mr. E.H.J. Plass* 
mr. C.M. Brouwers* 
mr. G.D. Bosman 
mr. G.G.J. van Kopten' 
mr. I.A.W. van den Broek 
mr. E. GeerIngs' 
mr. Ing. H.J.M. Smelt 
mr. S.R. Baetens 
mr. M.J.G.A. Fliemon 
mr. M. Struik 
mr. C.T.E. Gommans* 
mr. S. van Mogen 
mr. C.Z.A.M. Skanderova 
mr. M.A.H. Faassen 
mr. M.Theunissen 

vereniging van Familierecht Advocaten 
Scheldingemediators (vFAS) 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Betreft 	: ontwerp bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde 

en omgevingsvergunning 
Uw kenmerk : 
Ons kenmerk : TJ/kba1TJ21300938 
E-mail 	: t.j eltema@trc-advocaten.n1 

Geachte heer, mevrouw, 

Tot mij hebben zich gewend: 

1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Behoud de Parel, 
statutair gevestigd te (5971 GD) Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas; 

2. P.J.J.M. Geurts, wonende te Horst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Blauwververstraat 77; 

3. B. Smits, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Grubbenhove 33; 

4. F. Leyser, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Venloseweg 32; 

5. R. van der Velde, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Venloseweg 59; 

6. P. Baggen, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Veestraat 2; 

7. P. Schreurs, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Bisweide 62; 

8. J. Rademakers, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Winterheide 8; 
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Telefoon 	+31 [0] 40294 4500 
Telefax 	+31 [0] 40294 4550 
E-mail advocaternotrc-advocaten.ni  
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Stichting beheer gelden derden 
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Wij verrichten onze diensten uitsluitend onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van deze brief staan 
afgedrukt en zijn gepubliceerd op onze website. In deze algemene voorwaarden is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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9. R. Jans, wonende te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, aan de 
Grubbenhove 33. 

Appellanten komen hierbij in beroep tegen: 

1. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde (bevoegd gezag: de Gemeenteraad van Horst aan de Maas). Het 
bestemmingsplan is vastgesteld op 11 februari 2014; 

2. De op 18 februari 2014 verleende omgevingsvergunning (bevoegd gezag: 
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas). 

Het bestemmingsplan heeft van 31 mei 2013 t/m 11 juli 2013 ter inzage gelegen. 
Appellanten hebben — tijdig — zienswijzen ingediend. 

De ontwerp-omgevingsvergunning is met ingang van 31 mei 2013 ter inzage gelegd. Ook 
tegen deze ontwerp-omgevingsvergunning zijn door appellanten zienswijzen ingediend. 

Aan de zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning is niet, althans niet geheel, tegemoet gekomen. De gemeenteraad 
heeft het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld en het College van B&W heeft de 
omgevingsvergunning (gewijzigd) verleend. 

Van toepassing is de gemeentelijke coördinatieregeling. 

Ingevolge die coördinatieregeling heeft het College van B&W van de gemeente Horst aan 
de Maas ter uitvoering van het raadsbesluit van 11 september 2012 en ter voldoening aan 
het bepaalde in artikelen 3.30, 3.31, 3.32 en 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend gemaakt dat 
het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de (gewijzigd) verleende 
omgevingsvergunning ter inzage liggen en wel van 28 februari t/m 10 april 2014. 

De betreffende publicatie wordt als bijlage 1 aan dit beroepschrift gehecht. 

Op beide procedures is de crisis- en herstelwet niet van toepassing. 

Hierbij wensen appellanten pro forma beroep aan te tekenen, zowel tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan als tegen de verleende omgevingsvergunning. Appellanten zijn nog 
doende inhoudelijke gegevens te verzamelen. 



chting van uw berichten, verblijf ik, 

tend, 

.I.P. Jeltema 

TRCADVOCATEN 
VELDHOVEN HORST EINDHOVEN 

3 
9 april 2014 

Ik verzoek u mij de goede ontvangst van dit beroepschrift schriftelijk te bevestigen en mij 
een termijn te verlenen voor het indienen van de gronden van het beroep. Vooralsnog zijn 
appellanten van mening dat de beide bestreden besluiten, integraal dienen te worden 
vernietigd. 

Aan dit beroepschrift wordt ter voorlopige onderbouwing gehecht: 

1. bekendmaking van College van B&W (bijlage 1); 
2. zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan en zienswijzen tegen de ontwerp 

omgevingsvergunning (bijlage 2); 
3. de digitale publicatie uit de Staatscourant (bijlage 3). 

Naar de inhoud van deze stukken wordt hierbij voorlopig verwezen. Deze dienen als hier 
herhaald en ingelast te worden. De zienswijzen zijn nog steeds actueel omdat niet aan de 
zienswijzen tegemoet is gekomen. 
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1 	 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 CVI 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: 
• 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 4444. 

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.n1  
(zie bekendmakingen): 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via 
vvww.ruimteliikeplannen.n1  
De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
wvvw.limburq.nl/verqunnincen   

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 EA, 's-Gravenhage (tel.: (070)426 44 26, Internet: www.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 

ii 
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HORST 
MDAAS 
raadsbesluit 

Bijlage van gemeenteblad 2014, no. 5 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014, gemeenteblad 2014, no. 5; 

gelezen het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaleindel; 

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

besluit: 

1. in te stemmen met het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' en de tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de beantwoording in 
hoofdstuk I van het zienswijzenrapport; 

2. het bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' gewijzigd vast te stellen conform de 
wijzigingen die in hoofdstuk II onder A en B van het 'Zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde' zijn opgesomd; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn.- 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 

De raad voornoemd, 

e griffier, 

i 	.H.C. van Rooij 	 mr. J.M. Poels 

Bezoekadres: WIlhelminaplein 6, Horst 	Postbus 6005 / 5960 AA Horst 	T 077 - 477 97 77 	F 077 - 477 97 50 
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TRCADVOCATEN 
VELDHOVEN HORST EINDHOVEN 

Gemeenteraad van de Gemeente Horst 
aan de Maas/het College van B&W van 
de gemeente Horst aan de Maas 
t.a.v. de Afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

AANTEKENEN tevens per gewone post 

mr. H.F.P. van Gestel 
mr. H.J. Rosens me. c. I. 
mr. C.M. van der Corput 
mr. R.B.J.M. van der Linden 
mr. J. Hellendoorn. 
mr. E.J.M. Vannisselroy 
mr. T.I.P. Jeltema 
mr. C.W.H.M. Ultdehaag 
mr. M.J.C. van den Hoff 
mr. P.C.H.H. Kager 
mr. E.H.J. Plass* 
mr. C.M. Brouwers" 
mr. G.D. Bosman 
mr. G.G.J. van Kopten' 
mr. I.A.W. van den Broek 
mr. E. Geerings' 
mr. Ing. H.J.M. Smelt 
mr. S.R. Baetens 
mr. M.J.G.A. F1lemon 
mr. M. Struik 
mr. C.T.E. Gommans* 
mr. S. van Menen 
mr. C.Z.A.M. Skanderova 
mr. M.A.H. Faassen 
mr. M. Theunlssen 

• vereniging ven Famillerecht Advocaten 
Scheldingamedietora (vFAS) 

Alsmede per fax: 077 - 477 97 50 

Veldhoven, 26 juli 2013 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Betreft 	: zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde"; 

zienswijze 	ontwerp-omgevingsvergunning; 	zienswijze 	ontwerp- 
beschikking hogere grenswaarde wet geluidhinder 

Ons kenmerk : TJ/msc/TJ21300938 
E-mail 	: t. j eltema@trc-advocaten.n1 

Geachte leden van de Raad, geacht College, 

Bij brief van 9 juli 2013 heb ik namens 10 in die brief genoemde (rechts)personen pro 
forma zienswijzen ingediend alsmede een korte inhoudelijke zienswijze. 

Bij brief van 15 juli 2013, kenmerk: WABO/2013/0017, verleende u mij een termijn van 
14 dagen, aldus tot en met 29 juli 2013 voor het indienen van een aanvullende zienswijze. 

Deze aanvullende zienswijze wordt hieronder ingediend. Deze aanvullende zienswijze 
geldt dus namens alle 10 genoemde (rechts)personen en geldt voor zowel het 
bestemmingsplan, de omgevingsvergunning als de hogere grenswaarden. 

BESTEMMINGSPLAN 

Anders dan in de stukken staat is bij de ter inzage gelegde stukken niet het MER-rapport 
overgelegd. Ik verzoek u mij een afschrift van het IVIER-rapport te verstrekken opdat ik 
zonodig nadere zienswijzen kan indienen. Met name is op dit moment niet te verifiëren of 

Kantoor Veldhoven 	 Kantoor Horst* www.trc-advocaten.n1 

Bolwerk 18 	5509 MH Veldhoven 
Postbus 153 5500 AD Veldhoven 

Telefoon 	+31(0) 40294 4500 
Telefax 	+31 [0] 40294 4550 
E-mail advocaten@4rc-advocaten.n1 

Hoofdstraat 19 
	

5961 EX Horst 
Postbus 6104 
	

5960 AC Horst 

Telefoon 	+31 [0] 77 398 81 82 
Telefax 	+31 [0] 77 398 81 91 
E-mall advocaterabtrc-advocaten.n1 

TRC Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap 
TRC Advocaten B.V. (KvK-nummer 50093576) 

Stichting beheer gelden derden 
Rabobank rek.nr. 	15 96 74 379 
ABN AMRO rek.nr. 40 26 40004 

Wij verrichten onze diensten uitsluitend onder toepasselijkheld van de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van deze brief staan 
afgedrukt en zijn gepubliceerd op onze website. In deze algemene voorwaarden Is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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juist is de stelling dat de uitwerking in het ontwerp-bestemmingsplan in overeenstemming 
is met de uitgangspunten en conclusies van het MER-rapport. 

Voorts wordt in zijn algemeenheid opgemerkt dat op zichzelf de Maaswerken — om 
veiligheidsredenen — legitiem zijn. De onderhavige haven wordt evenwel in de visie van 
cliënten enkel opgericht omwille van economische belangen, namelijk het winnen van 
grind, en wel gedurende een termijn van (tenminste) 20 jaar. In feite is sprake van 
realisatie van een haven in het bedrijvengebied Greenport Venlo. De haven heeft met 
beveiliging en/of Maaswerken niets te maken. Dat in feite sprake is van een industriële 
haven blijkt ook uit bladzijde 9 van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 7 januari 
2013. In § 4.2 staat dat de capaciteit van de installatie circa 1 miljoen ton per jaar 
bedraagt! 

Los daarvan zijn cliënten van mening dat de haven niet• op deze locatie dient te worden 
gesitueerd. Daarbij wordt gewezen op het feit dat maar liefst 5 hectare in de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) ligt en dat uit het rapport Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze 
van de CVI Zandmaas d.d. 10 december 2008 blijkt (bladzijde 10) dat voor wat betreft de 
flora en fauna de locatie Grote Raai/Raaieinde het laagst scoort vanwege de ligging van de 
locatie binnen de POG (Provinciaal Ontwikkelings Gebied) en circa 5 hectare binnen 
EHS. In het rapport staat zelfs dat dit per saldo betekent dat geen van de onderzochte 
locaties echt gunstig scoort. Dat betekent in de visie van cliënten dat nader onderzoek naar 
alternatieve locaties had moeten plaatsvinden. Overigens hebben cliënten, althans 
Vereniging Behoud de Parel, ook alternatieve locaties aangedragen. Meer in het bijzonder 
is gewezen op de bestaande havens in Wanssum en Venlo. Voorts is er expliciet op 
gewezen dat indien dan toch verwerking plaats moet vinden deze verwerking op het water 
dient plaats te vinden opdat, als dan toch overlast moet worden veroorzaakt, de minste 
overlast wordt veroorzaakt. 

Voor wat betreft de locatiekeuze is beslist geen sprake van een goede ruimtelijke ordening 
als bedoeld in de wet. 

Ook overigens is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening omdat uit de toelichting 
op het bestemmingsplan meer in het bijzonder het bepaalde op bladzijde 12 en verder 
blijkt dat het onderhavige plan lijnrecht in strijd is met het provinciale omgevingsplan 
Limburg (POL). 

Weliswaar wordt in de toelichting gesteld dat in de eindsituatie geen strijd meer is met de 
EHS doch vermeld dient te worden dat blijkens de stukken met de aanleg 3 5 jaar is 
gemoeid en met de exploitatie 20 â 25 jaar, aldus zou in totaal 30 jaar  sprake zijn van 
strijd met de EHS. Dat zijn drie bestemmingsplanperiodes! Daarbij wordt nogmaals 
gewezen op het feit dat maar liefst 5 hectare binnen de EHS ligt. Binnen het POL heeft de 

2 
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onderhavige locatie de aanduidingen Pl en P2. Dit zijn de meest gevoelige en kwetsbare 
locaties. Dat blijkt ook uit het feit dat uit de toelichting blijkt dat er negatieve gevolgen 
zijn voor grond- en oppervlaktewater, er zeer veel beschermde soorten in het plangebied 
voorkomen, de in Pl en P2 beoogde ecologische verbindingszone gedurende 30 jaar niet 
kan worden gerealiseerd en een bestaand bos(je) verloren gaat. In dit verband wordt ook 
opgemerkt dat GS er niet voor heeft gekozen het POL aan te passen. Dat betekent dat de 
locatie onverkort de aanduidingen Pl en P2 heeft en dat ook de aanduiding EHS onverkort 
voorligt. 

Zoals gezegd ligt het gebied in Pl en P2 uit het POL. Pl is de EHS en P2 is de Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen. Zelfs is het zo dat in het verleden de aanduiding P3 is 
gewijzigd in P2 en het gebied dus kwetsbaarder wordt geacht dan voorheen. Terwijl het 
gebied ingevolge het POL aldus kwetsbaarder wordt, wordt een zware industriële 
ontwikkeling thans positief bestemd voor een periode van (tenminste) 30 jaar. Dat is zoals 
gezegd geen goede ruimtelijke ordening. 

Met zoveel woorden wordt in de toelichting overigens ook erkend (bladzijde 14) dat het 
plan niet past binnen het provinciale beleid, immers wordt op bladzijde 14 gesteld: 

"Wel past de CVI in de tijdelijke situatie niet binnen het huidige provinciale 
beleid". 

Dat in de eindsituatie wel sprake is van overeenstemming met het provinciale beleid is 
niet relevant. Die eindsituatie wordt pas op zijn vroegst over circa 30 jaar gerealiseerd. 
Dan zijn drie planperiodes voorbij. Dan bestaat ook nog de mogelijkheid dat de haven 
wordt omgezet in een containerhaven ten behoeve van de Greenport Venlo. In 
redelijkheid valt aldus niet te verdedigen dat sprake is van overeenstemming met het 
provinciaal beleid. 

Voor wat betreft de EHS blijkt ook uit bladzijde 14 van de toelichting op het 
bestemmingsplan dat deze bestaat uit bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen 
nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water en beken met een specifieke 
ecologische functie, de Everlose beek die aan de Noordwest zijde op 100 â 200 meter van 
het plangebied stroomt en dat blijkens het POL in het onderhavige gebied zorg gedragen 
moet worden voor behoud en herstel van het hoogste ecologische kwaliteitsniveau, de 
natuurlijke waterkwaliteit, natuurlijke — systeemeigen processen en B-continurteit. Van 
dat alles zal de komende 30 jaar geen sprake kunnen zijn indien de haven wordt 
gerealiseerd. Ook uit het plan Maasconidor (zie bladzijde 18 van de toelichting) blijkt dat 
wordt gestreefd naar rivierverruiming en natuurontwikkeling ter plaatse van de locaties 
Venlo, Grubbenvorst, Lomm en Lottum. Ook dat plan wordt aldus doorkruist. 

3 
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OMGEVINGSVERGUNNING 

Het betreft een omgevingsvergunning bouwen en milieuverantwoord ondernemen als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en e Wabo. 

In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat in de stukken de inrichting dan weer wordt 
gekwalificeerd als categorie 11.3.J en dan weer als categorie 11.3.K zoals opgenomen in 
het BOR. 

In § 3.2.1.1. van de ontwerp-beschilcking (bladzijde 5) wordt gesteld dat de beste 
beschikbare technieken dienen te worden toegepast. Er staat echter slechts in zijn 
algemeenheid dat er van wordt uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de 
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Dit is 
echter op geen enkele wijze vastgelegd in voorschriften of anderszins geborgd. Het is 
aldus een volstrekt loze aanname en op geen enkele wijze is gewaarborgd dat de beste 
beschikbare technieken daadwerkelijk zullen worden toegepast. 

In § 3.2.7.1. wordt gesteld dat de bedrijfstijden zullen zijn van maandag tot en met 
zaterdag van 6.00 uur tot 22.00 uur. 

Onbegrijpelijk en niet nader toegelicht is dat ook op zaterdag wordt gewerkt. 

Bovendien staat in het rapport LBP Sight d.d. 7 januari 2013 (bladzijde 15) dat: 

"Om ten tijde van de aanlegfase te kunnen voldoen aan 50 dBa etmaalwaarde (50 
dBa voor de dag, 45 dBa voor de avond en 40 dBa voor de nacht) mag de gehele 
inrichting tijdens de aanlegfase alleen in werking zijn van 06.30 uur tot 20.30 uur 
en niet van 06.00 uur tot 22.00 uur. ". 

Dit is in de voorschriften echter op geen enkele wijze vastgelegd. 

Sowieso zijn de bedrijfs- en openingstijden in de voorschriften niet vastgelegd en aldus op 
geen enkele wijze geborgd. Daardoor zou het mogelijk kunnen zijn dat de 
bedrijfsactiviteiten 7 dagen in de week, 24 uur per cing doorgaan. 

Uit de ontwerp-beschikking blijkt voorts dat aan geluidsnormen niet kan worden voldaan. 
Onbegrijpelijk is de volgende conclusie op bladzijde 14: 

"Aangezien er geen maatregelen getroffen kunnen worden die betreffende 
maximale geluidsniveaus kunnen verlagen, zal in de voorschriften daar waar de 
streefwaarden niet haalbaar zijn, de berekende waarden worden opgenomen." 

4 
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Ten aanzien van de voorschriften wordt voorts opgemerkt dat een groot aantal 
voorschriften waaronder voorschrift 7.1 zo algemeen van aard zijn dat deze in strijd zijn 
met de rechtszekerheid, immers op geen enkele wijze kunnen worden afgedwongen. In 
artikel 7.1 staat bijvoorbeeld dat indien stofverspreiding optreedt adequate maatregelen 
dienen te worden getroffen. Op geen enkele wijze is evenwel duidelijk welke maatregelen 
getroffen dienen te worden. 

Voorts blijkt uit de aanvraag van LBP Sight van 7 januari 2013 (bladzijde 6) dat een 
ontheffing in het kader van de flora- en faunawet zal worden aangevraagd. Daarvan is niet 
gebleken. Deze ontheffing dient alsnog zo spoedig mogelijk te worden aangevraagd opdat 
beoordeeld kan worden of überhaupt aan de uit die wet voortvloeiende normstelling kan 
worden voldaan. 

In de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt verder in § 5.2 gesteld dat de 
initiatiefnemer bron- en overdrachtsmaatregelen treft. Deze zouden zijn omschreven in het 
akoestisch onderzoek. Deze zijn evenwel niet vastgelegd in de voorschriften. Alle te 
treffen bron- en overdrachtsmaatregelen dienen te worden vastgelegd in de voorschriften. 

HOGERE GELUIDSWAARDEN 

Uit de ontwerp-beschikking hogere grenswaarden blijkt dat niet aan de geluidsnormen kan 
worden voldaan, in ieder geval niet ten aanzien van 8 woningen waaronder de woning 
Venloseweg 32, zijnde één van de cliënten die deze zienswijze indient. 

Ten aanzien van die woning wordt onder meer gesteld: 

"In de woning aan Venloseweg 32 kan misschien net niet voldaan worden aan het 
binnenniveau van 35 dBa. De bewoners hebben echter na de presentatie van het 
plan MER zelf aangegeven liever geen grondwal voor hun woning te krijgen en als 
gevolg daarvan een hogere geluidbelasting te accepteren. Ook zal de hogere 
geluidbelasting in de aanlegfase slechts tijdelijk zijn, omdat het omputten van de 
grond elke keer op een andere plek gebeurd. Wij achten een hoger geluidniveau 
binnen de woning in dit geval acceptabel.". 

De norm is evenwel dat voldaan moet worden aan een binnenwaarde van 35 dBa. Indien 
daarin niet wordt voldaan moeten nadere bron- of overdrachtsmaatregelen worden 
getroffen zodanig dat aan het binnenniveau wordt voldaan. Het feit dat enerzijds wordt 
aangegeven dat men geen grondwal voor de woning wil betekent anderzijds niet dat niet 
meer behoeft te worden voldaan aan geluidsnormen. De redenering is aldus onjuist. 

5 
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Voorts maken cliënten zich ernstige zorgen omtrent laagfrequent geluid en trillingen. 
Daarvan zal blijkens het rapport van LBP Sight d.d. 18 september 2012 (bladzijde 23) 
sprake zijn. 

In dit rapport wordt gesteld dat in de omgevingsvergunning maatregelen als 
middelvoorschrift kunnen worden opgenomen. Dat is evenwel niet gebeurd. Aldus is er 
geen enkele borging dat bij voortdurend laagfrequent geluid en/of trillingen maatregelen 
worden genomen opdat dit laagfrequent geluid en de laag frequente trillingen worden 
beëindigd. 

Datzelfde geldt voor de in § 4.7 van voornoemd rapport genoemde maatregelen. Er 
worden (8) maatregelen genoemd die zouden moeten leiden tot beperking van 
geluidsoverlast. Deze maatregelen zijn evenwel op geen enkele wijze vastgelegd in de 
voorschriften en aldus niet geborgd. De maatregelen zijn aldus niet afdwingbaar. 

ALGEMEEN 

Voor het overige verwijzen cliënten naar de zienswijzen welke door de Vereniging 
Behoud de Parel zijn ingediend op 12 december 2012 en welke waren gericht tegen het 
voorontwerp bestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn gehecht aan mijn brief van 9 juli 
2013. Nogmaals wordt opgemerkt dat de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast 
dient te worden beschouwd. 

Voorts wordt opgemerkt dat cliënten nog separate zienswijzen zullen indienen bij 
Rijkswaterstaat tegen de ontwerp-watervergunning (in het kader van 
grondwater/oppervlakte water) alsmede zienswijzen zullen indienen tegen de ontweip-
ontgrondingsvergumiing en wel bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg. 

Voorts hebben cliënten kennis genomen van zienswijzen die zijn ingediend door de 
Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) en wel bij uw gemeenteraad, het College 
B&W en Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 9 juli 2011. Voor wat betreft de in die 
zienswijze aan de orde gestelde aspecten omtrent archeologie sluiten cliënten daarbij aan. 
De inhoud van de aan uw gemeenteraad en het College van B&W gestuurde brief dient als 
hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

Tenslotte hebben cliënten in de veelheid van stukken nogal wat deskundige rapportages 
aangetroffen. In zijn algemeenheid valt op dat deze rapportages sterk beschrijvend van 
aard zijn en in weinig van de rapporten expliciet wordt getoetst aan wetgeving danwel 
beleid. Zonodig zullen cliënten daarop in de procedure nog nader terugkomen. 
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Dat geldt nadrukkelijk voor de aspecten verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. 

Voor wat betreft het aspect verkeersveiligheid wordt erop gewezen dat de 
verkeersstromen van en naar de verwerkingsinstallatie blijkens de rapporten worden 
geleid over de Venloseweg. Het is evenwel zo dat de Venloseweg dagelijks wordt gebruik 
door scholieren die naar de middelbare school in Venlo gaan. Dit zal dagelijks — in ieder 
geval .op schooldagen — tot buitengewoon gevaarlijke situaties leiden. De dorpsraad van 
de gemeente heeft hier ook al op gewezen. Ook om die reden is de onderhavige locatie 
ongeschikt. 

Cliënten behouden zich het recht voor deze stukken te laten toetsen door eigen in te 
schakelen deskundigen, hetgeen tot op dit moment, gelet op de korte termijnen, niet 
mogelijk was en cliënten zullen in de loop van de procedure nader ingaan op deze 
aspecten. Cliënten wijzen er nu reeds op dat aspecten van verkeersveiligheid in de weg 
staan aan goedkeuring en vaststelling van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Datzelfde geldt voor het aspect luchtkwaliteit. 

TENSLOTTE 

Cliënten zijn op grond van het bovenstaande van mening dat de voorgenomen haven en 
verwerkingsinstallatie niet op de onderhavige locatie dienen te worden gerealiseerd. Zij 
verzoeken u dan ook het bestemmingsplan niet vast te stellen en de omgevingsvergunning 
te weigeren alsook het verzoek om hogere grenswaarden te weigeren. 

Hoogachtend, 

mr. T.I.P. Jeltema 
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De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Tekstgrootte 

Hoog contrast 

Jaargang 2014 
Nr. 5796 
Te raadplegen sinds 
woensdag 26 februari 2014 9:00 

Snelzoeken Info 

gemeente 

HORST 
1■#111-ÁAS 
Vastgesteld bestemmingsplan en 
verleende vergunningen/beschikking 
Coördinatieregeling Centrale 
Verwerkingsinstallatie Raaieinde, Horst 
aan de Maas 

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' (NL. IMR0.1507.BPGRCVIRAAIEIN 
DE-VA01). Bevoegd gezag: de gemeenteraad 
van Horst aan de Maas; 

2.  

Snelzoeken 
U kunt dit veld gebruiken om 
te zoeken op 
—een vrije zoekterm voor het 
zoeken op tekst (bijvoorbeeld 
"milieu") 
—een betekenisvolle zoekterm 
voor het zoeken naar 
specifieke publicaties 
(bijvoorbeeld dossiernummer 
'32123' of 'trb 2009 16'). 
U kunt termen combineren 
door EN te zetten tussen de 
termen (big 32123 EN 
milieu). 
U kunt zoeken op letterlijke 
tekst door" om de term te 
zetten. ('appellabele 
toezeggingen'). 

Voor meer mogelijkheden en 
uitleg verwijzen wij u naar de 
help-pagina's van Officiële 
bekendmakingen op 
overheid.ni 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5796.html 
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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 (CV') 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 CV! 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 

https://zoek.officielebekendmakingen.n1/stcrt-2014-5796.html 	 4-4-2014 
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De wijzigingen die de raad bij vaststelling van het 
bestemmingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het 
ontvverpbestemmingsplan zijn terug te vinden in het 
zienswijzenrapport. 

De wijzigingen die burgemeester en wethouders in de 
verleende omgevingsvergunning hebben aangebracht ten 
opzichte van de ontvverpbeschikking 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: 

• 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. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nlistcrt-2014-5796.html 	 4-4-2014 
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• 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 www.horstaandemaas.n1   (zie 

bekendmakingen). 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens 
worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.n1  

De verleende ontgrondingsvergunning wordt gedurende 
de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburg.nl/vergunningen   

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 EA, 's-
Gravenhage (tel.: (070)426 44 26, Internet: 
www.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. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5796.html 	
4-4-2014 
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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. 

Acties 

• Authentieke versie 
downloaden (pdf)  

• Odt-formaat 
downloaden  

• Xml-formaat 
downloaden  

• Permanente link 

https://zoek.officielebekendmakingen.nlistert-2014-5796.htrn1 	 4-4-2014 
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vereniging van Familleresht Advocaten 
Scheldingemediators (vFAS) 

Veldhoven, 28 april 2014 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Uw kenmerk : 201403103/1/R1 
Ons kenmerk : TJ/jhe/TJ21300938 
E-mail 	: t.jeltema@trc-advocaten.n1 

Geachte heer, mevrouw, 

In antwoord op uw brief van 15 april jl. treft u hierbij* alvast de statuten van de 
Vereniging Behoud De Parel. De gronden zend ik u nog nader toe. 

Kantoor Veldhoven 

Bolwerk 18 	5509 MH Veldhoven 
Postbus 153 5500 AD Veldhoven 

Kantoor Horst* 

Hoofdstraat 19 	5961 EX Horst 
Postbus 6104 	5960 AC Horst 

www.trc-advocaten.n1 

TRC Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap 
TRC Advocaten B.V. (KvK-nummer 50093576) 

Telefoon 	+31 [0] 40294 4500 
Telefax 	+31[0] 40294 4550 
E-mail advocaten8ltrc-advocaten.n1 

Wij verrichten onze diensten ults 
afgedrukt en zijn gepubliceerd op 

Telefoon 	+31[0]77 398 81 82 
	

Stichting beheer gelden derden 

Telefax 	+31 [0] 77 398 81 91 
	

Rabobank rek.nr. 	15 96 74 379 

E-mail advocaten@trc-advocaten.n1 
	

ABN AMRO rek.nr. 	40 26 40004 

'uitend onder toepasselijkheld van de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van deze brief staan 
onze website. In deze algemene voorwaarden Is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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OPRICHTING VERENIGING. 

Heden, elf elf februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Martijn Jarig -------- 
Tolsma, notaris te Horst aan de Maas: 	 
1. de heer Johannes Wilhelmus Antonius Claassens,  geboren te Venlo op twaalf-- 

februari negentienhonderd drieënveertig (Nederlandse identiteitskaart nummer --- 
1P9H3F7R3, geldig tot zevenentwintig februari tweeduizend twaalf), wonende---- 
te 5971 AG Grubbenvorst, Burg. van Leentstraat 7, gehuwd; 	 

2. de heer Andreas Mathias Joseph Marie Vollenberg,  geboren te Venray op 	 
zestien april negentienhonderd vijfenvijftig (Nederlands paspoort nummer-- - 
NJ8883177, geldig tot negenentwintig augustus tweeduizend tien), wonende te 	 
5971 NS Grubbenvorst, Witveldweg 24, gehuwd; 

3. mevrouw Martha Louise Gerarda Driessen,  geboren te Tegelen op 	 
zevenentwintig oktober negentienhonderdzestig (Nederlands paspoort nummer --- 
NG7302614, geldig tot vijfjuli tweeduizend negen), wonende te 5971 GD ------ 
Grubbenvorst, Winterheide 3, gehuwd. — 

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en 	 
daarvoor de volgende statuten vast te stellen: 	  
NAAM EN ZETEL. 	  
Artikel 1. 	 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Behoud De Parel. 	 ---- 
2. De vereniging heeft haar zetel in Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas.--- 
DOEL EN MIDDELEN. 	 
Artikel 2.— 	 
1. Het doel van de vereniging is - 

a. het bevorderen van de leefbaarheid, milieuhygiëne, gezondheid en-----
duurzaamheid in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland in de - 
meest uitgebreide zin, 

b. het nastreven van behoud, bescherming en verbetering van natuur, flora, --- 
fauna en het landschappelijk karakter in de meest uitgebreide zin. 	 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----------- -------- 	------ --- 
a. het beleggen van vergaderingen, hoorzittingen en dergelijke; 
b. het houden van lezingen en verspreiden van geschriften - al dan niet in ----- 

digitale vorm; 
c. het bevorderen van openbaarheid van alle wetenschappelijke gegevens,-------

ambtelijke rapporten, enzovoorts, betrekking hebbende op de 	 
verontreiniging van het milieu en aantasting van de volksgezondheid, 	 
natuur, flora en fauna en landschap en aantasting van de leefbaarheid, de 	 
gevolgen en de bestrijding daarvan; 	  

d. het bevorderen van de openbaarheid bij de besluitvorming rond deze 	 
onderwerpen; 	 



e. met alle legale middelen de (politieke) besluitvorming te beïnvloeden; 	 
f. het voeren van juridische procedures bij de desbetreffende overheidsorganen 

en/of gerechtelijke instanties; 	  
g. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. 	  

KARAKTER VAN DE VERENIGING 	  
Artikel 2.a 	 
De vereniging is niet gebonden aan enige partij of groepering op economisch, 	 
politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied. 	  
VERENIGINGSJAAR. 	  
Artikel 3. 	 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
LIDMAATSCHAP (GEWONE LEDEN EN ERELEDEN). 	  
Artikel 4. 	 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. 	  
2. Leden zijn natuurlijke personen van achttien (18) jaar of ouder die zich 	 

schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid 	 
zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. 	 
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering 	 
alsnog tot toelating besluiten. 	  

3. Aan leden der vereniging kan wegens hun bijzondere diensten voor de 	 
vereniging bij besluit van de algemene ledenvergadering de titel van erelid 	 
worden verleend. 	  

4. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daaronder zowel de 	 
gewone leden als de ereleden verstaan tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel- 
blijkt. 	  

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 	 
erfopvolging worden verkregen. 	  

SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP. 	  
Artikel 5.a.  
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie 

maanden, in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn 	  
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en/of gedragingen het belang 	
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 	  

2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap 	 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 	  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 	  
Artikel 5.b.  	 
1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door de dood van het lid; 	  
b. door opzegging door het lid; 	  
c. door opzegging door de vereniging; 	  
d. door ontzetting. 	  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 	 
einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 	 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 	 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 	 
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door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 	 
Het lidmaatschap kan onmiddellijk eindigen: 	  
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap----

te laten voortduren; 	 ------ 	----- 
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 	 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is-- 	 
geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke --- 
rechten en verplichtingen; 

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van -- 
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.----------------------- 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van -- 
het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan: 	 

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op---- 
een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de------ 
vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan;--------------------- 

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat------ 
moment door de statuten voor het lidmaatschap warden gesteld.--------------- 

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. - 	 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap---
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. -------- 
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot--- 
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden 	 
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 	 ----- 	------- — 
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 	 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid - 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of -- 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door - 
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met -- 
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de — 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 
ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst Een—
geschorst lid heeft geen stemrecht. 	 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de--
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur ---- 
anders 

DONATEURS. ----- 	 ---- --------------------- 	-------- 
Artikel 6a.  - 
I. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur-- 

is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 	 
2. Donateurs kunnen aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, -------- 

waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering kan worden -- 
vastgesteld. 	  

3. Donateurs hebben geen recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. 
ONDERSTEUNENDE LEDEN. 
Artikel 6b. 
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1. Ondersteunende leden zijn zij die zich bij het bestuur van de vereniging------------ 
schriftelijk hebben aangemeld om door de vereniging op de hoogte te worden---- 
gesteld middels door de vereniging uitgegeven publicatie(s). 	 

2. Ondersteunende leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te ----- 
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te ---- 
voeren. 

ADVISEURS. 
Artikel 6c.  
I. De vereniging kan zich laten bijstaan door adviseurs. 	  
2. Adviseurs zijn zij die vanuit hun vakgebied dan wel hun (autodidactische) ----- 

kennis bewezen hebben de vereniging van aanvullend advies te kunnen voorzien-
in standpunten, beleid en handelingen. ----- ---------- 

3. Adviseurs kunnen door het bestuur, dan wel op voordracht van de leden,---------
gevraagd worden hun mening te geven aangaande hun vakgebied. - 	 

4. Adviseurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daarin geen -- 
stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. 

5. Adviseurs zijn volkomen autonoom in hun mening en expertise en worden ------- 
daarin ook gerespecteerd dor de vereniging. 

CONTRIBUTIES. 	 
Artikel 7.  
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie ----- 
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 	 
BESTUUR. 
Artikel 8.  
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke ------- 

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen.- 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de -- 
leden van de vereniging. 
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene-- 
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ------------------ 
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag niet een meerderheid van -------- 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.------------------- 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie 	 
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in 	 
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden 	 
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder - 
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 	 

	

jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een 	 
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afiredend 
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. 

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is 	 
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 	 
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 	 
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voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 	  
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de -- 

artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. 	 
BEVOEGDHEID BESTUUR. 
Artlel 9.- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 	 ------- 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -- 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan - 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk--------- 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot------------- 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 	 

VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 10.  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 	 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen---

met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen niet de 
penningmeester en een andere bestuurder. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.  	— 

Artikel 11.  
De algemene ledenvergaderingen warden gehouden in de gemeente waar de --------- 
vereniging statutair is gevestigd.--- ----- 	------ 	 ----- --- 
STEMRECHT. 	 
Artikel 12.  
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst --- 

zijn, de ondersteunende leden alsmede degenen, die daartoe door het bestuur-- 
en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn --- 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.--- 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene — 
ledenvergadering. - 
Een stemgerechtigd lid kan geen volmacht verlenen aan een ander tot het 
uitbrengen van zijn stem. ------- 	---- - - 	 ------- 

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in --- 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, ------- 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit -- 
kan ook schriftelijk tot stand komen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ----- 
ledenvergadering worden gehouden.----------------- --------- 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 	 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid------ 
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het----- 
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist - 
het lot Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een — 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, --- 
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 	 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN. 
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Artikel 13 	 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens-- 

afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. 	  
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ----- -- 
leiding. 	 ----- ------- - ---- 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel----- 
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 	 
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd --------- 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter --- 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de --- 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet-- 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit --- 
verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ----- 	--- --- 
oorspronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden --- 
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 	 
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene 	 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 	 
secretaris van die vergadering ondertekend. ------ 	  

BOEKJAAR, JAARVERSLAG EN KASCONTROLECOMMEISSIE. 
Artikel 14. 	 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalendetjaar. 

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 	 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze 	
termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering - 
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging 	 
en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten — 
met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. 	 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de 	 
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 	 
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte 	 
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. 	 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 	 
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 	 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 	 
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste - 
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 	 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 	 
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 	 
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 	 
geven. 

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.- 	  
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere --- - - 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 	 
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deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene --------------- 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 	 

OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING. 	  
Artikel 15.  
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo 	 

dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. ---- 
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de 	  

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 	 
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het -- 
verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 	 
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers------
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de----------
vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk -- 
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven 	 
dagen. 	 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 	 

4. Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een langs 	 
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 	 
adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 	  

STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 16.  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 	 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 	 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 	  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een — 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor-
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde - 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschilde plaats voor de 	 
leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd-
gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts — 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal— 
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------- --- - - 	 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 	 
opgemaakt.--------------------- ------ - --------- 
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 	 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 	 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 	 
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.- 	 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 	 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze 	 
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van 	 
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Koophandel en Fabrieken gehouden register. 	 
ONTBINDING EN LIQUIDATIE. 	  
Artikel 17.  
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing -- 

op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de 	 
vereniging. 	 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de - 
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging. Het heeft de voorkeur om een - 
eventueel batig saldo (gedeeltelijk ook) ten goede te laten komen aan een lokale, - 
niet-overheidsorganisatie. Indien ten tijde van de liquidatie na te noemen  
organisaties nog bestaan gaat de voorkeur uit naar de Mart Roeffen Stichting te-- 
Grubbenvorst en het Astma Fonds Nederland. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 	------- 	------------- 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening - 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen ---- 
van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar --- 
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende---- 
baten meer aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard - 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die-- 
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 	----- ------ 

REGLEMENTEN. 
Artikel 18.  
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en ------- 

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet---- 
of niet volledig wordt voorzien. -------------- 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met - 
deze statuten. 	 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde --- 
in artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.- 	  

SLOTBEPALING. 
Artficel 19.  ---------------------------------------------- - 
In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, 	
beslist de algemene ledenvergadering. 	 
Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder 	 
gebondenheid om de genomen beslissing bij de eerstvolgende algemene ---- 	 
ledenvergadering ter bekrachtiging aan deze algemene ledenvergadering voor te 	 
leggen. 
SLOTVERKLARINGEN. 	  
a. Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen tot eerste -- 

bestuursleden: 	 
1. de heer Andreas Mathias Joseph Marie Vollenberg,  geboren te Venray op-- 

zestien april negentienhonderd vijfenvijftig (Nederlands paspoort nummer 	 



pagina -9 :7  

M07863625, geldig tot zes september tweeduizend vijf), wonende te 5971 NS ---- 
Grubbenvorst, Witveldweg 24, als voorzitter; 	 

2. de heer Johannes Wilhelmus Antonius Claassens,  geboren te Venlo op twaalf-- 
februari negentienhonderd drieënveertig (Nederlandse identiteitskaart nummer --- 
1P9H3F7R3, geldig tot zevenentwintig februari tweeduizend twaalf), wonende---- 
te 5971 AG Grubbenvorst, Burg. van Leentstraat 7, als penningmeester; 

3. mevrouw Martha Louise Gerarda Driessen,  geboren te Tegelen op 	------ -- 
zevenentwintig oktober negentienhonderdzestig (Nederlands paspoort nummer --- 
NG7302614, geldig tot vijfjuli tweeduizend negen), wonende te 5971 GD 	 
Grubbenvorst, Winterheide 3, gehuwd met de heer Bakker, als secretaris.  . 

b. Het eerste boekjaar van de vereniging vangt aan bij de oprichting en eindigt op 	 
een en dertig december tweeduizend acht. 

SLOT - 
WAARVAN AKTE is verleden te HORST AAN DE MAAS op de datum als in 	 
het begin van deze akte is vermeld.-- 	 ---------- --------------- 
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Hun identiteit is door mij, 	 
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten 	 
vastgesteld. 	 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij 	 
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de - 
inhoud van de akte in te stemmen. Zij hebben tijdig voor het ondertekenen van de 	 
akte een ontwerp van deze akte ontvangen. Zij zijn gewezen op de gevolgen die uit 	 
de akte voortvloeien.------------------------------- 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 	 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.- 
(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 
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Scheldingsmediatera (vFAS) 

Veldhoven, 12 mei 2014 

In zake 	: Geurts c.s./Advies 
Betreft 	: Bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde en 

omgevingsvergunning 
Uw kenmerk : 201403103/1/R1 
Ons kenmerk : Theme/TJ21300938 
E-mail 	: t.je1tema@trc-advocaten.n1 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij pro forma beroep van 9 april 2014 heb ik namens 9 in het pro forma beroepschrift 
genoemde (rechts)personen beroep ingesteld tegen het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde (verder: CVI) alsmede de op 
18 februari 2014 verleende omgevingsvergunning. 

Bij brief van 15 april 2014 verleende u mij een termijn tot en met 13 mei a.s. voor het 
indienen van de gronden van beroep. 

In het pro forma beroepschrift is terzake van appellant 9 (Jans) geschreven dat deze 
woonachtig is aan de Grubbenhove 33. Dit is onjuist. Jans woont aan de Grubbenhove 3. 

In de eerste plaats verwijzen appellanten naar hun zienswijzen, meer in het bijzonder naar 
de inhoudelijke zienswijze van 26 juli 2013. Nu daaraan niet is tegemoet gekomen worden 
deze zienswijzen gehandhaafd. De inhoud daarvan dient als hier herhaald en ingelast te 
worden beschouwd. 

Kantoor Veldhoven 
	

Kantoor Horst* 
	

www.trc-advocaten.n1 

Bolwerk 18 	5509 MH Veldhoven 
	

Hoofdstraat 19 	5961 EX Horst 
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Wij verrichten onze diensten uitsluitend onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van deze brief staan 
afgedrukt en zijn gepubliceerd op onze websIte. In deze algemene voorwaarden Is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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Inleiding  

In de kern gaat het om een beoogde commerciële activiteit door een derde (niet zijnde de 
overheid). De bedoeling is namelijk op de betreffende locatie een zogenaamde 
verwerkingsinstallatie te realiseren. Bij deze verwerkingsinstallatie wordt ook een haven 
aangelegd. De bedoeling is in de eerste plaats dat op andere locaties grondstoffen worden 
gewonnen die vervolgens per schip nanr de onderhavige locatie worden vervoerd. Daar 
worden de grondstoffen verwerkt tot bouwgrondstoffen, met name zand en grind. 
Vervolgens worden deze bouwgrondstoffen over land en over zee geëxporteerd naar 
afnemers. In zoverre is sprake van een overslaghaven. Uit de stukken blijkt dat de 
verwerkingsinstallatie een capaciteit heeft van 1.000.000 ton bouwgrondstoffen per jaar. 
In de tweede plaats is het zo dat ook op de onderhavige locatie grondstoffen worden 
gewonnen. Dat zal namelijk het geval zijn bij de aanleg van de haven, maar met name ook 
bij de realisatie van de slibberging. Voor zowel de aanleg van de haven als de slibberging 
dient namelijk ontgraven te worden en zal dus sprake zijn van winning van grondstoffen. 
Om een indruk te geven, de omvang van de haven is 12 ha en de omvang van de 
slibberging is 15 ha. Aldus wordt strikt genomen over een oppervlakte van circa 27 ha ook 
grondstoffen gewonnen. Vanuit commercieel oogpunt is de locatie voor de exploitant 
voorts ideaal omdat de locatie centraal gelegen is ten opzichte van de winlocaties van 
grondstoffen (elders) enerzijds en het afzetgebied anderzijds, zijn er, in de visie van de 
toekomstige exploitant, goede ontsluitingsroutes voor afvoer van de bouwgrondstoffen via 
de A67 en A73 en kan de verwerkingsinstallatie faciliterend werken voor winlocaties die 
elders zijn gelegen. 

Hoewel er enige discussie is over het tijdspad is het de bedoeling dat met de aanleg van de 
haven en de verwerkingsinstallatie 3 â 5 jaar is gemoeid. Vervolgens zal de 
verwerkingsinstallatie 20 jaar in werking zijn. Er is een verlengingsmogelijkheid van 5 
jaar. Aldus beloopt de totale exploitatie 25 â 30 jaar. De beoogde locatie heeft een 
behoorlijke oppervlakte. De exacte oppervlakte is niet bekend maar uit het feit dat op blz. 
19 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt gesteld dat een beperkt deel van het 
exploitatiegebied in de EHS ligt en dit reeds gaat om 5 hectare moge duidelijk zijn dat het 
totale oppervlakte van het exploitatiegebied veel meer beloopt dan 5 hectare. 

Goede ruimtelijke ordening, nationaal en provinciaal beleid en POL 

Primair en als meest verstrekkend standpunt stellen appellanten zich op het standpunt dat 
geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening, immers sprake is van strijd met 
nationaal en provinciaal beleid. 

In Limburg vigeert het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (verder: POL). In feite is het 
POL een streekplan. Voor het beoogde plangebied geldt blijkens het POL de 
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aanduidingen Pl en P2. Pl sluit aan bij nationaal beleid, namelijk de nationale 
ecologische hoofdstructuur. Voor zover het plangebied is gelegen binnen de Pl betreft dit 
aldus (naadloos) een ligging in de ecologische hoofdstructuur (verder: EHS). Zoals 
hierboven gesteld blijkt uit blz. 19 van de toelichting op het bestemmingsplan dat maar 
liefst 5 hectare is gelegen in de ecologische hoofdstructuur/Pl. 

Verder is een deel van het plangebied gelegen in P2. Het gebied P2 betreft de provinciale 
ontwikkelingszone groen (verder: POG). 

Ter nadere toelichting zij opgemerkt dat uit het POL (zie onder meer paragraaf 3.3.2) 
blijkt dat Pl met name betreft bestaande bossen en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe 
natuur, bosgebieden, ecologisch water en beken met een specifieke ecologische functie. In 
het POL liggen, aldus het POL, bijzondere natuurgebieden zoals nationale parken, 
natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en gebieden die zijn aangewezen als 
vogel-habitatrichtlijngebied. Het zijn, wederom aldus het POL, gebieden van nationale of 
Europese betekenis. Het provinciaal beleid ten aanzien van POLI is gericht op het 
beschermen en realiseren van deze gebieden. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen deze 
gebieden die niet passen in het gebied geldt het principe "nee, tenzij" . Ter nadere 
toelichting wordt in het POL expliciet gesteld dat voor de uitzondering "tenzij" uitsluitend 
ruimte kan worden gemaakt indien compensatie, bedoeld is compensatie van 
natuurgebied, plaatsvindt. 

Reeds nu wordt opgemerkt dat blijkens het bestemmingsplan, de plantoelichting en de 
nota van zienswijzen de Gemeente niet van zins is enigerlei  compensatie te laten 
plaatsvinden. 

Voor wat betreft het P2 gebied wordt in het POL opgemerkt dat het P2 gebied in 
samenhang met het Pl gebied (de EHS) de ecologische structuur vormt. Het gaat met 
name om de bestaande bossen, water, agrarische en landschappelijke gebieden en 
gebieden met natuurwaarden. 

Zoals hierboven gesteld volgt uit het POL zelf dat nieuwe ontwikkelingen in beginsel niet 
zijn toegestaan tenzij er compensatie plaatsvindt. In dit geval vindt geen enkele 
compensatie plaats. Reeds daarom is de beoogde exploitatie lijnrecht in strijd met 
provinciaal en nationaal beleid. 

Ter rechtvaardiging wordt in de toelichting op het bestemmingsplan in de nota van 
zienswijze gesteld dat de beoogde exploitatie past in het project Zandmas/Maasroute. 

Dat project heeft te maken met wateroverlast in de jaren '90. Naar aanleiding daarvan is 
besloten dat de Maas verruimd dient te worden middels verdieping en verbreding. 
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Het project Zandmaas/Maasroute heeft drie doelstellingen: 

1. Het verbeteren van de Maasroute. 
2. Het realiseren van een beschermingsniveau naast de onbedijkte Maas. 
3. Het realiseren van beperkte natuurontwikkeling langs de Maas. 

In het kader van het project Zandmaas/Maasroute wordt de Maas op verschillende locaties 
verdiept en verbreed. 

De beoogde exploitatie heeft echter met de doelstellingen en de werkzaamheden die 
voortvloeien uit het project Zandmaas/Maasroute niets van doen. 

Feitelijk kan worden vastgesteld dat de grondstoffen die voortvloeien uit het verbreden en 
verdiepen door een commerciële partij worden vermand doordat de grondstoffen worden 
omgezet in bouwgrondstoffen en vervolgens zoals gezegd worden vermand. De 
motivering is wel erg dun waar wordt gesteld dat de onderhavige locatie een facilterende 
rol heeft voor de aanvoer van grondstoffen van winningslocaties. De onderhavige locatie 
heeft aldus weinig tot niets te maken met de waterproblematiek en het daaruit 
voortvloeiende project Zandmaas/Maasroute doch heeft daar slechts indirect mee te 
maken omdat vrijkomend zand op commerciële wijze wordt omgezet in bouwgrondstof 
(zand of grind) welk bouwmateriaal vervolgens op commerciële wijze door een derde 
partij wordt vermarkt. 

Er is dus feitelijk ter plaatse geen sprake van een verbreding of verdieping van de Maas 
danwel enigerlei andere rivierverbetering. 

Op blz. 13 van de nota van zienswijzen wordt zoals hierboven gesteld, enkel aangegeven 
dat de locatie faciliterend is voor andere winningsprojecten in de omgeving. Vervolgens is 
er een commerciële partij, die grond heeft aangekocht welke centraal ligt ten opzichte van 
andere winlocaties en ook centraal ligt ten opzichte van het afzetgebied. In economische 
zin is aldus sprake van een goede locatie. 

Dat het verband met het project Zandmaas/Maasroute dun is blijkt ook uit de toelichting 
op het bestemmingsplan (blz. 15): 

"Het initiatief voor de centrale verwerkingslocatie strookt met de hoofdlijnen van het POL 
beleid, doch kent op detailniveau knelpunten met het beleidskader". 

Het staat er enigszins cryptisch maar zoals hierboven gesteld heeft het project met de 
beleidskaders van het project Zandmaas/Maasroute weinig van doen. 



TRCADVOCATEN 
VELDHOVEN HORST EINDHOVEN 

5 
12 mei 2014 

Niettemin vindt de Gemeente rechtvaardiging in de strijd met het POL door te stellen dat 
sprake is van een tijdelijke locatie. 

Appellanten zijn van mening dat die redenering onjuist is. 

In de eerste plaats dient tijdelijkheid wel zeer relatief te worden opgevat nu het gaat om 
een periode van 25 á 30 jaar. Dat zijn 3 bestemmingsplanperiodes. Op geen enkele wijze 
ligt voor appellanten vast dat na 25/30 jaar de centrale verwerkingsinstallatie en de haven 
zullen worden gesloten. Het enkele feit dat dit contractueel zou zijn vastgelegd is 
overigens niet voldoende. Het is bijvoorbeeld niet als voorwaarde in de 
omgevingsvergunning opgenomen en aldus voor appellanten niet afdwingbaar. 

Voorts zijn vraagtekens ter plaatse bij de tijdelijkheid omdat de exploitatie in feite 
afhankelijk zal zijn naar de vraag van bouwgrondstoffen. Deze vraag is zeer 
marktgevoelig. Nadat in 2009 nog sprake was van een zeer grote vraag, is die vraag als 
gevolg van de economische crisis ingezakt, hetgeen betekent dat op dit moment geen 
"haast" is om de onderhavige exploitatie in gang te zetten. Het betekent ook dat indien 
tijdens een exploitatie de vraag naar bouwgrondstoffen op enig moment daalt, de 
exploitatie reeds om die reden dient te worden verlengd. 

Los daarvan is op geen enkele wijze onderzocht wat de impact op de kwetsbare 
natuurgebieden is na intensief gebruik van 25/30 jaar. Er is geen enkele waarborg dat er 
na 25/30 jaar geen onherstelbare schade aan de EHS en de POG is aangebracht laat staan 
dat de diverse (natuur)waarden in het gebied kunnen worden hersteld naar de situatie 
zoals deze thans is. 

Kortom: er is sprake van een zeer ingrijpende ruimtelijke ingreep. Deze zal een significant 
negatief effect hebben op alle wezenlijke kenmerken van de EHS en de POG in het 
gebied. Reeds uit de notitie locatiekeuze, opgesteld in opdracht van de Gemeente, blijkt 
dat de onderhavige locatie de laagste score heeft van alle alternatieven waar het gaat om 
flora en fauna. Reden temeer om onderzoek te doen naar de vraag of de 
verwerkingsinstallatie niet dient te worden gesitueerd bij reeds bestaande havens zoals de 
havens van Venlo en/of Wanssum. 

Significant is ook dat het POL in 2011 is aangepast doch dat het gebied onverkort de 
aanduidingen Pl en P2 heeft gekregen en zelfs dat het gebied nog kwetsbaarder wordt 
geacht omdat een deel van het P3 gebied inmiddels P2 gebied is geworden. Het (laatste in 
2011) gewijzigde POL betreft aldus actueel vastgesteld beleid van GS. GS zelf vindt de 
ontwikkeling enkel goed omdat sprake zou zijn van tijdelijkheid. Dat daar in feite geen 
sprake van is, is hierboven reeds gesteld. 
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Een exploitatie van 25/30 jaar kan in redelijkheid niet worden beschouwd als een 
tijdelijke situatie en in dit geval een tijdelijke overtreding van het POL en een tijdelijke 
inbreuk in de EHS en POG. 

Resumerend: 
Voor de locatie gelden de aanduidingen Pl en P2 als bedoeld in het POL. Pl is in feite de 
vertaling van de nationale EHS. De Gemeente ontkent niet dat shijd is met het POL, 
immers ligt het gebied in Pl en P2. Er vindt geen compensatie plaats. Er is geen 
rechtstreekse relatie met het project Zandmaas/Maasroute dat een project is dat voortvloeit 
uit de hoge waterstanden in 1993 en 1995. Van tijdelijkheid is geen sprake. Op geen 
enkele wijze is gegarandeerd dat de exploitatie over 25/30 jaar eindigt en volstrekt niet is 
onderzocht welke impact de exploitatie na 25/30 jaar zal hebben gehad op de EHS en 
POG. Evenmin is onderzocht of na 30 jaar in redelijkheid nog terugkeer naar de oude 
toestand mogelijk is. Dit is niet gewaarborgd, niet eens onderzocht. 

Primair zijn appellanten aldus van mening dat sprake is van strijd met een goede 
ruimtelijke ordening. 

Noodzaak 

In aansluiting op het voorgaande rijst ook de vraag of er voor de komende planperiode 
van 10 jaar sprake is van noodzaak. Zoals gezegd zal sprake zijn van een commerciële 
exploitatie. Op dit moment vindt al een commerciële exploitatie plaats, dat wil zeggen het 
winnen en vermarkten van de bouwgrondstoffen zand en grind op andere locaties in 
binnen- en buitenland (die eigendom zijn van de beoogde exploitant). Gelet op hei feit dat 
er nog andere wirmingslocaties zijn en als gevolg van de crisis sprake is van een 
verminderde vraag naar bouwgrondstoffen heeft de beoogde exploitant op korte termijn 
en zelfs tijdens de komende planperiode van 10 jaar geen noodzaak om reeds over te gaan 
tot verwerking van bouwgrondstoffen. Het lijkt veel eerder een investering van de 
beoogde exploitant op lange termijn, namelijk op het moment dat de andere 
winningslocaties "droogvallen" en nieuwe wirmingslocaties in exploitatie dienen te 
worden gebracht. Indien deze nieuwe winningslocaties enigszins in de omgeving liggen 
kan op deze locatie verwerking van de grondstoffen plaatsvinden. Van de noodzaak op 
korte termijn is aldus niet gebleken. Zoals hierboven gesteld is van een noodzaak in 
verband met de hoge waterstanden 1993 en 1995 en de daaruit voortvloeiende 
beleidsmaatregelen en uitvoeringsmaatregelen al helemaal geen sprake. Immers zij 
herhaald dat ter plaatse geen Maaswerkzaamheden plaatsvinden (verdieping, verbreding, 
aanleg van dijken of iets dergelijks). 
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In zoverre raakt dit aspect ook aan de uitvoerbaarheid. Op geen enkele wijze is gebleken 
dat uitvoerbaarheid aan de orde is in de komende planperiode van 10 jaar. 

Locatiekeuze 

Ook de locatiekeuze is in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Gewezen zij op de 
aspecten EHS en POG. In feite vloeit de keuze voor de onderhavige locatie voort uit het 
feit dat de beoogde exploitant ter plaatse grondposities heeft, immers in het verleden 
grond heeft verworven. De beoogde exploitant heeft deze positie verworven in verband 
met de centrale ligging voor aan- en afvoer van (bouw)grondstoffen. Uit het 
locatieonderzoek blijkt ook dat in feite geen van de onderzochte locaties voldeed aan de 
eisen. Daarom is gekozen voor de onderhavige locatie. Er had moeten worden gezocht 
naar weer andere alternatieven in plaats van het kiezen van een locatie terwijl 
geconcludeerd is dat de onderhavige locatie (ook) ongeschikt is. Nogmaals zij ten aanzien 
van de onderhavige locatie opgemerkt dat de onderhavige locatie de laagste score van alle 
alternatieven kent terzake het flora en fauna aspect. De keuze van de locatie vloeit aldus 
enkel voort uit economische motieven. Een planologische afweging heeft niet 
plaatsgevonden. 

Bedoeld is het rapport nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmans d.d. 
10 december 2008. Uit het rapport blijkt dat voor wat betreft het aspect flora en fauna de 
onderhavige locatie het laagst scoort vanwege de ligging van de locatie binnen de POG en 
circa 5 hectare binnen de EHS. In het rapport staat dat uit de bevindingen voortvloeit dat 
per saldo geen van de onderzochte locaties echt gunstig scoort. 

STAB 

In verband met het voorgaande verzoeken appellanten uw Afdeling de STAB in te 
schakelen teneinde onderzoek te doen naar het bovenstaande. 

Terzake van de locatiekeuze zij nog opgemerkt dat appellanten een deskundige hebben 
ingeschakeld teneinde dit aspect nader te bekijken. De bevindingen van de deskundige 
zijn nog niet gereed en kunnen thans nog niet in het geding worden gebracht. Zodra de 
deskundige heeft gerapporteerd aan de raadsman van appellanten zullen zij daarop zo 
spoedig mogelijk bij Uw Afdeling op terugkomen. 

Het bovenstaande zal voorts nader worden toegelicht ten tijde van de mondelinge 
behandeling. 

Appellanten zijn van mening dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en dat het 
bestemmingsplan in zijn geheel dient te worden vernietigd, met bepaling dat een 



chtend, 

. T.I.P. Jeltema 
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verwerkingsinstallatie als de onderhavige niet past op de onderhavige locatie met 
veroordeling van de Gemeente in de kosten van de procedure. 
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