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Verweerschrift inzake de beroepschriften die zijn ingediend tegen het besluit van de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas van 11 februari 2014 met betrekking tot het gewijzigd 

vastgestelde bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' en het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas van 18 februari 2014 

met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het oprichten van de 

Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde. 

410 Het project is middels de zogenaamde coördinatieregeling ingevolge artikelen 3.30, 3.31 en 3.32 van 

de Wet ruimtelijk ordening voorbereid. Het besluit hieromtrent is op 11 september 2012 door de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas genomen. 

Beroepschrift: 

Besluiten: 

Er is een beroepschrift ingediend door: 
TRC Advocaten namens diverse appellanten; 
Stichting Achmea Rechtsbijstand namens diverse appellanten; 
Verkoijen Juridisch Advies namens diverse appellanten; 
Barents Krans namens OCÉ-TECHNOLOGIES B.V. 

Bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde', gewijzigd 
vastgesteld door de gemeenteraad op 11 februari 2014. 
Omgevingsvergunning ten behoeve van het oprichten van de Centrale 
Verwerkingsinstallatie Raaieinde, door burgemeester en wethouders verleend op 
18 februari 2014. 

Procedurenummer: 	201403103/1/R1 

Inleiding 

De gemeente Horst aan de Maas heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht voor het gebied 
Raaieinde, gelegen ten noorden van de rijksweg A67 en aan de westzijde begrensd door de Venloseweg en 
aan de oostzijde door de Maas. Doel van deze bestemmingsplanprocedure is om de realisatie van een 
centrale verwerkingsinstallatie (CVI) voor delfstoffen inclusief haven mogelijk te maken. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met ingang van 31 mei 2013. De periode 
waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend eindigde op 11 juli 2013. Met het ontwerp 
bestemmingsplan hebben ook de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp ontgrondingsvergunning, de 
ontwerp waterwetvergunning en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ter inzage gelegen. 
Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas coordineren de besluitvorming van de 5 genoemde 
(ontwerp) besluiten op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke 
coördinatieregeling). Voor de drie ontwerpbesluiten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is 
(bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarden), is een integrale zienswijzenrapportage 
opgesteld waarin de zienswijzen op alle drie de documenten herkenbaar zijn opgenomen en beantwoord. 



Bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 11 februari 2014 en het verlenen van de 
omgevingsvergunning op 18 februari 2014 zijn de tijdig ingekomen zienswijzen betrokken. 

In het vastgestelde zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde (zie bijlage 1) is 
aangegeven dat een aantal appellanten in verband met de afstand tot de locatie niet ontvankelijk wordt 
geacht. Wettelijk is echter bepaald dat een ieder zienswijzen tegen een ontwerpbesluit naar voren kan 
brengen. Alle zienswijzen zijn om die reden ontvankelijk en behandeld in het zienswijzenrapport. 

In onderhavige beroepsprocedure geldt het belanghebbendencriterium. Vanwege de grote afstand van meer 
dan 2 kilometer tot het plangebied is een viertal appellanten als niet-ontvankelijk aangemerkt. 
Het gaat hierbij om appellanten: 

aan de Nachtegaallaan 10 te Grubbenvorst. Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft namens deze 
appellant het beroepschrift ingediend; 

aan de Blauwververstraat 77 te Horst en De Bisweide 62 te Grubbenvorst. TRC Advocaten heeft namens 
deze appellanten het beroepschrift ingediend; 

aan de Losbaan 27 te Grubbenvorst. Verkoijen Juridisch Advies heeft namens deze appellant het 
beroepschrift ingediend. 

Wij achten de overige appellanten ontvankelijk in hun beroep. 

Gronden van beroep 

Verzocht wordt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning op de bestreden onderdelen te 
vernietigen. 

TRC Advocaten heeft namens diverse appellanten, samengevat, de volgende gronden ingediend:  
1. De eerder ingediende zienswijzen worden herhaald en ingelast; 
2. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening omdat strijd is met nationaal en provinciaal 

beleid; 
3. De beoogde exploitatie heeft met de doelstellingen en de werkzaamheden die voorvloeien uit het 

project Zandmaas/Maasroute niets van doen; 
4. Er is niet onderzocht wat de impact op de kwetsbare natuurgebieden is na intensief gebruik van 

25/30 jaar; 
5. Er is de komende planperiode van 10 jaar geen sprake van noodzaak; 
6. De locatiekeuze is in strijd met de goede ruimtelijke ordening; 

Reactie op de gronden van het beroep 

1. De eerder ingediende zienswijzen worden herhaald en ingelast. 

In de zienswijzennota d.d. 7 januari 2014, welke onderdeel uitmaakt van de vaststelling van het 
bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' en de verlening van de omgevingsvergunning, 
is ingegaan op de ingediende zienswijzen. Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt dan ook 
verwezen naar dit rapport. Dit rapport is tevens als bijlage nummer 1 bij dit verweerschrift opgenomen. 

2. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening omdat strijd is met nationaal en 
provinciaal beleid. 

Nationaal ruimtelijk beleid  

Het nationaal ruimtelijk beleid is weergegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In paragraaf 3.2 
en bijlage 6 van het Project-MER is hierop ingegaan. Hierin is ruimte voor waterveiligheid (bescherming van 
Nederland tegen overstromingen) als negende nationaal belang genoemd. De CVI Raaieinde levert een 
bijdrage aan dit nationaal belang. In het MER (dat door de onafhankelijke Commissie voor de 
milieueffectrapportage van een positief advies is voorzien) is gesteld dat het voornemen passend is binnen 
het nationaal ruimtelijk beleid. 
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De voorgenomen ontgronding geeft (deels) invulling aan dit nationaal en openbaar belang. Naar aanleiding 
van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om 
de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken, is in de afgelopen 
jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project 
Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een aantal 
plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept, er worden 
hoogwatergeulen aangelegd en er wordt nieuwe natuur aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit 
verschillende afzonderlijke rivierverruimingsprojecten en is verder vertaald in het provinciaal Meerjarenplan 
Zandmaas 2007 (en later 2009). Het betreft hier de rivierverruimingsprojecten Hoogwatergeul Ooijen, 
Hoogwatergeul Grubbenvorst, Hoogwatergeul Lomm, Hoogwatergeul Lottum e.d. Om de hierbij vrijkomende 
grondstoffen te kunnen hergebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot bouwgrondstoffen, zoals 
industrie zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf de winlocatie 
(rivierverruimingsprojecten) naar de CVI Raaieinde aangevoerd waar ze verwerkt worden tot bouwstoffen. 
De CVI vormt overigens zelf ook een onderdeel van voornoemd Meerjarenplan Zandmaas. Een belangrijk 
voordeel van de realisatie van de CVI is, dat de verwerking van toutvenant slechts op één locatie plaatsvindt. 
Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van een veelheid aan verwerkingsinstallaties langs de Maas. 
Belangrijk bijkomend effect is overigens dat de maatschappelijke acceptatie van deze 
rivierverruimingsprojecten - en derhalve het risico van vertraging op grond van administratiefrechtelijke 
procedures - in sterke mate gunstig wordt beïnvloed doordat de overlast van een ter plaatse in te zetten 
verwerkingsinstallatie wordt vermeden en bovendien de afvoer alleen per schip zal plaatsvinden en hierdoor 
geen vervoer per as zal plaatsvinden. 

Het primaire belang van de CVI is derhalve niet om zand en grind op deze locatie te winnen, maar is erop 
gericht faciliterend te zijn voor de hiervoor genoemde en andere rivierverruimingsprojecten. De bij de 
realisatie van de haven, het natuurgebied en bij het omputten van de niet-vermarktbare specie vrijkomende 
toutvenant wordt eveneens verwerkt en vermarkt en wordt beschouwd als secundair belang. 

Er heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden inzake de CVI, de locatiekeuze en nut en noodzaak. In zijn 
algemeenheid wordt in dit verband verwezen naar de documenten: 

Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van 
POLaanvulling (Grontmij 2008); 
Notitie Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas, addendum bij het Plan-MER 
(Grontmij 2008). 

De alternatievenoverweging is gemaakt in par. 5.3 en 5.4 van Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) 
Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL-aanvulling (Grontmij, 2008). In dit Plan-MER heeft in 
eerste instantie een beoordeling van zes locaties plaatsgevonden waarna drie locaties nader zijn 
onderzocht, namelijk Raaieind, BlitterswijckNVell en Wanssum. In deze zorgvuldige studie naar alle 
milieueffecten zijn de genoemde locaties afgewogen. Natuur- en landschapswaarden zijn hierin nadrukkelijk 
meegenomen. In hoofdstuk 6 van het genoemde Plan-MER is de afweging gemaakt. Hieruit blijkt dat op 
basis van een viertal criteria, te weten "hinder voor omwonenden", "bodem en water", "natuur en landschap" 
en "haalbaarheid", de locatie Raaieind het beste scoort. 

Het proces is gepaard gegaan met informatieavonden waarbij ook uitgebreid is stilgestaan bij varianten en 
opties die zijn ingebracht door andere partijen, waaronder alternatieve verwerkingswijzen (centraal of 
decentraal verwerken, verwerken op het land, op een drijvende installatie etc.). Op basis hiervan heeft de 
raad van de gemeente Horst aan de Maas in 2009 in principe ingestemd met de locatiekeuze (en realisatie) 
van de CVI Raaieinde. 

Voorafgaand aan dit raadsbesluit van 2009 is o.a. met de Stichting Behoud de Parel uitvoerig discussie 
gevoerd over de locatiekeuze van de CVI. De gemeenteraad heeft toen besloten een second opinion uit te 
laten voeren naar de locatiekeuze. Deze second opinion is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door 
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bureau De Meent. Ook uit dit onderzoek (d.d. 27 april 2009, projectnaam: T1356AA2 Horst, centrale 
verwerkingsinstallatie, onafhankelijke toets) bleek dat de locatie CVI Raaieinde de beste keuze is. 

Er is geen enkele reden te twijfelen aan de objectiviteit van de uitgevoerde onderzoeken zoals deze hiervoor 
worden genoemd. 

Ook de Commissie voor de m.e.r. stelt in haar toetsingsadvies (citaat): "Het plan-MER gedeelte geeft een 
duidelijke en goed navolgbare onderbouwing van de locatiekeuze en van de overwegingen die hebben 
gespeeld bij de keuze tussen centrale of decentrale verwerking. De keuze is gevallen op de locatie 
Grootraay/Raaieind. De gevolgen voor met name natuur, landschap en archeologie van de keuze voor deze 
locatie zijn duidelijk in beeld gebracht". 

Verder wordt verwezen naar het gestelde in het besluit-MER op pagina 22, onder 2.3, waar ten aanzien van 
de locatiekeuze het volgende wordt gesteld: 

"In het Plan-MER (deel A) is uitgebreid stilgestaan bij de locatiekeuze voor een centrale 
verwerkingsinstallatie in Noord-Limburg. Op basis van een aantal geformuleerde randvoorwaarden en 
uitgangspunten voor een CVI zijn zes locaties geanalyseerd die in principe mogelijk geschikt zouden kunnen 
zijn voor de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie. Vervolgens is een twaalftal 
beoordelingscriteria geformuleerd en zijn de potentiële locaties daarop beoordeeld. De zoeklocatie 
Raaieinde is uiteindelijk het meest geschikt gebleken voor de realisatie van een CVI. Ten opzichte van de Milr 
andere zoeklocaties scoort deze locatie bijzonder gunstig vanwege de centrale ligging ten opzichte van de 
winlocaties en het afzetgebied. Daarnaast onderscheidt deze locatie zich door een goede/efficiënte 
ontsluitingsroute via de weg. Er is een snelle aantakking op de A67 en de A73 zonder veel overlast voor de 
omgeving. Ook op het criterium haalbaarheid (realiseerbaarheid en uitvoering) scoort de locatie Raaieinde 
goed. Voor een nadere onderbouwing van de locatiekeuze wordt verwezen naar het Plan-MER (deel A)". 

Provinciaal beleid  

In de in december 2011 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer zijn 
de afspraken over natuurrealisatie vastgelegd. Door de initiatiefnemer wordt de ontwikkeling van ruim 10 
hectare natuur in de POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen) verankerd in het bestemmingsplan. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over de duur van de installatie: 20 jaar 
met een mogelijke verlenging van 5 jaar. De genoemde termijn van de duur van de werkzaamheden van 
minimaal dertig jaar is derhalve niet correct. Verder gaat het om een contractueel tussen partijen 
vastgelegde situatie. 	 • 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het POL aan te passen door middel van een POL-aanvulling door de 
provincie Limburg. Om die reden is het Plan-MER opgesteld, waarin de locatiekeuze is onderbouwd. In de 
loop van 2008 (toen het Plan-MER met de locatiekeuze al gereed was, en door de initiatiefnemer aan de 
provincie Limburg was aangeboden), heeft de provincie aangegeven dat er in dit project sprake is van een 
tijdelijke situatie en er vanwege het tijdelijke karakter geen aanpassing van het POL nodig is, zie bijgaande 
brief van de provincie Limburg van 13 juni 2008 met kenmerk 2008/23323 (bijlage 2). 

In de 'eindsituatie' (na afloop van de exploitatieperiode) zal de projectlocatie namelijk wel voldoen aan het 
POL. Een vergelijkbare situatie bestaat in het gebied van de Grensmaas, waar in Meers een 
verwerkingsinstallatie aanwezig is in de POG. 

Na afloop van de ontgrondingsvergunning (looptijd 10 jaar) zullen de in dat kader vergunde terreinen al 
ingericht dienen te zijn conform een daartoe opgesteld en goedgekeurd gedetailleerd eindplan. Hierbij zullen 
substantiële terreingedeelten al op een natuurlijke wijze worden ingericht waaronder een "groene inbedding" 
van de in het noordelijk plangedeelte aangelegde bezinkvijver. Hiermee wordt binnen 10 jaren voor een 
groot deel invulling gegeven aan de POG-doelstelling (ontwikkelingsgerichte basisbescherming). 
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Het enige "natuuraspect" dat na deze 10 jaren nog verdere invulling zal krijgen is de uiteindelijke plas-dras-
situatie van de was- en morsvijver in het noorden van het project. 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het alleszins verdedigbaar is dat er slechts sprake zal zijn 
van een tijdelijke onttrekking van de POG-/EHS-functie van het gebied waarvoor het niet per se noodzakelijk 
is om het POL te wijzigen. Dit standpunt past volgens ons bij de doelstelling van een structuurvisie, waarin 
(ook) de lange(re) termijndoelen voor gebieden worden uitgezet. 

Ten behoeve van het project CVI is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor er, ook in dat kader, 
geen sprake is van strijdigheid met het ruimtelijk belang. 

3. De beoogde exploitatie heeft met de doelstellingen en de werkzaamheden die voorvloeien uit 

het project Zandmaas/Maasroute niets van doen. 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een ontwikkeling waarbij sprake is van een openbaar belang. Naar 
aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen 
nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken, is in de 
afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project 
Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een aantal 
plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed, verdiept, er worden 
hoogwatergeulen aangelegd en er wordt nieuwe natuur aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit 
verschillende afzonderlijke rivierverruimingsprojecten en vertaald in het provinciaal Meerjarenplan Zandmaas 
2007 (en later 2009). 

Om de hierbij vrijkomende grondstoffen te kunnen gebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot 
bouwgrondstoffen, zijnde industrie zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf 
het rivierverruimingsproject naar de CVI Raaieinde aangevoerd waar zij verwerkt worden tot bouwstoffen. 
Een belangrijk voordeel van de realisatie van de CVI is dat de verwerking van toutvenant en de distributie 
per as en per schip van het vermarktbare product slechts op één locatie plaatsvinden. Dit betekent dat er 
geen sprake zal zijn van een veelheid aan verwerkingsinstallaties langs de Maas met alle overlast van dien. 
Ook zal geen transport per as door de Maasdorpen plaatsvinden. De aanleg van de haven maakt een 
integraal onderdeel uit van het project Zandmaas tussen Venlo en Ooijen. Dit bestaat uit een aantal 
rivierverruimingsprojecten tussen Venlo en Ooijen. 

4. Er is niet onderzocht wat de impact op de kwetsbare natuurgebieden is na intensief gebruik 

van 25/30 jaar. 

Hierbij wordt verwezen naar de reactie onder punt 2 en 3. In aanvulling hierop het volgende: in het kader van 
het natuurbelang is door het adviesbureau Grontmij 1  Groenplanning te Eindhoven een rapport opgesteld 
met de titel: Natuurtoets CVI Haven Raaieinde, d.d. 22 maart 2013, referentienummer GM-0095348, 
projectnummer 305840. In het rapport is onder meer 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. 
Op grond van het vorenstaande is er geen reden aan te nemen dat de voorgenomen activiteiten op deze 
locatie significante invloed hebben op kwetsbare gebieden. 

Ook van de zijde van de Commissie voor de m.e.r. wordt deze redenatie op basis van de beschikbare 
onderzoeken niet in twijfel getrokken. 

5. Er is de komende planperiode van 10 jaar geen sprake van noodzaak. 

Deze beroepsgrond ziet eraan voorbij dat de vraag of de in het kader van de hoogwaterbestrijding 
noodzakelijke rivierverruimingsprojecten moeten worden aangelegd niet beheerst wordt door de vraag naar 
bouwgrondstoffen. 
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Of er, anders geformuleerd, nu wel of niet een vermindering is van de vraag naar grondstoffen en of er nu 
wel of niet voldoende mogelijkheden tot winning in het binnen- en buitenland aanwezig zijn om aan de vraag 
te voorzien, een en ander heeft geen invloed op de noodzaak om tot het nemen van 
hoogwaterbestrijdingsmaatregelen over te gaan en in dat kader ook met voortvarendheid de diverse 
rivierverruimingsprojecten die daarin zijn ontwikkeld verder ter hand te nemen. 

Het doel van het CVI project is derhalve om te bereiken dat de overlast als gevolg van o.a. 
rivierverruimingsprojecten - door ter plaatse niet met een zandwinningsinstallatie te hoeven werken en de 
afvoer zo efficiënt mogelijk te regelen - juist wordt verminderd indien men de veredeling van de te winnen 
delfstoffen via een centrale verwerkingsinstallatie realiseert. Het zal duidelijk zijn dat de aanleg van de 
noodzakelijke haven teneinde de te verwerken delfstoffen te kunnen aanvoeren, alsmede de periode tot 
oprichting van een centrale verwerkingsinstallatie zelf enkele jaren zal kosten. Diezelfde periode moet 
worden benut om de diverse rivierverruimingsprojecten verder vergunbaar te krijgen. Het zou - vanuit een 
maatschappelijk oogpunt bezien - niet aanvaardbaar zijn indien men onnodig het risico van hoogwater 
gedurende een periode van 10 jaar laat voortduren. 

6. De locatiekeuze is in strijd met de goede ruimtelijke ordening 

Verwezen wordt naar de reactie onder 2 en 3 van deze appellant. In aanvulling hierop het volgende: 
Beoogd wordt decentrale verwerking bij de hoogwatergeulen te vermijden om zodoende de overlast van oio  
verwerking en afvoer van grondstoffen via de Maasdorpen te vermijden. 
Gezien de opgedane ervaringen bij o.a. de voorbereiding van het project Hoogwatergeul Lomm, is de 
inschatting dat de betrokken Maasdorpen tussen Venlo en Ooijen de met installaties gepaard gaande 
overlast (zoals de transportbewegingen, geluid, stof, optische aspecten, etc.) als uitermate bezwaarlijk zien. 
Vandaar dat tussen Venlo en Ooijen is gezocht naar een structurele oplossing voor meerdere projecten door 
het realiseren van één CVI. De locatie van de CVI is tot stand gekomen na een zorgvuldig doorlopen traject. 
Dit wordt ook onderschreven door de Commissie voor de m.e.r. 

Conclusie  

Wij zijn van mening dat de door TRC Advocaten namens diverse appellanten aangevoerde beroepsgronden 
ongegrond zijn en niet kunnen leiden tot vernietiging van (delen van) het bestemmingsplan en/of de 
omgevingsvergunning. 
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Stichting Achmea Rechtsbijstand en Verkoijen Juridisch Advies hebben namens diverse appellanten,  
samengevat, de volgende gronden ingediend:  

1. Er wordt niet voldaan aan artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn; 
2. Er is sprake van geluidsoverlast en trillingshinder; 
3. Er is geen sprake van een objectief alternatievenonderzoek; 
4. Er is strijdigheid met het nationaal ruimtelijke beleid en de nut en noodzaak ontbreken; 
5. Er is strijdigheid met het provinciaal ruimtelijke beleid; 
6. De aanwezige natuurwaarden en leefgebieden moeten worden gerespecteerd omdat er 

alternatieven zijn en er geen sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang; 
7. De acht door RAAP aangeduide sites in het kader van het archeologisch onderzoek zijn behoudens 

waardig; 
8. Vanwege het feit dat de planvorming wordt ingegeven door economische belangen is er sprake van 

detournement de pouvoir. 

Reactie op de gronden van het beroep 

1. Er wordt niet voldaan aan artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn. 

Vanuit gegaan wordt dat categorie 5.4 en 5.5 bedoeld zijn. De in de vergunning op grond van de Waterwet 
genoemde bezinkplas is een zogenaamde tijdelijke was- en morsvijver. Er komt steeds specie bij, welke 
afkomstig is van schoon sediment, oftewel fijn zandmateriaal dat aanwezig is in het waswater van de CVI en 
wordt ontwaterd in de was- en morsvijver. Op het moment dat de was- en morsvijver vol zit wordt deze weer 
voor een deel ontgraven, waarna het proces weer opnieuw begint. De was- en morsvijver is afgesloten van 
de haven/Maas om zodoende vertroebeling hier te voorkomen. Uitgangspunt is dat ca. 2 tot 5% van de aan 
te voeren hoeveelheid bestaat uit niet-vermarktbare specie die zal neerslaan in de was- en morsvijver. 
Uitgangspunt bij de CVI is dat 18,4 miljoen m3 specie aangevoerd zal worden ter verdere verwerking zodat, 
op basis van het percentage van 2 â 5%, ingeschat kan worden dat een hoeveelheid van circa 350.000 tot 
950.000 m3 zand in de was- en morsvijver zal neerslaan. 

De genoemde activiteit is niet opgenomen in bijlage 1 van de IPPC dan wel in bijlage 1 van de Richtlijn 
industriële emissies. Dit betekent, dat noch de IPPC-richtlijn, noch de Richtlijn industriële emissies op de 
inrichting van toepassing zijn. 

2. Er is sprake van geluidsoverlast en trillingshinder. 

In het kader van de procedure is gedegen onderzoek gedaan naar geluidsoverlast en trillingshinder. Naar 
aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn extra voorschriften aan de omgevingsvergunning gekoppeld. 
De bevindingen van het bureau Peutz van 30 april 2014 zijn opnieuw door de initiatiefnemer weerlegd en 
geven geen aanleiding tot het koppelen van nieuwe voorschriften aan de omgevingsvergunning. Naar onze 
opvatting worden in genoemde reactie de bezwaren welke Peutz heeft aangegeven voldoende en adequaat 
weerlegd. Het rapport van bureau LBP/Sight is als bijlage 3 bij dit verweerschrift toegevoegd. 

3. Er is geen sprake van een objectief alternatievenonderzoek. 

Verwezen wordt naar de reactie onder 4 van deze appellant. In aanvulling hierop het volgende: 
Beoogd wordt decentrale verwerking bij de ontgronding en aanleg van de hoogwatergeulen te vermijden om 
zodoende de overlast van verwerking en afvoer van grondstoffen via de Maasdorpen te vermijden. 
Gezien de opgedane ervaringen bij o.a. de voorbereiding van het project Hoogwatergeul Lomm, is de 
inschatting dat de betrokken Maasdorpen tussen Venlo en Ooijen de met installaties gepaard gaande 
overlast (zoals de transportbewegingen, geluid, stof, optische aspecten, etc.) als uitermate bezwaarlijk zien. 
Vandaar dat tussen Venlo en Ooijen is gezocht naar een structurele oplossing voor meerdere projecten door 
het realiseren van één CVI. De locatie van de CVI is tot stand gekomen na een zorgvuldig doorlopen traject. 
Dit wordt ook onderschreven door de Commissie voor de m.e.r. 
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4. Er is strijdigheid met het nationaal ruimtelijke beleid en de nut en noodzaak ontbreken. 
Nationaal ruimtelijk beleid  
Het nationaal ruimtelijk beleid is weergegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In paragraaf 3.2 
en bijlage 6 van het Project-MER is hierop ingegaan. Hierin is ruimte voor waterveiligheid (bescherming van 
Nederland tegen overstromingen) als negende nationaal belang genoemd. De CVI Raaieinde levert een 
bijdrage aan dit nationaal belang. In het MER (dat door de onafhankelijke Commissie voor de 
milieueffectrapportage van een positief advies is voorzien) is gesteld dat het voornemen passend is binnen 

het nationaal ruimtelijk beleid. 

De voorgenomen ontgronding geeft (deels) invulling aan dit nationaal en openbaar belang. Naar aanleiding 
van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om 
de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken, is in de afgelopen 
jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project 
Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een aantal 
plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept, er worden 
hoogwatergeulen aangelegd en er wordt nieuwe natuur aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit 
verschillende afzonderlijke rivierverruimingsprojecten en is verder vertaald in het provinciaal Meerjarenplan 
Zandmaas 2007 (en later 2009). Het betreft hier de rivierverruimingsprojecten Hoogwatergeul Ooijen, 
Hoogwatergeul Grubbenvorst, Hoogwatergeul Lomm, Hoogwatergeul Lottum e.d. Om de hierbij vrijkomende di 
grondstoffen te kunnen hergebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot bouwgrondstoffen, zoals MI,  

industrie zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf de winlocatie 
(rivierverruimingsprojecten) naar de CVI Raaieinde aangevoerd waar ze verwerkt worden tot bouwstoffen. 
De CVI vormt overigens zelf ook een onderdeel van voornoemd Meerjarenplan Zandmaas. Een belangrijk 
voordeel van de realisatie van de CVI is, dat de verwerking van toutvenant slechts op één locatie plaatsvindt. 
Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van een veelheid aan verwerkingsinstallaties langs de .Maas. 
Belangrijk bijkomend effect is overigens dat de maatschappelijke acceptatie van deze 
rivierverruimingsprojecten - en derhalve het risico van vertraging op grond van administratiefrechtelijke 
procedures - in sterke mate gunstig wordt beïnvloed doordat de overlast van een ter plaatse in te zetten 
verwerkingsinstallatie wordt vermeden en bovendien de afvoer alleen per schip zal plaatsvinden en hierdoor 

geen vervoer per as zal plaatsvinden. 

Het primaire belang van de CVI is derhalve niet om zand en grind op deze locatie te winnen, maar is erop 
gericht faciliterend te zijn voor de hiervoor genoemde en andere rivierverruimingsprojecten De bij de 
realisatie van de haven, het natuurgebied en bij het omputten van de niet-vermarktbare specie vrijkomende 
toutvenant wordt eveneens verwerkt en vermarkt en wordt beschouwd als secundair belang. 

Er heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden inzake de CVI, de locatiekeuze en nut en noodzaak. In zijn 
algemeenheid wordt in dit verband verwezen naar de documenten: 

Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van 
POLaanvulling (Grontmij 2008); 
Notitie Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CV! Zandmaas, addendum bij het Plan-MER 
(Grontmij 2008). 

De alternatievenoverweging is gemaakt in par. 5.3 en 5.4 van Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) 
Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL-aanvulling (Grontmij, 2008). In dit Plan-MER heeft in 
eerste instantie een beoordeling van zes locaties plaatsgevonden waarna drie locaties nader zijn 
onderzocht, namelijk Raaieind, Blitterswijck/VVell en Wanssum. In deze zorgvuldige studie naar alle 
milieueffecten zijn de genoemde locaties afgewogen. Natuur- en landschapswaarden zijn hierin nadrukkelijk 
meegenomen. In hoofdstuk 6 van het genoemde Plan-MER is de afweging gemaakt. Hieruit blijkt dat op 
basis van een viertal criteria, te weten "hinder voor omwonenden", "bodem en water", "natuur en landschap" 
en "haalbaarheid", de locatie Raaieind het beste scoort. 
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Het proces is gepaard gegaan met informatieavonden waarbij ook uitgebreid is stilgestaan bij varianten en 
opties die zijn ingebracht door andere partijen, waaronder alternatieve verwerkingswijzen (centraal of 
decentraal verwerken, verwerken op het land, op een drijvende installatie etc.). Op basis hiervan heeft de 
raad van de gemeente Horst aan de Maas in 2009 in principe ingestemd met de locatiekeuze (en realisatie) 
van de CVI Raaieinde. 

Voorafgaand aan dit raadsbesluit van 2009 is o.a. met de Stichting Behoud de Parel uitvoerig discussie 
gevoerd over de locatiekeuze van de CVI. De gemeenteraad heeft toen besloten een second opinion uit te 
laten voeren naar de locatiekeuze. Deze second opinion is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door 
bureau De Meent. Ook uit dit onderzoek (d.d. 27 april 2009, projectnaam: T1356AA2 Horst, centrale 
verwerkingsinstallatie, onafhankelijke toets) bleek dat de locatie CVI Raaieinde de beste keuze is. 

Er is geen enkele reden te twijfelen aan de objectiviteit van de uitgevoerde onderzoeken zoals deze hiervoor 
worden genoemd. 

Ook de Commissie voor de m.e.r. stelt in haar toetsingsadvies (citaat): "Het plan-MER gedeelte geeft een 
duidelijke en goed navolgbare onderbouwing van de locatiekeuze en van de overwegingen die hebben 
gespeeld bij de keuze tussen centrale of decentrale verwerking. De keuze is gevallen op de locatie 
Grootraay/Raaieind. De gevolgen voor met name natuur, landschap en archeologie van de keuze voor deze 
locatie zijn duidelijk in beeld gebracht". 

Verder wordt verwezen naar het gestelde in het besluit-MER op pagina 22, onder 2.3, waar ten aanzien van 
de locatiekeuze het volgende wordt gesteld: 
"In het Plan-MER (deel A) is uitgebreid stilgestaan bij de locatiekeuze voor een centrale 
verwerkingsinstallatie in Noord-Limburg. Op basis van een aantal geformuleerde randvoorwaarden en 
uitgangspunten voor een CVI zijn zes locaties geanalyseerd die in principe mogelijk geschikt zouden kunnen 
zijn voor de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie. Vervolgens is een twaalftal 
beoordelingscriteria geformuleerd en zijn de potentiële locaties daarop beoordeeld. De zoeklocatie 
Raaieinde is uiteindelijk het meest geschikt gebleken voor de realisatie van een CVI. Ten opzichte van de 
andere zoeklocaties scoort deze locatie bijzonder gunstig vanwege de centrale ligging ten opzichte van de 
winlocaties en het afzetgebied. Daarnaast onderscheidt deze locatie zich door een goede/efficiënte 
ontsluitingsroute via de weg. Er is een snelle aantakking op de A67 en de A73 zonder veel overlast voor de 
omgeving. Ook op het criterium haalbaarheid (realiseerbaarheid en uitvoering) scoort de locatie Raaieinde 
goed. Voor een nadere onderbouwing van de locatiekeuze wordt verwezen naar het Plan-MER (deel A)". 

Noodzaak 
Deze beroepsgrond ziet eraan voorbij dat de vraag of de in het kader van de hoogwaterbestrijding 
noodzakelijke rivierverruimingsprojecten moeten worden aangelegd niet beheerst wordt door de vraag naar 
bouwgrondstoffen. Of er, anders geformuleerd, nu wel of niet een vermindering is van de vraag naar 
grondstoffen en of er nu wel of niet voldoende mogelijkheden tot winning in het binnen- en buitenland 
aanwezig zijn om aan de vraag te voorzien, een en ander heeft geen invloed op de noodzaak om tot het 
nemen van hoogwaterbestrijdingsmaatregelen over te gaan en in dat kader ook met voortvarendheid de 
diverse rivierverruimingsprojecten die daarin zijn ontwikkeld verder ter hand te nemen. 

Het doel van het CVI project is derhalve te bereiken dat de overlast met betrekking tot 
rivierverruimingsprojecten - door ter plaatse niet met een zandwinningsinstallatie te hoeven werken en de 
afvoer zo efficiënt mogelijk te regelen - juist wordt verminderd indien men de veredeling van de te winnen 
delfstoffen via een centrale verwerkingsinstallatie realiseert. Het zal duidelijk zijn dat de aanleg van de 
noodzakelijke haven teneinde de te verwerken delfstoffen te kunnen aanvoeren, alsmede de periode tot 
oprichting van een centrale verwerkingsinstallatie zelf enkele jaren zal kosten. Diezelfde periode moet 
worden benut om de diverse rivierverruimingsprojecten verder vergunbaar te krijgen. Het zou - vanuit een 
maatschappelijk oogpunt bezien - niet aanvaardbaar zijn indien men onnodig het risico van hoogwater 
gedurende een periode van 10 jaar laat voortduren. 
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5. Er is strijdigheid met het provinciaal ruimtelijke beleid. 

In de in december 2011 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer zijn 
de afspraken over natuurrealisatie vastgelegd. Door de initiatiefnemer wordt de ontwikkeling van ruim 10 
hectare natuur in de POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen) verankerd in het bestemmingsplan. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over de duur van de installatie: 20 jaar 
met een mogelijke verlenging van 5 jaar. De genoemde termijn van de duur van de werkzaamheden van 
minimaal dertig jaar is derhalve niet correct. Verder gaat het om een contractueel tussen partijen 
vastgelegde situatie. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om het POL aan te passen door middel van een POL-aanvulling door de 
provincie Limburg. Om die reden is het Plan-MER opgesteld, waarin de locatiekeuze is onderbouwd. In de 
loop van 2008 (toen het Plan-MER met de locatiekeuze al gereed was, en door de initiatiefnemer aan de 
provincie Limburg was aangeboden), heeft de provincie aangegeven dat er in dit project sprake is van een 
tijdelijke situatie en er vanwege het tijdelijke karakter geen aanpassing van het POL nodig is, zie bijgaande 
brief van de provincie Limburg van 13 juni 2008 met kenmerk 2008/23323 (bijlage 2). 
In de 'eindsituatie' (na afloop van de exploitatieperiode) zal de projectlocatie namelijk wel voldoen aan het 
POL. Een vergelijkbare situatie bestaat in het gebied van de Grensmaas, waar in Meers een 
verwerkingsinstallatie aanwezig is in de POG. 

Na afloop van de ontgrondingsvergunning (looptijd 10 jaar) zullen de in dat kader vergunde terreinen al 
ingericht dienen te zijn conform een daartoe opgesteld en goedgekeurd gedetailleerd eindplan. Hierbij zullen 
substantiële terreingedeelten al op een natuurlijke wijze worden ingericht waaronder een "groene inbedding" 
van de in het noordelijk plangedeelte aangelegde bezinkvijver. Hiermee wordt binnen 10 jaren voor een 
groot deel invulling gegeven aan de POG-doelstelling (ontwikkelingsgerichte basisbescherming). 

Het enige "natuuraspect" dat na deze 10 jaren nog verdere invulling zal krijgen is de uiteindelijke plas-dras-
situatie van de was- en morsvijver in het noorden van het project. 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het alleszins verdedigbaar is dat er slechts sprake zal zijn 
van een tijdelijke onttrekking van de POG-/EHS-functie van het gebied waarvoor het niet per se noodzakelijk 
is om het POL te wijzigen. Dit standpunt past volgens ons bij de doelstelling van een structuurvisie, waarin 
(ook) de lange(re) termijndoelen voor gebieden worden uitgezet. 

Ten behoeve van het project CVI is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor er, ook in dat kader, 110 
geen sprake is van strijdigheid met het ruimtelijk belang. 

6. De aanwezige natuurwaarden en leefgebieden moeten worden gerespecteerd omdat er 

alternatieven zijn en er geen sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang. 

Hierbij wordt verwezen naar de reactie onder punt 3, 4 en 5. In aanvulling hierop het volgende: in het kader 
van het natuurbelang is door het adviesbureau Grontmij 1  Groenplanning te Eindhoven een rapport opgesteld 
met de titel: "Natuurtoets CVI Haven Raaieinde", d.d. 22 maart 2013, referentienummer GM-0095348, 
projectnummer 305840. In het rapport is onder meer 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. 
Gelet op het vorenstaande is er geen reden om aan te nemen dat de activiteiten binnen deze locatie 
significante invloed hebben op kwetsbare gebieden. 

Ook van de zijde van de Commissie voor de m.e.r. wordt deze redenatie op basis van de beschikbare 
onderzoeken niet in twijfel getrokken. 

10 



7. De acht door RAAP aangeduide sites in het kader van het archeologisch onderzoek zijn 

behoudens waardig. 

Onderzoek RAAP  
Teneinde een inschatting te maken van de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het plangebied 
heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2006 een bureauonderzoek en een visuele inspectie 
uitgevoerd genaamd: "Plangebied Raaieinde, gemeente Horst aan de Maas, Archeologisch vooronderzoek: 
een bureauonderzoek en visuele inspectie". 
In de bureaustudie is geconstateerd dat er zowel binnen als in de directe omgeving van het plangebied 
verschillende archeologische vindplaatsen bekend zijn. Alle vindplaatsen hebben betrekking op 
archeologische voorwerpen. Grondsporen zijn aldaar in deze fase van het (voor)onderzoek niet 
aangetroffen. 
Mede vanwege de aanwezigheid van deze vindplaatsen geldt voor het plangebied volgens de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, ROB 2005) een hoge kans op het aantreffen van (andere) 
archeologische waarden. 

Op basis van het vorenstaande is in het archeologisch vooronderzoek aanbevolen om vervolgonderzoek uit 
te voeren in de vorm van proefsleuven over een oppervlakte van in totaal 31,5 ha. Teneinde een beter beeld 
te krijgen van de ligging, diepte en het aantal aan te leggen proefsleuven is in 2007 door RAAP een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd genaamd "Plangebied Raaieind te Grubbenvorst. Archeologisch 
vooronderzoek: een verkennend booronderzoek". 

Dit verkennend booronderzoek beveelt aan om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren voor de zones op 
de dalvlakteterrassen waar de bodem niet is verstoord. In totaal gaat het daarbij om een oppervlakte van 
circa 27,8 ha waar vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven nodig is. Voor de oude Maasgeul wordt 
een archeologische begeleiding van de werkzaamheden aanbevolen. 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek en de archeologische begeleiding is een door het bevoegd 
gezag goedgekeurde Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de precieze aard en locatie van de 
proefsleuven is omschreven (139 sleuven dienen te worden gegraven) alsmede de voorwaarden en aard 
van de werkzaamheden voor de begeleiding zijn uitgewerkt. Op basis van de resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek worden uitspraken gedaan over de behoudenswaardigheid van eventuele 
vindplaatsen en is besluitvorming mogelijk over het vervolgtraject. 
Voor het centrale deel van de voormalige Maasgeul zullen de werkzaamheden door een archeoloog worden 
begeleid en zal paleobotanisch onderzoek plaatsvinden. Voor dit deel is in het bureauonderzoek 
aanbevolen om de situatie in kaart te brengen door het zetten van boringen in drie boorraaien haaks op de 
geul. Bovendien dienden enkele pollenmonsters genomen te worden. Een pollenanalyse kan inzicht 
verschaffen in de vegetatie van de verlanding en over de ouderdom van het veenpakket ter plaatse. 
Ten slotte is aanbevolen om de kapel en de oude Lindeboom op het terrein van de boerderij Grootraay 
tijdens de ontwikkeling van het plangebied te ontzien. Kapellen zijn karakteristieke landschapselementen in 
Limburg. Voorschrift 4.1 bepaalt, dat ter plaatse van de kapel en de oude Lindeboom niet gegraven mag 
worden. 

Op basis van het PvE is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de periode november 2009 tot en met 
januari 2010 en gedocumenteerd in het rapport genaamd: "Plangebied Raaieind te Grubbenvorst, gemeente 
Horst aan de Maas, Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)", d.d. 
29 mei 2012, nummer 2156. Bij het onderzoek zijn enkele sleuven wat uitgebreid waardoor uiteindelijk 5% 
van het onderzoeksgebied is onderzocht. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is inzicht verkregen in de 
landschappelijke ontwikkeling en het gebruik van het gebied door de mens door de tijd heen. De 
landschappelijke ontwikkeling bleek complexer dan verwacht. In het holocene Maasdal zijn 3 oude 
Maasgeulen aangetroffen. Verder heeft het onderzoek 23 archeologische sites en off-site fenomenen 
opgeleverd. 
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Opmerkelijk is dat juist op de kop van een oud Maasterras, dicht tegen de Maas aan, de duidelijkste 
gebouwstructuren zijn aangetroffen, terwijl die vooral op het hoger gelegen Maasterras werden verwacht. 
Naast de genoemde sites zijn ook op diverse plekken off-site fenomenen uit de Nieuwe tijd aangetroffen, 
zoals wegen, greppels en houtwallen. 

De fysieke kwaliteit van de sites is meestal slecht tot redelijk. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
fenomeen verbruining. Dit is een verschijnsel waarbij door verwering van ijzerhoudende mineralen in de 
bodem, ijzer vrijkomt dat rond de minerale delen wordt afgezet als een 'huidje' van ijzeroxide. Het 
verschijnsel treedt op in een (zwak) zuurmilieu, dus na ontkalking. Daardoor zijn sporen in het algemeen 
slecht leesbaar in de bodem, maar door de aard van het onderzoek is onduidelijk welke invloed de 
verbruining nu precies op de gaafheid van de sites heeft. De inhoudelijke kwaliteit van de sites is divers, 
maar het merendeel is op basis hiervan niet behoudenswaardig. De ensemblewaarde is meestal hoog 
omdat steeds meerdere sites uit alle perioden aanwezig zijn. De informatiewaarde is gemiddeld of laag, 
afhankelijk van onder meer de spoordichtheid en de diversiteit van de spoortypen. 

Uiteindelijk zijn door RAAP in haar rapport van 29 mei 2012 slechts vier sites met behoudenswaardige 
resten gedefinieerd die voor een opgraving in aanmerking komen op basis van de grootste spoor- en 
vondstdichtheid, te weten: de sites 6, 11, 12 en 17. 

Voorgesteld is om voor nader onderzoek op de sites 3, 8, 9 en 10 gebruik te maken van een zogenaamde di 
vangnetconstructie die inhoudt dat wanneer besloten is dat een site wel behoudenswaardig is, toch besloten 
kan worden om de graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden omdat een precieze omvang van de 
vindplaats onduidelijk is. Bij een lage spoor- en vondstdichtheid kan men zo het zekere voor het onzekere 
nemen, zonder dat men hiervoor een hoge kostprijs betaalt. 

Op grond van het bovenstaande heeft RAAP aanbevolen om een aantal vindplaatsen te onderzoeken door 
middel van archeologische begeleiding tijdens de uitvoering en een aantal vindplaatsen te onderzoeken door 
middel van een opgraving, zodat de archeologische waarden ex situ kunnen worden behouden. 

Vanwege de sterke mate van verbruining die in het plangebied heeft plaatsgevonden en de moeilijke 
leesbaarheid van grondsporen wordt het aanbevolen om de begeleiding te laten plaatsvinden onder 
dagelijkse aanwezigheid van een senior archeoloog met aantoonbare ervaring in het Maasdal. 

Gezien de hoeveelheid aan sites en het gegeven dat deze elkaar deels overlappen (zie figuur 63), worden 
op de aanbevelingenkaart (figuur 64) zogenaamde vindplaatsen gedefinieerd, waarbij sites die aanleiding 
geven tot vervolgonderzoek samengenomen worden. De vindplaatsen betreffen met name die locaties waar dik  
de vondst- en sporendichtheden het grootst waren. Daardoor vallen de vindplaatsen in de regel aanzienlijk gip 
kleiner uit dan de gezamenlijke sites. 

Voor zowel de begeleidingen als de opgravingen dienen nog PvE's te worden opgesteld. De begeleiding van 
vindplaats VII is reeds eerder afgesproken en geregeld in een PvE (Coolen & Verhoeven, 2008: RAAP-PVE 
535). Het gaat hierbij om een oude Maasgeul die reeds bekend was (geul 1). Hier kunnen archeologische 
resten voorkomen die te maken hebben met jachtactiviteiten, rituele deposities of afvaldumps en die 
vanwege de mogelijke inbedding in het veen waarschijnlijk goed geconserveerd zijn. Indien in de oude 
Maasmeander verstoring van de veenlaag plaats gaat vinden, wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 
Het wordt aanbevolen de werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden door een archeoloog die 
aantoonbare ervaring heeft met onderzoek in natte context. Daarnaast wordt aanbevolen in de oude 
Maasgeul monsters te nemen voor paleo-botanisch onderzoek. 

Voor het gebied buiten de vindplaatsen wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht; deze terreinen 
kunnen voor ontwikkeling vrijgegeven worden. 
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Tot slot verdient het volgens RAAP aanbeveling de historische kapel en oude lindeboom op het erf 
Grootraay te sparen waarmee een deel van de identiteit van het landschap behouden blijft (zie voorschrift 
4.1 ontgrondingsvergunning). 

Onderzoek Hazenberg archeologie  

De Delfstoffen Combinatie Maasdal heeft namens de CVI (initiatiefnemer) ten aanzien van het archeologisch 
belang een second opinion laten uitvoeren door Hazenberg archeologie. 
De bevindingen van Hazenberg zijn neergelegd in een rapportage van 19 juli 2012. Hazenberg concludeert 
dat slechts vier van de archeologische vindplaatsen als behoudenswaardig kunnen worden aangemerkt. Het 
gaat daarbij om de vindplaatsen 6, 11, 12 en 17. Ter plekke van deze vindplaatsen zou in de optiek van 
Hazenberg nog vervolgonderzoek dienen te gebeuren. 

Selectiebesluit Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (bevoegd gezag)  

Na het bestuderen van zowel het rapport van RAAP als dat van Hazenberg komen Gedeputeerde Staten 
(GS) in hun selectiebesluit van 28 november 2012, kenmerk 2012/58263, tot het oordeel dat RAAP 
onvoldoende onderbouwt waarom de vindplaatsen 3, 8, 9 en 10 al dan niet behoudenswaardig zijn. 
Bij het proefsleuvenonderzoek van RAAP zijn de laatstgenoemde vier vindplaatsen volgens GS onvoldoende 
gewaardeerd en heeft een en ander niet geleid tot een afdoende en eenduidige waardering. Op basis 
daarvan merken GS bedoelde vier vindplaatsen aan als niet behoudenswaardig en komen deze niet in 
aanmerking voor vervolgonderzoek. 

Op de kaartbijlage behorende bij het selectiebesluit van 28 november 2012 zijn als behoudenswaardige 
vindplaatsen aangeduid de vindplaatsen 6, 11, 12 en 17. Deze komen in aanmerking voor archeologische 
begeleiding. 

Algemene conclusie archeologie  

Na het toetsen van beide archeologische rapporten komen PS tot het oordeel dat slechts de vindplaatsen 6, 
11, 12 en 17 zoals aangegeven op de kaartbijlage van het selectiebesluit van 28 november 2012, 
behoudenswaardige vindplaatsen zijn en vanuit dien hoofde voor archeologische begeleiding in aanmerking 
komen. In de voorschriften verbonden aan de ontgrondingsvergunning is opgenomen dat de archeologische 
begeleiding in het werkplan aangegeven moet worden. 

Wij zijn van mening dat op deze wijze in voldoende mate rekening wordt gehouden met het archeologisch 
belang. 

8. Vanwege het feit dat de planvorming wordt ingegeven door economische belangen is er 
sprake van detournement de pouvoir 

Verwezen wordt naar de voorgaande reactie op de aangevoerde gronden van deze appellant. In aanvulling 
hierop het volgende: 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een ontwikkeling waarbij sprake is van een openbaar belang. Naar 
aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen 
nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Om dit te bereiken, is in de 
afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project 
Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een aantal 
plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept en er wordt 
nieuwe natuur aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke 
rivierverruimingsprojecten en vertaald in het provinciaal Meerjarenplan Zandmaas 2007 (en later 2009). De 
noodzaak van deze maatregelen is onlangs nog een keer bevestigd door de rapportage Deltaprogramma 
Rivieren; voorkeursstrategie Maasvallei (dec. 2013). Een rapportage die opgesteld is in het kader van het 
regioproces (fase 2) van de Deltacommissaris. 

Om de hierbij vrijkomende grondstoffen te kunnen gebruiken, moeten deze eerst worden verwerkt tot 
bouwgrondstoffen, zijnde zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip vanaf het 
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rivierverruimingsproject naar de CV! Raaieinde aangevoerd waar zij verwerkt worden tot bouwstoffen om 
vervolgens per schip en per as te worden gedistribueerd. Een belangrijk voordeel van de realisatie van de 
CVI is dat de verwerking van toutvenant en de distributie per as en per schip van het vermarktbare product 
slechts op één locatie plaatsvinden. Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van een veelheid aan 
verwerkingsinstallaties langs de Maas met alle overlast van dien. Ook zal geen transport per as door de 
Maasdorpen plaatsvinden. De aanleg van de haven maakt een integraal onderdeel uit van het project 
Zandmaas tussen Venlo en Ooijen. Dit bestaat uit een aantal rivierverruimingsprojecten tussen Venlo en 

Oollen. 

Conclusie  
Wij zijn van mening dat de door Stichting Achmea Rechtsbijstand en Verkoijen Juridisch Advies namens 
diverse appellanten aangevoerde beroepsgronden ongegrond zijn en niet kunnen leiden tot vernietiging van 
(delen van) het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning. 
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Barents Krans heeft namens OCÉ-TECHNOLOGIES B.V., samengevat, de volgende gronden ingediend:  
1. Er is onvoldoende kwantitatief onderzocht wat het niveau is van de trillingen die door het oprichten 

en in werking hebben van de inrichting bij Océ kunnen worden veroorzaakt; 
2. In de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften ontbreken bepalingen die op 

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

Reactie op de gronden van het beroep 

1. Er is onvoldoende kwantitatief onderzocht wat het niveau is van de trillingen die door het 

oprichten en in werking hebben van de inrichting bij Océ kunnen worden veroorzaakt. 

Uit de door ons door de initiatiefnemer ter beschikking gestelde stukken blijkt dat met betrekking tot 
trillingsgevaar door Bureau Fugro Geoservices B.V. onderzoek is ingesteld zoals blijkt uit haar rapportage 
van oktober 2013 alsmede haar aanvullende toelichting van 28 januari 2014, welke toelichtingen als bijlage 4 
aan dit verweerschrift zijn gehecht. 

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de juistheid van de gemotiveerd onderbouwde stelling van 
Fugro dat bij een worst-case benadering op een afstand van 1500 m - welke afstand ten opzichte van 
appellant relevant is - de intensiteiten zodanig laag zijn dat deze niet meer meetbaar zijn en er geen sprake 
(kan) zijn van trillingseffecten die van invloed zijn op de productie- en meeteffecten van Océ. 

In de berekende worst-case situatie wordt uitgegaan van het heien van damwandenplanken waarbij o.a. 
zwaar heiwerk wordt toegepast met heiblok van 224 kNm en andere overgedimensioneerde uitgangspunten. 
Deze situatie vindt enkel plaats gedurende een beperkt periode van de aanlegfase. 

Daarbij stellen wij vast dat appellant ook geen onderbouwde weerlegging en geen 
basisgegevens/uitgangspunten (toetswaarden) - ondanks meermaals verzoek van initiatiefnemer - hebben 
ingebracht op grond waarvan wij aan de juistheid van de bevindingen van Fugro dienen te twijfelen. 

2. In de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften ontbreken bepalingen die op 

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

trillingshinder. 

Nu op grond van het onderzoek door Fugro is geprognotiseerd, bij een worst case situatie, dat op een 
afstand van 500 m de trillingsintensiteit minder bedraagt dan 1 mm of 5 mm/s2  en dat op een afstand van 
1500 m wordt verwacht dat de intensiteiten bij de worst case-situatie dusdanig laag zijn (trillingsversnelling 
< 1 mm/ s2) dat deze niet meer meetbaar zijn, achten wij het opnemen van een voorschrift in de 
omgevingsvergunning zoals appellant betoogt niet zinvol. Wel zijn in de omgevingsvergunning voorschriften 
opgenomen m.b.t. trillingen. De toegestane waarden van de maximale trillingssterkte worden hierin 
vernoemd (voorschrift 6.8). 

Conclusie  

Wij zijn van mening dat de door Barents Krans namens OCÉ-TECHNOLOGIES B.V., aangevoerde 
beroepsgronden ongegrond zijn en niet kunnen leiden tot vernietiging van (delen van) het bestemmingsplan 
en/of de omgevingsvergunning. 
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Horst, 26 juni 2014 

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, 
Namens dezen, 

Afdeling Economie, Gebiedsontwikkeling en Beheer, 
M.J.M. Bouwmans, 

2
Projectleider ii  

Bijlagen  
1. Vastgesteld zienswijzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde, 7 januari 2014; 

2. Brief provincie Limburg van 13 juni 2008 met kenmerk 2008/23323; 

3. Notitie LBP/Sight, kenmerk V085053ac.00007.rvw, d.d. 18 juni 2014; 

4. Onderzoek Fugro Geoservices: 
a. Briefrapport Fugro Geoservices B.V., d.d. 11 oktober 2013 
b. Briefrapport Oranjewoud B.V., d.d. 21 oktober 2013 
c. Email van mevrouw Y. Bakkers - Donne (Océ), d.d. 4 november 2013 
d. Aanvullend briefrapport Fugro Geoservices B.V., d.d. 28 januari 2014 
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INLEIDING 

De gemeente Horst aan de Maas heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht voor het 

gebied Haven Raaieinde, gelegen ten noorden van de rijksweg A67 en aan de westzijde 

begrensd door de Venloseweg en aan de oostzijde door de Maas. Doel van deze 

bestemmingsplanprocedure is om de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie (CVI) 

voor delfstoffen mogelijk te maken. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met ingang van 31 

mei 2013. De periode waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend eindigde op 11 juli 

2013. 

Met het ontwerp bestemmingsplan hebben ook de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp 

ontgrondingsvergunning, de ontwerp waterwetvergunning en de ontwerpbeschikking hogere 

grenswaarde ter inzage gelegen. 

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). 

Voor de drie ontwerpbesluiten waarvoor het College bevoegd gezag is (bestemmingsplan, 

omgevingsvergunning en hogere grenswaarde), is een integrale zienswijzenrapportage 

opgesteld waarin de zienswijzen op alle drie de documenten herkenbaar zijn opgenomen. 

Indien een Reclamant tegen meerdere onderdelen zienswijzen heeft ingediend is per 

Reclamant aangegeven waar de beantwoording van de zienswijzen tegen de andere 

onderdelen terug gelezen kan worden. 

Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn zienswijzen ingediend door: 

A 
	

Zienswijzen op Ontwerp Bestemmingsplan Centrale Verwerkincisinstallatie Raaieinde 

Reclamant adres 
_ 

postcode plaats ontvangst 
1 Dorpsraad Grubbenvorst Burg. van 

Leentstraat 88 

5971 AK Grubbenvorst 4 juli 2013 

2 Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo 8 juli 2013 
3 Barents Krans namens Océ 

Technologies 

Postbus 30457 2500 GL Den Haag 10 juli 2013 

4 Stichting Archeologie Actueel 

Limburg (SAAL) 

Past. 

Stassenstraat 9 

6243 BW Geulle 10 juli 2013 

5 Stichting Achmea Rechtsbijstand 

namens diverse Reclamanten 

Postbus 10100 5000 JC Tilburg 27 juni 2013 

6 TRC Advocaten namens diverse 

Reclamanten 

Postbus 6104 5960 AC Horst 9 juli 2013 

Aangevuld 

op 26 juli 

2013 
7 Verkoijen juridisch advies namens 

diverse Reclamanten 

Moutzhofweg 162 5926 RB Venlo 27 juni 2013 

8 WML Postbus 1060 6201 BB Maastricht 12 juli 2013 
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B 
	

Zienswi zen or ontwer besluit ho ere renswaarden: 

Reclamant adres postcode plaats ontvangst 

9 Stichting Achmea Rechtsbijstand 

namens diverse Reclamanten 

Postbus 10100 

. 

5000 JC Tilburg 27 juni 2013 

10 'Verkoijen juridisch advies namens 

diverse Reclamanten 

Moutzhofweg 162 5926 RB 

; 

Venlo 27 juni 2013 

11 TRC Advocaten namens diverse 

Reclamanten 

Postbus 6104 5960 AC Horst 9 juli 2013 

Aangevuld op 

.26 juli 2013 

C 
	

Zienswi zen or ontwerD-omçlevinqsverqunnin 

Reclamant ,adres :postcode plaats ontvangst 

12 ,LBPISight •Postbus 1475 :3430 BL .Nieuwegein 11 juli 2013 

13 Barents Krans namens Océ 

Technologies  

'Postbus 30457 2500 GL Den Haag 10 juli 2013 

14 :Stichting Archeologie Actueel 

Limburg (SAAL) 

Past. 

Stassenstraat 9 

:6243 BW :Geulle 10 juli 2013 

15 :Stichting Achmea Rechtsbijstand 

namens diverse Reclamanten 

Postbus 10100 5000 JC :Tilburg 27 juni 

2013 

16 TRC Advocaten namens diverse 

:Reclamanten 

Postbus 6104 :5960 AC Horst 9 juli 2013 

Aangevuld 

op 26 juli 

2013 

17 :Verkoijen juridisch advies namens 

diverse Reclamanten 

Moutzhofweg 162 •5926 RB Venlo 

. 

27 juni 

2013 

Ontvank&Ukhed 
Alle zienswijzen zijn binnen de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en 

wethouders respectievelijk de gemeenteraad ingekomen dan wel tijdig aan het betreffende 

bestuursorgaan verzonden. Een aantal Reclamanten is vanwege de grote afstand van meer dan 

2 kilometer tot het plangebied als niet-ontvankelijk aangemerkt. Voor de volledigheid zijn wel 

alle zienswijzen beantwoord. Het gaat hierbij om Reclamant: 

aan de Nachtegaallaan 10 te Grubbenvorst. Namens deze Reclamant is een zienswijze 

ingediend welke is aangemerkt als Reclamant 5, 9 en 15; 

aan de Blauwververstraat 77 te Horst en De Bisweide 62 te Grubbenvorst. Namens deze 

Reclamanten is een zienswijze ingediend welke is aangemerkt als Reclamant 6, 11 en 16; 

aan de Losbaan 27 te Grubbenvorst. Namens deze Reclamant is een zienswijze ingediend 

welke is aangemerkt als Reclamant 7, 10 en 17. 

Jer daze nota 
In deze nota zijn de ingediende zienswijzen per plan of besluit samengevat en direct 

aansluitend, per onderdeel, (in cursief) beantwoord (deel I). Per zienswijze is afgesloten met 

een conclusie, waarin ook de consequenties voor het betreffende plan of besluit zijn 

aangegeven. 

Vervolgens volgt een overzicht van de wijzigingen in het plan (deel II), waarbij onderscheid is 

gemaakt naar: 

- wijzigingen in de toelichting, regels en op de verbeelding na zienswijzen 

- ambtshalve wijzigingen. 
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In de conclusie (deel III) staat het voorstel aan de raad, waarin geadviseerd wordt hoe om te 
gaan met de zienswijzen bij vaststelling van het bestemmingsplan. Tot slot is in deel IV nog een 

integraal overzicht opgenomen van alle ingediende zienswijzen. 

Verklaring van peen bedenkingen 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

voor het milieudeel van de omgevingsvergunning per 1 januari 2014 laten vervallen. Dit is 

gebeurd 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 het laten vervallen 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 opgesteld advies nemen wij deze dan ook in 

zijn geheel over in het definitieve besluit van de omgevingsvergunning als zijnde onze 

overwegingen, toetsingen, conclusies en voorschriften. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4 

van de omgevingsvergunning. 

Separate bijlagen:  
1. Brief DCM 'Zienswijze Océ inzake CVI Haven Raaieinde, referentie: 2-14031', 

d.d. 29-01-2014; 

2. Rapport aanvullende berekening woning Venloseweg 32, LBP Sight, d.d. 08-08-2013; 

3. Inrichtings-/ontsluitingsvariant 11 CVI Raaieinde, inclusief de reacties/onderzoeken LBP 

Sight (effecten milieuonderzoeken) Antea Groep (hydrologische effecten) en Grontmij 
(ecologische effecten) betrekking hebbend op variant 11. 
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IA SAMENVATTING VAN DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN OP HET 
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 

Reclamant 1 

Thema 1 Verkeersafwikkeling 
De verkeersafwikkeling van het fiets- c.q. langzaam verkeer Grubbenvorst — Venlo ter hoogte 

van de weg Raaieind is voor de Reclamant onaanvaardbaar 

Reactie: 
In nauw overleg met de dorpsraad Grubbenvorst is een aangepaste 

ontsluitings/inrichtingsvariant ontwikkeld, waarbij sprake is van de aanleg van een fietstunneltje 

onder de toegangsweg naar de CV!. Hierdoor kruisen de fietsers en de vrachtwagens elkaar 

niet meer gelijkvloers. De dorpsraad Grubbenvorst heeft in haar vergadering van 18 december 

2013 besloten met deze variant in te stemmen. De voorwaarden die de dorpsraad daarbij stelt 

(camerabewaking en voldoende verlichting bij het fietstunneltje, voorzieningen bij evt. 

wateroverlast in het tunneltje, aanvoerroute onderhoudsverkeer CVI, voorrangsregeling, 

verplaatsen picknickplaats en bewegwijzering fietsknooppuntenroute), zullen in de uitvoering 

worden meegenomen. Wel stelt de dorpsraad het positieve advies afhankelijk van de 

herinrichting van de Venloseweg. Men wil concrete plannen hiertoe op geld gezet zien vóór de 

raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Dit laatste punt valt buiten de scope van dit voorstel 

m.b.t. de CVI. Dit punt zal met de evaluatie van de "knip" meegenomen worden. Gestreefd 

wordt besluitvorming voor 19 maart 2014 te laten plaatsvinden. 

De inzichten ten aanzien van deze verkeersvariant zijn opgenomen in de toelichting van het 

bestemmingsplan. Deze aangepaste variant heeft geen gevolgen voor de 

omgevingsvergunning. 

Thema 2 Laagfrequent geluid 
De gevolgen van laagfrequent geluid zijn van invloed op de kern Grubbenvorst. De Reclamant 

wil over de gevolgen van laagfrequent geluid voor geheel Grubbenvorst geïnformeerd worden 

Reactie: 
Het hart van de kern van Grubbenvorst ligt op circa 2.500 meter afstand van het hart van de 

verwerkingsinstallatie van CVI. De afstand tot de rand van de kern (hoek Lavendelheide - 

Boomheide) tot aan het hart van CVI (de locatie waar de potentiële bronnen zich bevinden) 

bedraagt circa 1.725 meter. De beschouwde en beoordeelde woningen in het akoestische 

onderzoek liggen op veel kortere afstand van CV!. Deze afstand varieert van 200 meter (woning 

Raaieind 2) tot 800 meter (woning Venloseweg 75). Na onderzoek betreffende de objecten 

binnen de scope (binnen de invloedsfeer) blijkt dat aan de gestelde (milieu)normen voldaan kan 

worden. Daarom is er geen reden om objecten die (ver) buiten de scope liggen te onderzoeken. 

Om tegemoet te komen aan de zienswijzen zullen, ondanks het feit dat voldaan wordt aan de 

wettelijke normen, voorschriften omtrent het laagfrequent geluid aan de beschikking in het 

kader van de omgevingsvergunning (omdat dit aspect daar betrekking op heeft) worden 

toegevoegd door het college van B&W. Dit houdt onder andere in dat een 'voorwaardelijke' 

onderzoekplicht wordt opgenomen. 

Laagfrequent geluid kan bij een aantal specifieke industriële activiteiten optreden. Bij 

verwerkingsinstallaties zijn grote ontwateringszeven potentiële bronnen, die mogelijk 
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laagfrequent geluid kunnen emitteren. Bij het ontwerp van deze verwerkingsinstallatie is 
rekening gehouden met het aspect laagfrequent geluid. Er worden dan ook geen grote 
ontwateringszeven maar meerdere kleinere ontwateringszeven toegepast. Voor de woningen op 
circa 250 meter afstand is geprognosticeerd dat aan de geldende grenswaarde voldaan kan 
worden. Bovendien zijn, zoals bovenstaand aangegeven, in de omgevingsvergunning 
aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot laagfrequent geluid. 
Samengevat komt dit erop neer dat: Initiatiefnemer is op basis van de omgevingsvergunning 
gehouden om binnen twee maanden na aanvang van de eerste werkzaamheden van de 
verwerkingseenheid van de zandzuiger als de grindverwerkingseenheid een akoestische 
rapportage te overleggen aan het bevoegd gezag waaruit blijkt dat voldaan kan worden aan de 
gestelde normen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan is de vergunninghouder verplicht 
om aanvullende maatregelen te nemen om binnen de gestelde normen te blijven in de 
omgevingsvergunning. 

Ten aanzien van laagfrequent geluid en trillingen wordt verder nog verwezen naar thema 3 van 
Reclamant 5. 

Thema 3 Bever 
De Reclamant vraagt om een oplossing voor de bever die in het beekdal van de Everlose beek 
leeft. Deze diersoort wordt niet benoemd in de stukken. 

Reactie: 
In het kader van de m.e.r.-procedure is er een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd waarin de 
actuele verspreiding van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten is behandeld. 
In de Natuurtoets CVI Haven Raaieind (Grontmij B. V., Eindconcept 27 februari 2012) is 
uitgebreid gekeken naar het voorkomen van soorten in het plangebied. In de jaren 2003-2011 
zijn door ecologen van Grontmij in totaal 19 veldbezoeken uitgevoerd. Hierbij is ook gekeken 
naar het voorkomen van de bever. Een soort die wordt beschermd door de Flora- en Faunawet. 
De afweging of door het planvoornemen negatieve effecten op soorten optreden en een 
ontheffing in het kader van de Flora- en Fauna wet vereist is, wordt gemaakt door het Ministerie 
van Economische Zaken. 

In het flora- en faunaonderzoek is geconcludeerd dat de Maasoever ter hoogte van het 
plangebied geen geschikte verblijfplaats vormt voor de bever. Ook in de Everlose Beek nabij 
het plangebied zijn geen dammen en/of burchten aanwezig. De activiteiten in het plangebied 
leiden dan ook niet tot fysieke aantasting van het leefgebied of de vaste rust- en verblijfplaatsen 
van deze diersoort. De activiteiten binnen het plangebied veroorzaken met name geluid. De 
bever is weinig gevoelig voor geluid, zeker wanneer dit een continue langdurig niveau heeft. De 
bever wordt ook niet beperkt in zijn migratiemogelijkheden. 

Cz-nciu&e 

De zienswijze is gegrond voor zover deze betrekking heeft op de verkeersafwikkeling en geeft 
aanleiding om de toelichting van het bestemmingsplan hierop aan te passen en om in de regels 
en op de verbeelding binnen de bestemming 'Bedrijf — Bouwgrondstoffenverwerking' 
verkeersdoeleinden toe te staan. 
De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 
opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 
ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 2 

Thema 1 Verkeersafwikkeiing 

Voor ontwikkeling van de CVI zijn mogelijk ook verkeerskundige aanpassingen op het 
grondgebied van de gemeente Venlo noodzakelijk. Voorafgaand aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan zal een anterieure overeenkomst getekend moeten zijn tussen de gemeente 
Horst aan de Maas en de gemeente Venlo om de te maken kosten te kunnen verhalen. 

Reactie: 
De gemeenten Horst aan de Maas en Venlo zullen een anterieure overeenkomst sluiten waarin 
is vastgelegd, dat alle kosten, voortvloeiende uit de verkeerskundige aanpassingen op Venloos 
grondgebied, waaronder o.a. de aanleg van een vrijliggend fietspad, de eventuele 
grondverwerving die daarvoor nodig is en de kosten van de bestemmingsplanherziening, voor 
rekening komen van de gemeente Horst aan de Maas. Deze kosten zullen op grond van de 
tussen de gemeente Horst aan de Maas en CVI Haven Raaieinde BV reeds gesloten 
samenwerkingsovereenkomst worden doorgelegd naar de initiatiefnemer. 

Thema 2 Betrekken gemeente Venlo 
De gemeente Venlo wil bij de verkeerskundige invulling van de CVI betrokken worden. 

Reactie: 
De gemeente Venlo is vanaf het begin betrokken bij de mogelijke ontsluitingsvarianten van de 
CVI over Venloos grondgebied richting Venrayseweg. De realisatie van de CVI vindt plaats op 
grondgebied van de gemeente Horst a/d Maas. De gemeente Horst a/d Maas is dan ook leidend 
voor wat betreft de vast te stellen ontsluitingsvariant. Uitgangspunt is, dat hetgeen er op 
Grubbenvorster grondgebied qua ontsluiting gerealiseerd wordt, doorvertaald wordt naar 
hetgeen er op Venloos grondgebied gerealiseerd wordt, zodat er sprake is van consistentie in 
de ontsluitingswijze. In nauw overleg met de gemeente Venlo is ervoor gekozen een tweezijdig 
bereden vrijliggend fietspad aan te leggen aan de noordzijde van het Raaieind, achter de 
bomenrij. De bomen zullen dus gespaard blijven. De kosten van de te treffen maatregelen die 
op Venloos grondgebied noodzakelijk zijn, komen via de gemeente Horst aan de Maas voor 
rekening van initiatiefnemer. Dit is met initiatiefnemer afgestemd en zal worden vastgelegd in 
een tussen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas te sluiten anterieure overeenkomst. Dat 
de kosten op Venloos grondgebied voor rekening van initiatiefnemer komen, ligt bovendien al 
vast in de tussen de gemeente Horst aan de Maas en de CVI Haven Raaieinde BV gesloten 
samenwerkingsovereenkomst. 

De zienswijze is gegrond, doch geeft geen aanleiding voor aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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Reclamant 3 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. 

De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder Reclamant 13. 

Thema 1 Trillingen en laag frequent geluid 

Binnen het bedrijf vinden trilling gevoelige activiteiten plaats. De gevolgen van de CVI op 

trillingen zijn niet inhoudelijk onderzocht. De effecten op trillingen (mogelijk ook in combinatie 

met laagfrequent geluid) op het bedrijf van Reclamant dienen onderzocht te worden. Daarbij 

dient ook gekeken te worden of trillingen aan de bron beperkt kunnen worden. 

Reactie: 
Met een trillingsrisicoanalyse die aanvullend is uitgevoerd (Fugro Geoservices BV d.d. 11 
oktober 2013) om het specifieke aspect van Reclamant te beschouwen, zijn de te verwachten 
trillingsintensiteiten versus de afstand inzichtelijk gemaakt. Bij deze aanvullende analyses is de 
methodiek zoals deze beschreven is in het handboek CUR 166 "Damwandconstructies" 
gehanteerd. Gegeven de grondlagenopbouw en gegeven de afmetingen van de palen / planken 
tezamen met type hei / trilblok is een analyse van de trillingen versus de afstand tussen het 
terrein van Reclamant en de CVI gemaakt. Door in de analyse een grenswaarde voor gebouwen 
en een toets waarde voor apparatuur te betrekken is vervolgens de grootte van het 
invloedsgebied bepaald. Binnen dit invloedsgebied is een overschrijding te verwachten, 
erbuiten niet. Doorgaans reikt het invloedsgebied voor schade aan gebouwen niet verder dan 
circa 35 m buiten de bouwactiviteiten. Uit beschouwingen met een toetswaarde die voor zeer 
gevoelige (medische- en meet-) apparatuur geldig is, volgen invloedsgebieden van circa 350 m 
tot maximaal 500 m. Een vergroting van de afstand tussen bron en de gevoelige apparatuur met 
een factor 3-4 zal de nog resterende trillingsniveaus dusdanig verlagen dat deze 
verwaarloosbaar /niet meer meetbaar zijn (en in de ruis wegvallen). Dit betekent dat 
werkzaamheden die verband houden met het project CVI niet zullen leiden tot trillingen die het 
productieproces van Reclamant zullen verstoren. 
Voor nader informatie wordt verwezen naar het briefrapport van Fugro Geoservices BV d.d. 11 
oktober 2013. In bijlage I. 

Thema 2 Grondwater 

Er is onzekerheid ten aanzien van de effecten van het project Raaieinde en het in werking zijn 

van de inrichting op de grondwaterstanden. Onduidelijk is wat het effect van de genoemde 

mitigerende maatregelen is. Ook is onduidelijk wat de effecten van de CVI ter plaatse van de 

locatie van Reclamant zullen zijn op de grondwaterstanden. Gezien de korte afstand tussen de 

bebouwing van Reclamant en het plangebied CVI dienen deze effecten te worden onderzocht. 

Reactie: 
In de hydrologische rapportage (Oranjewoud BV, d.d. 12 maart 2009) is uitgebreid ingegaan op 
de effecten van de aanleg van de haven en de mitigerende maatregelen op de 
grondwaterstanden. Het onderzoek is met name gericht op de effecten via het eerste 
watervoerende pakket omdat het van belang is voor de landbouw, natuur en de bebouwing. In 
de rapportage is niet uitgebreid ingegaan op de effecten in het tweede watervoerende pakket 
dat is gelegen op grotere diepte onder de Venlo klei. Dit pakket wordt namelijk afgeschermd 
van de haven via de laag Venlo klei onder de haven, zodat de effecten klein zijn, daarbij worden 
door de initiatiefnemer alleen activiteiten uitgevoerd boven de laag van de Venlo klei. Voor 
Reclamant is dit tweede watervoerend pakket van belang omdat hierin grondwater wordt 
onttrokken en geïnfiltreerd ten behoeve van de warmte- en koude opslag op haar complex. 
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Het complex van Reclamant ligt ongeveer op een afstand van 1500 m van de haven. 
Modelberekeningen laten zien dat op deze afstand een verlaging van de grondwaterstijghoogtes 
in het tweede watervoerende pakket van maximaal 2 è 3 cm optreedt. Dit is een zeer beperkte, 
nauwelijks meetbare stationaire verlaging. De fluctuatie van de grondwaterstijghoogten, die in 
de huidige situatie om en nabij 80 cm bedraagt, verandert hiermee niet. Ook de richting van de 
grondwaterstroming wijzigt niet door de aanleg van de haven. De haven heeft dus geen 
nadelige invloed op de warmte- en koudeopslag op het complex van Reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het 

bestemmingsplan. 
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Reclamant 4 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. 
De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder Reclamant 14. 

Thema 1 Arche&ce binnen p!'ovinciale aandachtscebleden 
De provincie en de gemeente handelen niet conform de eis om het archeologisch onderzoek 
meer te richten op grotere landschappelijke eenheden. Hierdoor gaan waardevolle 
archeologische vindplaatsen verloren en loopt de gemeente financiële risico's. Het plan is voor 
het aspect archeologie onvoldoende gemotiveerd en voldoet niet aan de eisen die aan de 
omgang met archeologie binnen provinciale aandachtsgebieden moeten worden gesteld. 

Reactie: 
Zoals in het ontwerpbesluit is vermeld onder het kopje "Selectiebesluit college" komt de 
provincie na het bestuderen van zowel het rapport van RAAP als dat van Hazenberg, in haar 
selectiebesluit van 28 november 2012, kenmerk 2012/58263, tot het oordeel dat RAAP 
onvoldoende onderbouwt waarom een viertal vindplaatsen (nrs. 3, 8, 9 en 10) al dan niet 
behoudenswaardig zijn. 

Bij het proefsleuvenonderzoek van RAAP zijn deze vier vindplaatsen volgens de provincie 
onvoldoende gewaardeerd en heeft een en ander niet geleid tot een afdoende en eenduidige 
waardering. Op basis daarvan merkt de provincie de bedoelde vier vindplaatsen aan als niet 
behoudenswaardig en komen ze niet in aanmerking voor vervolgonderzoek. 

Op de kaartbijlage behorende bij het selectiebesluit van 28 november 2012 zijn als 
behoudenswaardige vindplaatsen aangeduid de vindplaatsen nrs. 6, 11, 12 en 17. Deze komen 
in aanmerking voor archeologische begeleiding. 

Verder wordt door Reclamant aangegeven dat een gebiedsgerichte landschappelijke 
benadering niet wordt gevolgd. De geulen zouden niet onderzocht worden en daarbij zou het 
ook wenselijk zijn om minder of niet behoudenswaardige vindplaatsen te onderzoeken. In het 
selectiebesluit (kenmerk 2012158263) wordt vermeld dat de provincie Limburg (als bevoegd 
gezag) de geulen niet uitsluit van onderzoek: 'Vanuit vindplaats 11 zullen, op aangeven van de 
begeleidend veldarcheoloog, dwars over de oude maasloop twee bakbrede sleuven (2 m.) 
worden getrokken. Doel is de landschappelijke context van vindplaats 11 hierdoor nader in 
kaart te brengen en vast te stellen/beoordelen of en in welke mate paleobotanisch onderzoek 
van de restgeul mogelijk is en of rituele depositie, jachtactiviteiten, afvaldumps ect. met een 
goede conservering er te verwachten zijn. Aan de hand van deze resultaten wordt in het veld 
door het bevoegd gezag besloten of de op 21 mei 2008 voorgeschreven archeologische 
begeleiding van de gehele oude restgeul daadwerkelijk gehandhaafd moet blijven of dat deze 
kan komen te vervallen.' Het betrekken van ook minder behoudenswaardige vindplaatsen is niet 
in lijn met vastgesteld beleid van het bevoegd gezag. 

Thema 2 Dubbeibestemmh 	',-Archeol e 
Voorstel vanuit Reclamant is om de dubbelbestemming Waarde-Archeologie uit te breiden over 
het gehele plangebied. 

Reactie: 
Op 28 november 2012 is door de provincie Limburg (als bevoegd gezag) een selectiebesluit 
genomen. Op de kaartbijlage behorende bij het selectiebesluit zijn de behoudenswaardige 
vindplaatsen aangeduid. Deze behoudenswaardige vindplaatsen hebben op de plankaart de 
dubbelbestemming Waarde — Archeologie. De overige vindplaatsen in het plangebied zijn door 
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de provincie in haar selectiebesluit als niet behoudenswaardig benoemd. Het opnemen van een 
dubbelbestemming voor deze overige vindplaatsen is dan ook niet nodig. Nader archeologisch 
onderzoek voor deze overige vindplaatsen is immers niet aan de orde omdat dit deel van het 
plangebied op basis van het genomen selectiebesluit voldoende archeologisch is onderzocht. 
Alleen de gebieden (vindplaatsen) die zijn aangewezen voor vervolgonderzoek (conform het 
selectiebesluit) dienen middels een dubbelbestemming Waarde — Archeologie beschermd te 
worden. Door enkel de behoudenswaardige vindplaatsen middels de dubbelbestemming 
Waarde — archeologie te beschermen is het archeologisch belang in het project dan ook 

gewaarborgd. 

Thema 3 Vrijstellingsdiepte 
Tot slot vraagt de Reclamant om de opgenomen vrijstellingsdiepte in het gebied met de 

dubbelbestemming Waarde-Archeologie te wijzigen naar 30 cm omdat de archeologische 

waarden al direct onder het maaiveld zichtbaar worden. 

Reactie: 
Bij gangbare agrarische werkzaamheden wordt de bodem niet dieper dan 30 cm verstoord. De 
voorgestelde diepte van 30 cm zal in de regels overgenomen worden. 

Conclusie 
De zienswijze is deels gegrond en geeft aanleiding voor aanpassing van het bestemmingsplan. 

Er wordt een vrijstellingsdiepte van 30 cm opgenomen in de planregels. 
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Reclamant 5 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarde en de ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is 

opgenomen onder Reclamant 9 en 15. 

Thema 1 Strijdigheid met het nationaal ruimtelijk beleid 
Het plan is strijdig met het nationaal ruimtelijke beleid en nut en noodzaak voor het plan 

ontbreken. Reclamant geeft aan dat het daadwerkelijke belang is om zand en grind op deze 

locatie te winnen en niet om de veiligheid langs de Maas te verhogen. Ook zijn er volgens hen 

andere reële alternatieven. 

Reactie: 
Het nationaal ruimtelijk beleid is weergegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In 
paragraaf 3.2 en bijlage 6 van het Project-MER is hierop ingegaan. Hierin is ruimte voor 
waterveiligheid (bescherming van Nederland tegen overstromingen) als negende nationaal 
belang genoemd. De CVI levert een bijdrage aan dit nationaal belang. In het MER (dat door de 
onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage van een positief advies is voorzien) is 
gesteld dat het voornemen passend is binnen het nationaal ruimtelijk beleid. 

De voorgenomen ontgronding geeft (deels) invulling aan dit nationaal en openbaar belang. Naar 
aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er aanvullende 
maatregelen nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. 
Om dit te bereiken, is in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk 
deel van Noord-Brabant het project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel 
van dit plan is om de Maas op een aantal plaatsen meer ruimte te geven (rivierverruiming). De 
Maas wordt daartoe verbreed en verdiept en er wordt nieuwe natuur aangelegd. Het 
Zandmaasproject is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke rivierverruimingsprojecten en 
vertaald in het provinciaal Meerjarenplan Zandmaas 2007 (en later 2009). Om de hierbij 
vrijkomende grondstoffen te kunnen hergebruiken, moeten deze eerst warden verwerkt tot 
bouwgrondstoffen, zoals zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden per schip 
vanaf de winlocatie (rivierverruimingsprojecten) naar de CV, Haven Raaieinde aangevoerd waar 
ze verwerkt worden tot bouwstoffen. Een belangrijk voordeel van de realisatie van de CVI is dat 
de verwerking van toutvenant slechts op één locatie plaatsvindt. Dit betekent dat er geen 
sprake zal zijn van een veelheid aan verwerkingsinstallaties langs de Maas. 

Het belang van de CVI is niet zozeer om zand en grind op deze locatie te winnen, maar om 
faciliterend te zijn voor andere rivierverruimingsprojecten in de omgeving. 

Er heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden inzake de CVI, de locatiekeuze en nut en 
noodzaak. In zijn algemeenheid verwijzen wij in dit verband naar de documenten: 

Centrale Verwerkingsinstallatie (CV!) Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL- 
aanvulling (Grontmij 2008); 

- Notitie Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas, addendum bij het 
Plan-MER (Grontm(j 2008). 

De altematievenoverweging is gemaakt in par. 5.3 en 5.4 van Centrale Verwerkingsinstallatie 
(CVI) Zandmaas (deel A): Plan-MER ten behoeve van POL-aanvulling (Grontmij, 2008). In dit 
Plan-MER heeft in eerste instantie een beoordeling van zes locaties plaatsgevonden waarna 
drie locaties nader zijn onderzocht waaronder, namelijk Raaieind, Blitterswijck/Well en 
Wanssum. In deze zorgvuldige studie naar alle milieueffecten zijn de genoemde locaties 
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afgewogen. Natuur- en landschapswaarden zijn hierin nadrukkelijk meegenomen. In hoofdstuk 
6 van het genoemde Plan-MER is de afweging gemaakt. Hieruit blijkt dat op basis van een 
viertal criteria, te weten "hinder voor omwonenden", "bodem en water", "natuur en landschap" 
en "haalbaarheid", de locatie Raaieind het beste scoort. 

Het proces is gepaard gegaan met informatieavonden waarbij ook uitgebreid is stilgestaan bij 
varianten en opties die zijn ingebracht door andere partijen, waaronder alternatieve 
verwerkingswijzen (centraal of decentraal verwerken, verwerken op het land, op een drijvende 
installatie etc.). Op basis hiervan heeft de raad van de gemeente Horst aan de Maas in 2009 in 
principe ingestemd met de realisatie van de CVI. 

Voorafgaand aan dit raadsbesluit van 2009 is met de Stichting Behoud de Parel uitvoerig 
discussie gevoerd over de locatiekeuze van de CVI. De gemeenteraad heeft toen besloten 
bureau De Meent onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de locatiekeuze. Ook uit dit 
onderzoek (d.d. 27 april 2009, projectnaam: T1356AA2 Horst, centrale verwerkingsinstallatie, 
onafhankelijke toets) bleek dat de huidige locatie de beste keuze is. 

Bij bovengenoemde onderzoeken is verwerfbaarheid van de gronden (eigendom) meegenomen 
als een van de criteria bij de beoordeling van de locatiekeuze. 

Wij hebben geen enkele reden te twijfelen aan de objectiviteit van de uitgevoerde onderzoeken 
zoals deze hiervoor worden genoemd. 

De onafhankelijke mer-commissie stelt in haar toetsingsadvies (citaat): "Het plan-MER gedeelte 
geeft een duidelijke en goed navolgbare onderbouwing van de locatiekeuze en van de 
overwegingen die hebben gespeeld bij de keuze tussen centrale of decentrale verwerking. De 
keuze is gevallen op de locatie Grootraay/Raaieind. De gevolgen voor met name natuur, 
landschap en archeologie van de keuze voor deze locatie zijn duidelijk in beeld gebracht". 

Verder verwijzen wij naar het gestelde in het besluit-MER op pagina 22, onder 2.3, waar ten 
aanzien van de locatiekeuze het volgende wordt gesteld: 

"In het Plan-MER (deel A) is uitgebreid stilgestaan bij de locatiekeuze voor een centrale 
verwerkingsinstallatie in Noord-Limburg. Op basis van een aantal geformuleerde 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor een CVI zijn zes locaties geanalyseerd die in principe 
mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie. 
Vervolgens is een twaalftal beoordelingscriteria geformuleerd en zijn de potentiële locaties 
daarop beoordeeld. De zoeklocatie Raaieinde is uiteindelijk het meest geschikt gebleken voor 
de realisatie van een CVI. Ten opzichte van de andere zoeklocaties scoort deze locatie 
bijzonder gunstig vanwege de centrale ligging ten opzichte van de winlocaties en het 
afzetgebied. Daarnaast onderscheidt deze locatie zich door een goede/efficiënte 
ontsluitingsroute via de weg. Er is een snelle aantakking op de A67 en de A73 zonder veel 
overlast voor de omgeving. Ook op het criterium haalbaarheid (realiseerbaarheid en uitvoering) 
scoort de locatie Raaieinde goed. Voor een nadere onderbouwing van de locatiekeuze wordt 
verwezen naar het Plan-MER (deel A)". 
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Thema 2 Strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid 
Het plan is strijdig met provinciaal ruimtelijk beleid. Het gebied is namelijk grotendeels 
aangewezen als POG en gedeeltelijk als EHS. Daarnaast is er geen sprake van een tijdelijke 
situatie omdat de werkzaamheden in het gebied minimaal 30 jaar duren. 

Reactie: 

In de in december 2011 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en 
initiatiefnemer zijn de afspraken over natuurrealisatie vastgelegd. Door de initiatiefnemer 
wordt de voorgestelde ontwikkeling van 10 hectare natuur in de POG (Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen) verankerd in het bestemmingsplan. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over de duur van de 
installatie: 20 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar. De genoemde termijn van de duur 
van de werkzaamheden van minimaal dertig jaar is derhalve niet correct. Verder gaat het om 
een contractueel tussen partijen vastgelegde situatie. 

Aanvankelijk was het idee om het POL aan te passen. Om die reden is het Plan-MER 
opgesteld, waarin de locatiekeuze is onderbouwd. In de loop van 2008 (toen het Plan-MER met 
de locatiekeuze al gereed was, en door de initiatiefnemer aan de provincie Limburg was 
aangeboden), heeft de provincie aangegeven dat er in dit project sprake is van een tijdelijke 
situatie en er vanwege het tijdelijke karakter geen aanpassing van het POL nodig is. In de 
'eindsituatie' (na afloop van de exploitatieperiode) zal het plan namelijk voldoen aan het POL. 

Na afloop van de ontgrondingsvergunning (looptijd 10 jaar) zullen de in dat kader vergunde 
terreinen al ingericht dienen te zijn conform een daartoe opgesteld en goedgekeurd 
gedetailleerd eindplan. Hierbij zullen substantiële terreingedeelten al op een natuurlijke wijze 
worden ingericht waaronder een 'groene inbedding" van de in het noordelijk plangedeelte 
aangelegde bezinkvijver. Hiermee wordt al na 10 jaren voor een groot deel invulling gegeven 
aan de POG-doelstelling (ontwikkelingsgerichte basisbescherming). Tevens zal na voornoemde 
10 jaren ook het EHS-gedeelte in het noordoosten van het plangebied zijn ingericht. 

Het enige "natuuraspect" dat na deze 10 jaren nog verdere invulling zal krijgen is de 
uiteindelijke plas-dras-situatie van de bezinkvijver in het noorden van het project. 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het alleszins verdedigbaar is dat er slechts 
sprake zal zijn van een tijdelijke onttrekking van de POG-/EHS-functie van het gebied waarvoor 
het niet per se noodzakelijk is om het POL te wijzigen. Dit standpunt past volgens ons bij de 
doelstelling van een structuurvisie, waarin (ook) de lange(re) termijn doelen voor gebieden 
worden uitgezet. 

Ten behoeve van het ontgrondingsproject is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor 
er, ook in dat kader, geen sprake is van strijdigheid met het ruimtelijk belang. 

Them:a Geluidsoveilast etr 

Er kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd omdat aannemelijk is dat 
laagfrequent geluid zal optreden. Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke ordening. 

Reactie: 
Bij de reactie op deze zienswijze wordt eerst algemeen ingegaan op geluid en trillingen. 
Vervolgens wordt nader ingezoomd op het thema laagfrequent geluid. De woningen van 
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Figuur 1 
Locatie meetpunten ZW01 en ZW02 

Reclamanten liggen op grote afstand van het hart van de verwerkingsinstallatie van CV!. In 

tabel 1 wordt een overzicht gegeven. 

Tabel 1 

Reclamant adres afstand tot verwerkingsterrein CVI in [ml 

1 ' Coopmans Venloseweg 53 1.850 

2 Steyn Grubbenhove 17 2.100 

3 'Gewis Venloseweg 28 780 

4 Bakker Grubbenhove 27 1.970 

5 Lamberts .Winterheide 14 1.900 

6 ,Schaik . Grubbenhove 21 2.050 

7 `Weersink Nachtegaal/aan 10 2.300 

8 ,Van de Laar ,Boomheide 2 1.900 

De woning Venloseweg 
28 is beschouwd in het 

geluidonderzoek. De 

overige woningen zijn 

vanwege de grote 

afstand niet beschouwd 

in het geluidonderzoek 

en zijn ten aanzien van 
geluid en trillingen 

vanwege 	de 	grote 

afstand niet relevant. Ter 

onderbouwing zijn op 

twee punten, namelijk 

punt ZW01 (rand van de 

kern Grubbenvorst, hoek 

Lavendelheide 

Boomheide) en ZW02 

(woning Venloseweg 59) 

alsnog de optredende 

geluidbelastin gen 	ten 

tijde van de aanlegfase 
en de exploitatiefase berekend (zie onderstaande tabellen). De laatst genoemde woning is op 

ongeveer 100 meter dichterbij van het hart van de verwerkingsinstallatie gelegen dan de 

woning Venloseweg 53. Omdat o.a. 'uit onderstaande tabellen blijkt dat wordt voldaan aan de 

geluidsnormen op genoemde geluidsgevoelige objecten zal op de woning Venloseweg 53 zeker 

aan de norm worden voldaan. 

Berekend lanqtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 	aanlegfase dagperiode 

hoogte 

[ml 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 HW 

ZW01 
rand 	 kern 

Grubbenvorst 
5 31.3 35.0 35.1 35.9 35.9 35.8 35.9 

ZW02 Venloseweg 59 5 32.2 36.3 36.3 37.1 37.2 37.3 37.3 

M= model 
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Berekend langtildgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT - aanlegfase avondperiode 

hoogte 

linl 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 HW 

, 

ZW01 
rand 	 kern 

Grubbenvorst 
5 - 24.4 22.8 24.2 24.3 24.2 24.4 

ZW02 Venloseweg 59 5 - 25.0 23.4 24.7 24.9 24.7 25.0 

Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT aanlegfase nachtperiode 

, 

hoogte 

Ing 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 HW 

ZW01 
rand 	 kern 

Grubbenvorst 
5 - 20.8 19.5 20.9 20.8 20.1 20.9 

ZW02 ,Venloseweg 59 5 - 22.2 20.8 22.0 21.9 21.2 22.2 

Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT - exploitatiefase 

hoogte 

lin1 
dag avond nacht etmaalwaarde 

ZW01 
rand 	 kern 

5 30.5 27.2 21.8 32.2 

ZW02 

- Grubbenvorst 

Venloseweg 59 5 31.3 27.9 22.6 32.9 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende geluidniveaus ten tijde van de aanlegfase en de 

exploitatiefase ver onder de richtwaarden liggen van 40 dB(A) (landelijk gebied) en 45 dB(A) 
etmaalwaarde (rustige woonwijk). De woningen liggen dan ook ten aanzien van het aspect 

geluid niet in de directe invloedsfeer van de inrichting en zijn daarom ook niet beschouwd in het 

geluidonderzoek. Ten aanzien van het aspect laag frequent geluid en trillingen liggen de 

woningen ook te ver van de potentiële trillingsbronnen van CV!. 

Omdat niet geheel kan worden uitgesloten dat de inrichting enige mate van laagfrequent geluid 

emitteert, is in de voorschriften van de omgevingsvergunning dezelfde vergunningssystematiek 

gehanteerd zoals die bij de vergunningsvoorschriften voor de diverse locaties van de 

Grensmaas wordt gehanteerd. Dit houdt onder andere in dat een 'voorwaardelijk' 
onderzoekplicht wordt opgenomen. 

Laagfrequent geluid kan bij een aantal specifieke industriële activiteiten optreden. Bij 

•verwerkingsinstallaties zijn grote ontwateringszeven potentiële bronnen, die mogelijk 

laagfrequent geluid kunnen emitteren. Bij het ontwerp van deze verwerkingsinstallatie is 
rekening gehouden met het aspect laagfrequent geluid. Er warden dan ook geen grote 
ontwateringszeven maar meerdere kleinere ontwateringszeven toegepast. Voor de woningen op 

circa 250 meter afstand is geprognosticeerd dat aan de geldende grenswaarde voldaan kan 

worden. Bovendien zijn, zoals bovenstaand aangegeven, in de omgevingsvergunning 

aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot laagfrequent geluid. Samengevat komt 

dit erop neer dat: Initiatiefnemer is op basis van de omgevingsvergunning gehouden om binnen 

twee maanden na aanvang van de eerste werkzaamheden van de verwerkingseenheid van de 

zandzuiger als de grindverwerkingseenheid een akoestische rapportage te overleggen aan het 

bevoegd gezag waaruit blijkt dat voldaan kan worden aan de gestelde normen. Mocht dit 
onverhoopt niet het geval zijn dan is de vergunninghouder verplicht om aanvullende 

maatregelen te nemen om binnen de gestelde normen te blijven in de omgevingsvergunning. Bij 

het ontwerp van de installatie zal rekening worden gehouden met het aspect laagfrequent 
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geluid. Zoals aangegeven in het geluidrapport betreft het een nieuw te bouwen installatie, 
waarbij de laatste technische inzichten/ontwikkelingen toegepast zullen worden, zodat de 
verwerkingsinstallatie geen laagfrequent geluid zal emitteren dat tot hinder zal leiden. 
Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen aan de zeven. 

De woning Venloseweg 28 is beschouwd in het geluidonderzoek. Ook is daar waar nodig in het 
onderzoek wel degelijk rekening gehouden met cumulatie van andere geluidbronnen. De woning 
Venloseweg 28 valt niet in de geluidzone Venlo Trade Port en niet in de zone van de rijksweg 
A67. Ook ligt de woning niet in de zone van CVI (exploitatiefase). De scheepvaart over de Maas 
en het railverkeer over de Spoorweg Nijmegen - Venlo leveren hier geen hoge geluidniveaus 
gezien het gemeten L95 niveau van 40 — 45 dB(A). 

De woning ligt echter wel in de tijdelijke zone van CVI (aanlegfase), waarbij opgemerkt wordt 
dat de aanlegfase na drie jaar afgerond zal zijn. Door het verkeer over de Venloseweg wordt bij 
deze woning op 1,5 meter in de dagperiode een geluidbelasting berekend van 52 dB(A). Ten 
tijde van de aanlegfase is de geprognosticeerde geluidbelasting op 1,5 meter ter plaatse van 
deze woning ten hoogste 52 dB(A). Deze tijdelijke geluidbelasting (hooguit een paar maanden) 
treedt op wanneer de grondverzetmachines en daarna de zuiger tijdelijk op korte afstand (in de 
noordwest hoek van de omputlocatie) werkzaam zijn. Deze noordwest hoek heeft een 
oppervlakte van circa 10% van de totale omputlocatie. De aanlegfase duurt in totaal 36 
maanden (3 jaar). De werkzaamheden in de noordwest hoek worden dan geraamd op 3 — 4 
maanden. 

Gedurende de avond- en nachtperiode, waarbij in de omputlocatie geen werkzaamheden 
worden verricht, bedraagt de geluidbelasting als gevolg van het gedeeltelijk in bedrijf zijn van 
de verwerkingsinstallatie respectievelijk 33 dB(A) en 29 dB(A). Zoals aangegeven in de 
rapportage zal de aanlegfase (omputten) binnen een tijdsbestek van drie jaar zijn afgerond en 
alleen in de dagperiode plaatsvinden. 

In overleg met de bewoners van de woningen Venloseweg 28, 30 en 75 kan tijdens de 
aanlegfase (tijdens het omputten) alsnog speciaal voor deze cluster woningen voor een paar 
maanden een tijdelijke grondwal worden opgeworpen. Deze tijdelijke wal is gezien de 
berekende geluidbelastingen en geluidgrenswaarden echter niet noodzakelijk. 

Thema 4 Geluidbranner in nabijh&o 
Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 

onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van deze Reclamant. 

a 5 Trinineshinder en iaaafrequent g&uid 

Reclamant vreest trillingshinder vanwege zowel laagfrequent geluid als vanwege de 

transportbewegingen ten gevolge van de CVI. Er had daarom onderzoek gedaan moeten 

worden naar trillingen. 

Reactie: 
Alhoewel de kans op schade en hinder door trillingen klein is, gezien het feit dat de afstand 
tussen de uit te voeren werkzaamheden en woning groot is, zijn reeds normen betreffende 
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trillingshinder in de voorschriften opgenomen, waaraan de initiatiefnemer gehouden is en ook 
gehandhaafd zal worden. Aangezien deze normen veel strenger zijn dan de normen voor 
schade, is daarmee indirect ook een norm voor trillingsschade opgenomen. Verder wordt 
verwezen naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van deze Reclamant. 

Thema 6 ComuCatieve effecten projecten rondom Grubbenvorst 
Nabij Grubbenvorst is sprake van meerdere grote projecten. Zo worden er megastallen nabij 

Grubbenvorst toegestaan. Beide projecten zorgen voor een toename van vrachtverkeer en 
uitstoot van (fijn) stof. De lasten zijn niet evenredig verdeeld, net zoals cumulatie van 

milieuhinder, zodat een goed woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd. 

Reactie: 
In kader van het planproces CVI wordt getoetst aan de wettelijke normen en bestaande 
beleidskaders. Hieraan wordt voldaan. 

Thema 7 POG en EHS 

010 	
Het plangebied is gelegen in de POG en EHS. Daarom moet aangetoond worden dat sprake is 

van een zwaarwegend maatschappelijk belang en dat er geen alternatieven zijn. Van beiden is 
geen sprake. 

Reactie: 
Een beperkt deel van het plangebied (ca. 5 ha.) is gelegen in de EHS. In het uitgevoerde Plan-
MER en de notitie 'Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze' is aangetoond dat sprake is van 
een zwaarwegend maatschappelijk belang en dat de locatie Raaieind als meest geschikte 
locatie naar voren is gekomen. Verder wordt verwezen naar de reactie op de samenvatting van 
thema 1 en 2 van deze Reclamant. 

Thema 8 Natuunivaarden 
In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het plan niet leidt tot een wezenlijke verandering 

van de EHS en POG. Het plan leidt echter wel tot het tenietgaan van beschermde flora en 

fauna. Bij een ontgronding van 20 meter diep zijn de gevolgen desastreus voor de natuur. 

Reactie: 

Voor wat betreft de maximale ontgrondingsdiepte van 20 meter beneden maaiveld kan worden 
gesteld dat dit slechts een tijdelijke situatie betreft. Uiteindelijk wordt de locatie opgeleverd met 
een havenarm met een waterdiepte van circa 6 meter en met een natuurplas van circa 2 â 3 
meter diep. In principe wordt er alleen tot 20 meter diepte gegraven daar waar het 
hydrologische scherm dient aan te sluiten op de Venlo Klei ter voorkoming van negatieve 
grondwatereffecten. De natuurcompensatie voldoet c.q. zal plaatsvinden op basis van de 
hiervoor gestelde randvoorwaarden. Compensatie vindt plaats binnen het plangebied. 

Thema 	 Sint Janssieutelbes 

Het plan beïnvloedt het grondwater en de kwaliteit van het grondwater. Dit zal nadelige effecten 
hebben voor het Sint Janssleutelbos. 

Reactie: 

De grondwaterkwaliteit in het gebied wordt bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstroming 
en het gebruik van de bodem. In een natuurlijke situatie verandert grondwater geleidelijk van 
een regen watertype, waarin vrijwel geen mineralen zijn opgelost, naar kalkrijker grondwater. 
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Bodemvermesting en -verzuring zorgen voor een verslechtering van de kwaliteit van het 
ondiepe grondwater. 

De Maas heeft op twee manieren invloed op de grondwaterkwaliteit. Daar waar het Maaswater 
in de bodem infiltreert, treedt vermenging op van het van nature relatief kalkrijke water van de 
Maas met het grondwater. Dit aspect speelt in het plangebied slechts incidenteel, bij extreem 
hoogwater. Daarnaast heeft de Maas belangrijke invloed op de ligging van (sub)regionale 
grondwaterstroombanen. Het grondwater in deze (sub)regionale stroombanen heeft een heel 
andere kwaliteit dan het recent geïnfiltreerde grondwater. Er zijn geen aanwijzingen dat het 
realiseren van de voorgenomen activiteit in de aanleg- of exploitatiefase zal leiden tot een 
eventuele verontreiniging van het grondwater, anders dan een eventuele diffuse gebiedseigen 
verontreiniging en/of een diffuse verontreiniging die is gerelateerd aan het huidige agrarische 
gebruik van de grond ter plaatse. 

Het St. Jan Sleutelbos ligt ruim 500 m noordelijk van de Baarsdonklossing, op 100 m â 200 m 
van de Maas. De Baarsdonklossing grenst aan de noordkant van het plangebied. In het 
hydrologisch onderzoek is uitgebreid aandacht besteed aan de inrichting om nadelige effecten 
op de hellingbossen van de Baarsdonklossing te voorkomen. Uit de tekeningen in het rapport 
van 12 maart 2009 blijkt dat geen sprake is van nadelige effecten voor de Baarsdonklossing. 
Het St. Jan Sleutelbos ligt nog eens 500 m noordelijker. Ook hier is dus zeker geen sprake van 
negatieve effecten, wat eveneens blijkt uit de tekeningen met effecten in het rapport van 2009 
dat onderdeel is van het Project-MER. 

Een hydrologisch monitoringsprogramma maakt voorts onderdeel uit van het plan. Op basis van 
de gemeten effecten kunnen de genomen maatregelen nog, indien nodig, worden bijgesteld. 

Thema 10 A:ternafieve iocatie 
De rapporten zijn toegeschreven naar de locatie waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage ligt. Er is geen sprake van een objectief alternatievenonderzoek omdat de grond al in 

eigendom is van de initiatiefnemers. Een bestaande locatie waar de ingreep al heeft 

plaatsgevonden ligt meer voor de hand (bijvoorbeeld bij de hoogwatergeul Lomm). 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 van deze Reclamant. In 
aanvulling hierop het volgende: 
In deze zienswijze wordt ook gesuggereerd dat de CVI, zou kunnen worden gesitueerd in een 

bestaande locatie waar de ingreep al heeft plaatsgevonden, bv Hoogwatergeul Lomm. Deze 
locatie is in de onderzoeken niet onderzocht omdat juist beoogd wordt de decentrale verwerking 
bij de hoogwatergeulen te vermijden om zodoende de overlast van verwerking en afvoer van 
grondstoffen via Maasdorpen te vermijden. Binnen de Hoogwatergeul wordt geen verrnarktbaar 
materiaal ter verwerking van elders aangevoerd. Verwerking van toutvenant binnen de 
Hoogwatergeul vindt plaats met een drijvende installatie, waarbij het gewonnen materiaal 
uitsluitend per schip wordt afgevoerd. Zowel beleidsmatig als contractueel is vastgelegd dat dit 
gebied wordt ingericht als natuurgebied. 

Gezien de opgedane ervaringen bij o.a. de voorbereiding van het project Hoogwatergeul 
Lomm, is de inschatting dat de betrokken Maasdorpen tussen Venlo en Ooijen de met de 
drijvende installaties gepaard gaande overlast (zoals de transportbewegingen etc.) als 
uitermate bezwaarlijk zien. Vandaar dat tussen Venlo en Ooijen is gezocht naar een structurele 
oplossing voor meerdere projecten door het realiseren van één CVI. 
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De locatie van de CVI is tot stand gekomen na een zorgvuldig doorlopen traject. 

Thema 11 Archeologisch onderzoek 
De conclusie van het archeologisch onderzoek van RAAP was de initiatiefnemer niet 

welgevallig. Daarom is een nader onderzoek uitgevoerd. Reclamant vindt alle acht sites die 

door RAAP zijn aangeduid behoudenswaardig. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 van Reclamant 4. In 

aanvulling hierop het volgende: 

De stellingname van Reclamant over niet-welgevallige uitkomsten van verrichte archeologische 

onderzoeken laten wij voor rekening van deze Reclamant. 

Thema 12 Oneigenlijke onderbouwing 
De planvorming wordt ingegeven door economische belangen. Er is daarom sprake van een 

detournement de pouvoir. Ook is het motief van hoogwaterbescherming niet correct omdat de 

realisatie van de CVI op deze locatie niet nodig is om overstromingen te voorkomen. 

Reactie: (zie ook samenvatting thema 1 en 10 van deze Reclamant) 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een ontwikkeling waarbij sprake is van een openbaar 

belang. Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is geconcludeerd dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen 

hoogwater. Om dit te bereiken, is in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het 

noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld. Een 

belangrijk onderdeel van dit plan is om de Maas op een aantal plaatsen meer ruimte te geven 

(rivierverruiming). De Maas wordt daartoe verbreed en verdiept en er wordt nieuwe natuur 

aangelegd. Het Zandmaasproject is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke 

rivierverruimingsprojecten en vertaald in het provinciaal Meerjarenplan Zandmaas 2007 (en 

later 2009). 

Om de hierbij vrijkomende grondstoffen te kunnen gebruiken, moeten deze eerst worden 

verwerkt tot bouwgrondstoffen, zijnde zand en grind. De ruwe grondstoffen (toutvenant) worden 
per schip vanaf het rivierverruimingsproject naar de CVI Haven Raaieinde aangevoerd waar zij 

verwerkt worden tot bouwstoffen. Een belangrijk voordeel van de realisatie van de CVI is dat de 
verwerking van toutvenant en de distributie per as en per schip van het vermarktbare product 

slechts op één locatie plaatsvinden. Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van een veelheid 

aan verwerkingsinstallaties langs de Maas met alle overlast van dien. Ook zal geen transport 

per as door de Maasdorpen plaatsvinden. De aanleg van de haven maakt een integraal 

onderdeel uit van het project Zandmaas tussen Venlo en Oorjen. Dit bestaat uit een aantal 

rivierverruimingsprojecten tussen Venlo en Ooijen. 

Co 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 6 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarde en de ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is 

opgenomen onder Reclamant 11 en 16. 

Thema 1 Ter inzage legging fifiER 

Reclamant geeft aan dat het MER niet bij de ter inzage gelegde stukken is overlegd. Reclamant 

verzoekt om het MER te verstrekken. Voor Reclamant is niet te bepalen of de uitwerking in het 

ontwerpbestemmingsplan in overeenstemming is met de uitgangspunten en conclusies uit het 

MER. 

Reactie: 
Het MER heeft tegelijk met de overige stukken ter inzage gelegen. Daarnaast is het MER 
gedurende de terinzagelegging ook digitaal te raadplegen geweest via de gemeentelijke 
website en via www.ruimteliikeplannen.nl. 

Thema 2 Realisatie haven omwille economische belangen 

De haven wordt in de visie van Reclamant gerealiseerd omwille van economische belangen. De 

haven heeft niets te maken met de beveiliging en/of de Maaswerken. 

Reactie: 
Zie thema 1, 10 en 12 van Reclamant 5 

Thema 3 Alternatieve locatie 

De haven dient volgens Reclamant niet op deze locatie gesitueerd te worden omdat 5 hectare 

in de EHS is gelegen. Uit het rapport Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI 

Zandmaas d.d. 10 december 2008 blijkt dat geen van de onderzochte locaties echt gunstig 

scoort. Reclamant geeft aan dat nader onderzoek naar alternatieve locaties had moeten 

plaatsvinden waaronder de bestaande havens in Wanssum en Venlo. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 en 10 van Reclamant 5. 

Thema 4 Strijdigheid Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Voor de locatiekeuze is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Het plan is ook in 

strijd met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 5. 

Thema 5 Strijd niet EHS en Provinciaal beleid 

In de eindsituatie is geen strijd meer met het beleid conform de EHS. De aanleg en exploitatie 

omvatten een periode van in totaal 30 jaar, waarbij dus 30 jaar sprake is van strijd met de EHS. 

Ook heeft het gebied in het POL de aanduidingen P1 en P2. Dit zijn de meest gevoelige en 

kwetsbare gebieden. In het verleden had het gebied de aanduiding P3 die is gewijzigd in P2. 

Het gebied wordt dus kwetsbaarder geacht dan voorheen. 

Er is geen overeenstemming met het provinciaal beleid. In de eindsituatie bestaat ook de 

mogelijkheid dat de haven wordt omgezet in een containerhaven ten behoeve van de Greenport 

Venlo. 
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Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 5. 
Er is in het geheel geen sprake van omzetting van de haven in een containerhaven ten behoeve 
van Greenport Venlo na de eindsituatie. Deze stellingname laten wij voor rekening van de 
Reclamant. In de samenwerkingsovereenkomst die tussen gemeente en initiatiefnemer in 2011 
is gesloten is afgesproken dat het gebied na afronding van de exploitatiefase ingericht wordt als 
natuurgebied en overgedragen wordt aan de gemeente. Opgemerkt wordt bovendien dat, zou 
deze omzetting al overwogen worden, er na de eindsituatie strijd zou blijven bestaan met het 
beleid conform de EHS. Alleen al hierdoor is omzetting naar een containerhaven niet mogelijk. 

Thea 6 Plan aascorridor 
Uit het plan Maascorridor blijkt dat wordt gestreefd naar rivierverruiming en natuurontwikkeling 

ter plaatse van de locaties Venlo, Grubbenvorst, Lomm en Lottum. Dit plan wordt doorkruist. 

Reactie: 
Het project Maascorridor beschrijft de ambities voor het plangebied en heeft het karakter van 
een visie op toekomstige ontwikkelingen zonder dat daar een financieel kader aan ten 
grondslag ligt. Het project CVI voorziet na exploitatiefase ook in beperkte rivierverruiming en 
natuurontwikkeling (zie ook reactie thema 5)Conform contractuele afspraak met de gemeente 
Horst afd Maas wordt het gebied na afloop van de exploitatiefase ingericht als natuurgebied. 

Thema 7 Zienswijzen in kader van inspraak 

Er is niet tegemoet gekomen aan de zienswijzen die zijn ingediend door Vereniging Behoud de 

Parel d.d. 12 december 2012 in het kader van de inspraak van het voorontwerp-

bestemmingsplan. Deze zienswijzen blijven dan ook volledig gehandhaafd. 

Reactie: 
In de Overlegnota uit mei 2013 is een reactie gegeven op de ingediende zienswijze van 
Reclamant. Deze reactie blijft volledig gehandhaafd. Hier verwijzen wij dan ook naar terug. 

Thema 8 Zienswijzen Stichting Archeologie Actueel Limburg 
Reclamant heeft kennis genomen van zienswijzen die zijn ingediend door de Stichting 

Archeologie Actueel Limburg. Reclamant sluit zich aan bij de in de zienswijze aan de orde 

gestelde aspecten omtrent archeologie. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting bij Reclamant 4. 

Thema Toets desk=Hoe rap porta a es 

Reclamant geeft aan dat de deskundige rapportages sterk beschrijvend van aard zijn en in 

weinig van de rapporten expliciet getoetst wordt aan wetgeving en beleid. Reclamant zal daarop 

zonodig in de procedure nog nader op terug komen. Dit geldt nadrukkelijk voor de aspecten 

verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. 

Reactie: 
Ten aanzien van de verkeersveiligheid kan worden opgemerkt dat in overleg met de dorpsraad 
Grubbenvorst en de gemeente Venlo een aangepaste ontsluitings/inrichtingsvariant is 
ontwikkeld, waarbij sprake is van de aanleg van een fietstunneltje onder de toegangsweg naar 
de CVI. Hierdoor kruisen de fietsers en de vrachtwagens elkaar niet meer gelijkvloers. Deze 
variant heeft draagvlak bij zowel de dorpsraad Grubbenvorst als bij de gemeente Venlo. 
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In de verschillende te onderzoeken aspecten die voor onderzoek in aanmerking komen (en 
vervat zijn in onderliggende rapportages) is getoetst aan de gestelde normen en kaders en 
voldoen daarmee aan de gestelde eisen. Voor wat betreft het aspect lucht is dit als zodanig 
opgenomen in het luchtkwaliteitsrapport dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag 
Omgevingsvergunning. 

Thema 10 Verkeersveiligheid 

Reclamant geeft aan dat de verkeersstromen van en naar de verwerkingsinstallatie worden 

geleid over de Venloseweg. De Venloseweg wordt dagelijks gebruikt door scholieren. Dit zal 

dagelijks, in ieder geval op schooldagen, leiden tot buitengewoon gevaarlijke situaties. Om deze 
reden is onderhavige locatie ongeschikt. 

Reactie: 

In overleg met de dorpsraad Grubben vorst en de gemeente Venlo is een aangepaste 
ontsluitings/ inrichtingsvariant is ontwikkeld, waarbij sprake is van de aanleg van een 
fietstunneltje onder de toegangsweg naar de CVI. Hierdoor kruisen de fietsers en de 
vrachtwagens elkaar niet meer gelijkvloers. Deze variant heeft draagvlak bij zowel de dorpsraad 
Grubbenvorst als bij de gemeente Venlo. 

Thema 11 Toets door eigen deskundigen 

Reclamant behoudt zich het recht voor deze stukken te laten toetsen door eigen in te schakelen 

deskundigen. Gelet op de korte termijnen was dit tot op dit moment niet mogelijk. Reclamant zal 

in de loop van de procedure nader ingaan op deze aspecten. De aspecten verkeersveiligheid en 

luchtkwaliteit staan de goedkeuring en vaststelling van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning in de weg. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie bij thema 9 van deze Reclamant. 

Thema 	Coardinatieregeihig 

Reclamant vraagt zich af of de coördinatieregeling juist is toegepast omdat de 5 besluiten bij 
verschillende instanties ter inzage liggen. 

Reactie: 

Alle 5 ontwerpbesluiten hebben bij de gemeente ter inzage gelegen. Daarnaast hebben de 
ontwerp-ontgrondingsvergunning en de ontwerp-watervergunning ook bij de provincie 
respectievelijk Rijkswaterstaat ter inzage gelegen. De coördinatieregeling houdt in dat de 
genoemde procedures gecoordineerd worden. De "licatie en de terinzagelegging zijn op een 
correcte wijze geschied. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de coördinatieregeling niets verandert 
ten aanzien van het bevoegde gezag. 

Therna 13 Joi te procedure 

Reclamant is van mening dat voor archeologie, natuurwaarden en geluid niet de juiste 
procedure wordt doorlopen en niet aan de wettelijke normen wordt voldaan. 

Reactie: 

Ten aanzien van archeologie wordt verwezen naar de reactie op de samenvatting bij Reclamant 
4. 

Zienswijzenrapport 	 24 



De natuurwaarden in het plangebied zijn onderzocht en de resultaten hiervan zijn opgenomen in 
het rapport Watuurtoets CVI Haven Raaieind', Grontmij Nederland B.V. d.d. 22 maart 2013. Uit 
dit onderzoek blijkt dat voor diverse fauna soorten een ontheffing van de flora- en faunawet 
noodzakelijk is. De aanvraag om ontheffing is op 7 november 2012, aangevuld 11 februari 
2013, ontvangen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. De 
ontheffing is onder kenmerk FF/75C/2012/0315 op 17 mei 2013 door deze dienst verleend. 

Voor de geluidbelasting op de omliggende woningen is een procedure hogere grenswaarde 
gevoerd welke tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage 
heeft gelegen. Tevens wordt in een paraplubestemmingsplan de geluidzone rondom de CVI 
vastgelegd. (zie verder Reclamant 5, thema 3). 

Hiermee zijn de genoemde aspecten zorgvuldig behandeld en is voor elk aspect het juiste 
wettelijke traject gevolgd. 

Thema 14 Laag frequent geluid 

III Ten aanzien van het aspect geluid wordt in het bijzonder nog opgemerkt dat sprake zal zijn van 

laag frequent geluid. Voor geluid blijkt dat wallen om het plangebied onvoldoende zijn en dat 

maatregelen aan de bron getroffen dienen te worden om het geluid te beperken. Het blijkt niet 

uit de stukken of deze maatregelen ook daadwerkelijk getroffen worden. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 bij Reclamant 5. 

Conclusie 

De zienswijze is deels gegrond en geeft aanleiding voor aanpassing van het bestemmingsplan. 

Er wordt een vrijstellingsdiepte van 30 cm opgenomen in de planregels. Verder worden in de 

regels en op de verbeelding binnen de bestemming 'Bedrijf — Bouwgrondstoffenverwerking' 

verkeersdoeleinden toe gestaan in verband met de gewijzigde fietspadenstuctuur. 

De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 7 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarde en de ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is 

opgenomen onder Reclamant 10 en 17. 

Thema / Strijdigheid met nationaal ruimtelijk beleid 

Het plan is strijdig met het nationaal ruimtelijke beleid en nut en noodzaak voor het plan 

ontbreken. De Reclamant geeft aan dat het daadwerkelijke belang is om zand en grind op deze 

locatie te winnen en niet om de veiligheid langs de Maas te verhogen. Ook zijn er volgens hen 

andere reële alternatieven. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1, 10 en 12 van Reclamant 5. 

Thema 2 Strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid 

Het plan is strijdig met provinciaal ruimtelijk beleid. Het gebied is namelijk grotendeels 

aangewezen als POG en gedeeltelijk als EHS. Daarnaast is er geen sprake van een tijdelijke 

situatie omdat de werkzaamheden in het gebied minimaal 30 jaar duren. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 5. 

Thema 3 Trillingen en laagfrequent geluid 

Er kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd omdat aannemelijk is dat 

laagfrequent geluid zal optreden. Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke ordening. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van Reclamant 5. 

Thema 4 Geluidbronnen in nabijheid 

Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 

onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 5. 

Thema 5 Trillingshinder en 	gfrequent oe d 

Reclamant vreest trillingshinder vanwege zowel laagfrequent geluid als vanwege de 
transportbewegingen ten gevolge van de CVI. Er had daarom onderzoek gedaan moeten 

worden naar trillingen. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 5 van Reclamant 5. 

Thema 6 Cumulatieve effecten projecten rondom Grubbenvorst 

Nabij Grubbenvorst is sprake van meerdere grote projecten. Zo worden er megastallen nabij 

Grubbenvorst toegestaan. Beide projecten zorgen voor een toename van vrachtverkeer en 

uitstoot van (fijn) stof. De lasten zijn niet evenredig verdeeld net zoals cumulatie van 

milieuhinder zodat een goed woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd. 
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Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 6 van Reclamant 5. 

Thema 7 POG en EHS 
Het plangebied is gelegen in de POG en EHS. Daarom moet aangetoond worden dat sprake is 

van een zwaarwegend maatschappelijk belang en dat er geen alternatieven zijn. Van beiden is 

geen sprake. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 7 van Reclamant 5. 

Thema 8 Natuurwaarden 

In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het plan niet leidt tot een wezenlijke verandering 

van de EHS en POG. Het plan leidt echter wel tot het tenietgaan van beschermde flora en 

fauna. Bij een ontgronding van 20 meter diep zijn de gevolgen desastreus voor de natuur. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 8 van Reclamant 5. 

Thema 9 Effecten Sint Janssleutelbos 

Het plan beïnvloedt het grondwater en de kwaliteit van het grondwater. Dit zal nadelige effecten 

hebben voor het Sint Janssleutelbos. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 9 van Reclamant 5. 

Thema 10 Alternatieve locatie 

De rapporten zijn toegeschreven naar de locatie waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage ligt. Er is geen sprake van een objectief altematievenonderzoek omdat de grond al in 

eigendom is van de initiatiefnemers. Een bestaande locatie waar de ingreep al heeft 

plaatsgevonden ligt meer voor de hand (bijvoorbeeld bij de hoogwatergeul Lomm). 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 10 van Reclamant 5. 

Thema 11 Archeo aisch onderzoek 

De conclusie van het archeologisch onderzoek van RAAP was de initiatiefnemer niet 
welgevallig. Daarom is een nader onderzoek uitgevoerd. Reclamant vindt alle acht sites die 

door RAAP zijn aangeduid behoudenswaardig. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 11 van Reclamant 5. 

Thema 12 Oneicentljk onderbouwing 

De planvorming wordt ingegeven door economische belangen. Er is daarom sprake van een 

detournement de pouvoir. Ook is het motief van hoogwaterbescherming niet correct omdat de 

realisatie van de CVI op deze locatie niet nodig is om overstromingen te voorkomen. 
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Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 12 van Reclamant 5. 

Conclusie 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 
opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 
ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 8 

Thema 1 Aanpassen toelichting, regels en verbeelding op Venloschol 
Op de verbeelding dient de boringsvrije zone Venloschol als gebiedsaanduiding te worden 
opgenomen. 

Reactie: 

De activiteit vindt plaats in het milieubeschermingsgebied de Venloschol, zoals bedoeld in de 

Omgevingsverordening Limburg. In dit gebied wordt het grondwater van nature beschermd 

tegen verontreinigingen door de aanwezigheid van de slecht doorlatende kleilaag de Venloklei. 

Aantasting van deze natuurlijke geologische bescherming vormt op termijn een bedreiging voor 
de kwaliteit van het diepe grondwater, dat gereserveerd wordt voor menselijke consumptie. De 

Venloschol is per omissie niet in het bestemmingsplan opgenomen. De toelichting, regels en 
verbeelding van het bestemmingsplan worden hierop aangepast. 

Thema 2 Overleg met GS i.z. grondroeren 
Het roeren van de grond dieper dan +5 m NAP is op basis van de Omgevingsverordening 

verboden. Wij adviseren u hiervoor in contact te treden met Gedeputeerde Staten. 

Reactie: 

Wij merken op dat er geen ontheffing van de Omgevingsverordening Limburg is verleend. Op 

basis van artikel 1.2, zesde lid, van de Wet Milieubeheer mag de Omgevingsverordening 

Limburg geen regels bevatten anders dan voor inrichtingen waarvoor het verbod van artikel 2.1, 

eerste lid, onder e, van de Wabo niet geldt en die regels noodzakelijk zijn ter bescherming van 

de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening 

aangewezen gebieden. In het onderhavige geval is er sprake van een inrichting waarvoor het 

verbod van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo wel geldt. Aangezien artikel 2.15 van de 

Omgevingsverordening Limburg ook geen verbod tot het oprichten of in werking hebben van 

bepaalde inrichtingen in de eerder genoemde gebieden inhoudt, (dan wel tot het op een bij die 

verordening aan te geven wijze veranderen van dergelijke inrichtingen in die gebieden, of het 
veranderen van de werking daarvan) blijft artikel 2.15 van de Omgevingsverordening Limburg in 

het onderhavige geval en gezien het bepaalde in artikel 1.2, zesde lid, van de Wm buiten 
toepassing. 

In paragraaf 3.2.4.2 van de VVGB is met betrekking tot de activiteiten in de boringsvrije zone 
Venloschol een motivering opgenomen en is een relevant voorschrift gesteld. 

Ten aanzien van de grondwatermonitoring is in de definitieve ontgrondingsvergunning een 
voorschrift ter zake grondwatermonitoring opgenomen 

Cor;clusie 

De zienswijze is deels gegrond en geeft aanleiding voor aanpassing van het bestemmingsplan. 

De toelichting, regels en verbeelding van het bestemmingsplan worden aangevuld met 

bepalingen omtrent de Venloschol. 

De omgevingsvergunning wordt aangevuld met een relevant voorschrift omtrent de bescherming 

van de Venloklei in de verklaring van geen bedenkingen. 

Ten aanzien van de grondwatermonitoring is in de definitieve ontgrondingsvergunning een 

voorschrift ter zake grondwatermonitoring opgenomen. 

Zienswilzenrapport Centrale Verwerkingsinstallatie Zandmaas 	 29 



IB SAMENVATTING VAN DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN OP 
HET ONTWERP BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 

Reclamant 9 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en de 

ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder 

Reclamant 5 en 15. 

Thema 1 Transportbewegingen nachtperiode 
Er vinden transportbewegingen plaats in de nachtperiode (6:00 tot 7:00 uur). In deze periode 

geldt de meest lage geluidnorm. Uit de aanvraag om hogere grenswaarden blijkt niet of is 

overwogen om alle activiteiten in de dagperiode plaats te laten vinden. De nachtperiode is niet 

voor niets de periode met de laagste norm. 

Reactie: 
De overweging om activiteiten niet toe te staan in de nachtperiode hoort niet thuis in de Hogere 

grenswaarden procedure. Het is geen kader in deze procedure. De overweging komt terug in 

het kader van de Omgevingsvergunning. Het klopt dat vanaf 06.00 uur (vroege ochtend) 
transporten met vrachtwagens plaatsvinden. Dit is ook door initiatiefnemer als zodanig 

aangevraagd, omdat deze tijden onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Belevering van 

klanten vindt vanaf dit tijdstip plaats. Dit is vergelijkbaar met andere locaties. Overigens kan 
voldaan warden aan de geluidnormen zoals gesteld voor de nachtperiode. Zie ook reactie bij 

Reclamant 5 thema 3. 

Thema 2 Maatregelen 
Voordat hogere grenswaarden worden vastgesteld moeten maatregelen worden beoordeeld. 

Het beperken van aan- en afvoerbewegingen tot de dagperiode kan als een maatregel bij de 

bron worden aangemerkt. Uit het besluit blijkt dat hier niet naar gekeken is, er is sprake van een 

zorgvuldigheidsgebrek. 

Reactie: 
Het klopt dat bij het vaststellen van hogere waarden eerst gekeken moet worden naar bron-

maatregelen en overdrachtsmaatregelen. Daarna komen maatregelen bij de ontvanger (indien 

nodig) pas in beeld. Het betreft een nieuw te bouwen verwerkingsinstallatie die voldoet aan de 

BTT (best beschikbare technieken) en waarbij zeker aandacht is besteed aan de 

bronmaatregelen. 

De overweging om activiteiten niet toe te staan in de nachtperiode hoort niet thuis in de Hogere 

grenswaarden procedure. Het is geen kader in deze procedure. De overweging komt terug in 

het kader van de Omgevingsvergunning. Hiervoor wordt verwezen naar de reactie op de 

zienswijzen van Reclamant 16 thema 3 en 4. 

3. Cumulatie van geluid 

Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 

onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 5. 
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Thema 4 isoiatiewaarden woningen 
Als binnenniveau moet 35 dB(A) worden gegarandeerd. In het ontwerpbesluit wordt uitgegaan 

van een isolatiewaarde van een woning van 20 dB(A). Bij deze isolatiewaarde wordt bij veel 
woningen net voldaan aan het binnenniveau van 35 dB(A). Het is van belang om de 
daadwerkelijke isolatiewaarde van de woning te bekijken en niet van aannames uit te gaan. 

Reactie: 
Een standaard woning heeft een geluidwering van minimaal 20 dB(A). In de praktijk is de 
geluidwering veelal 22 - 25 dB(A). Bij een geluidbelasting van ten hoogste 55 dB(A), kan te 
allen tijde voldaan worden aan de binnenwaarde van 35 dB(A), omdat destijds de woning 
gebouwd moet zijn met een minimale geluidwering van 20 dB(A). Dit conform het 'Besluit 
geluidwering gebouwen' d.d. 20 december 1982, Stb 755, dat op 15 februari 1983 in werking is 
getreden. 

Uit de opgevraagde tekeningen van de woning Venloseweg 28 blijkt dat dit een goed 
geïsoleerde woning betreft die in 1996 is gebouwd. Op 7 augustus 2013 is deze woning 
geïnspecteerd. 
Uit de inspectie blijkt dat de relevante vertrekken van de woning zijn voorzien van dubbele 
beglazing. Boven de ramen zijn geen ventilatieroosters opgenomen. De woning heeft dan ook 
zeker een hogere geluidwering dan 20 dB(A). 

Figuur 2 
Woning Venloseweg 28 

De woning Venloseweg 32 gelegen in de directe nabijheid van de toekomstige 
verwerkingsinstallatie van CVI, ondervindt alleen ten tijde van de aanlegfase in de dagperiode 
op 1,5 meter hoogte en 5 meter hoogte een geluidbelasting van respectievelijk 54 dB(A) en 56 
dB(A). De geluidwering van de gevel dient dan minimaal 19 / 21 dB(A) te bedragen om te 
kunnen voldoen aan de binnenwaarde van 35 dB(A). 
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De woning is op 7 augustus 2013 geïnspecteerd. Uit deze Inspectie blijkt dat de woning in 
goede staat van onderhoud verkeert en dat de relevante vertrekken op de begane grond zijn 
voorzien van dubbele beglazing. Boven de ramen zijn geen ventilatieroosters opgenomen. De 
geluidwering bedraagt hier zeker meer dan 21 dB(A) waardoor aan de binnenwaarde van 35 
dB(A) voldaan kan worden. 

De slaapkamers achter de voorgevel van de woning zijn voorzien van enkel glas. Ook hier zijn 
boven de ramen geen ventilatieroosters opgenomen. Uit aanvullende berekeningen waarbij de 
geluidwering van de gevel is berekend, blijkt dat de geluidwering van de gevel 21 dB(A) 
bedraagt. De geluidbelasting op de gevel bedraagt op 5 meter hoogte 56 dB(A). In de woning 
kan dus voldaan worden aan 35 dB(A). De berekening is opgenomen in bijlage II. 

Figuur 3 

Woning Venloseweg 32— voorgevel 
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Figuur 4 
Woning Venloseweg 32 — zijgevel richting CV! 

De bewoners van Venloseweg 32 hebben tijde van de inspectie op 7 augustus 2013 nogmaals 
aangegeven dat zij voor hun woning liever vanwege het vrije uitzicht geen geluidswal willen 

hebben. 

Thema 5 Alternatieve ontsluitingsroutes 

Beoordeeld moet worden of er ook andere ontsluitingsroutes zijn bij het beschouwen van 

maatregelen. De ontsluitingsvariant 3 die voor het minste geluidsniveau zorgt, is echter niet 

gekozen. 

Reactie: 
In het MER zijn drie mogelijke ontsluitingsroutes onderzocht. Deze zijn niet alleen beoordeeld 
op het aspect geluid, maar ook op andere aspecten zoals verkeersveiligheid. Bij alle varianten 
geldt dat moet en kan voldaan worden aan de gestelde grenswaarden. De gekozen 
ontsluitingsvariant voldoet dus ook aan de gestelde waarden. 

Conclusie 
De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het besluit. 

De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 10 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en de 

ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder 
Reclamant 7 en 17. 

Thema 1 Transportbewegingen nachtperiode 
Er vinden transportbewegingen plaats in de nachtperiode (6:00 tot 7:00 uur). In deze periode 

geldt de meest lage geluidnorm. Uit de aanvraag om hogere grenswaarden blijkt niet of is 

overwogen om alle activiteiten in de dagperiode plaats te laten vinden. De nachtperiode is niet 
voor niets de periode met de laagste norm. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 van Reclamant 9. 

Thema 2 Maatregelen 
Voordat hogere grenswaarden worden vastgesteld moeten maatregelen worden beoordeeld. 

Het beperken van aan- en afvoerbewegingen tot de dagperiode kan als een maatregel bij de 

bron worden aangemerkt. Uit het besluit blijkt dat hier niet naar gekeken is, er is sprake van een 
zorgvuldigheidsgebrek. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 9. 

Thema 3 Cumulatie van geluid 
Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 
onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 5. 

Thema 4 iso!atiewearden weningen 
Als binnenniveau moet 35 dB(A) worden gegarandeerd. In het ontwerpbesluit wordt uitgegaan 
van een isolatiewaarde van een woning van 20 dB(A). Bij deze isolatiewaarde wordt bij veel 

woningen net voldaan aan het binnenniveau van 35 dB(A). Het is van belang om de 

daadwerkelijke isolatiewaarde van de woning te bekijken en niet van aannames uit te gaan. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 9. 

Thema 5 Alternatieve ontsrresroAes 

Beoordeeld moet worden of er ook andere ontsluitingsroutes zijn bij het beschouwen van 

maatregelen. De ontsluitingsvariant 3 die voor het minste geluidsniveau zorgt, is echter niet 
gekozen. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 5 van Reclamant 9. 

Conclusie 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het besluit. 
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De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 
opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 
ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 11 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en de 

ontwerp-omgevingsvergunning. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder 

Reclamant 6 en 16. 

Thema 1 Geluidsnormen 

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. Voldaan moet worden aan de binnenwaarde van 35 dBA. Indien daaraan niet 

wordt voldaan moeten bron- of overdrachtsmaatregelen worden getroffen. Het feit dat men geen 

grondwal voor de woning wil betekent anderzijds niet dat niet meer hoeft te worden voldaan aan 

geluidsnormen. De beredenering is onjuist. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 9. 

Thema 2 Laagfrequent geluid en trillingen 

Reclamant maakt zich zorgen omtrent laagfrequent geluid en trillingen. In het rapport van LBP 

Sight d.d. 18 september 2012 wordt aangegeven dat in de omgevingsvergunning maatregelen 

als middelvoorschrift kunnen worden opgenomen. Dit is niet gebeurd. Er is geen enkele borging 

dat bij voortdurend laagfrequent geluid en/of trillingen maatregelen kunnen worden genomen 

zodat laagfrequent geluid en trillingen worden beëindigd. Ook de in paragraaf 4.7 van dit 

rapport genoemde maatregelen geldt dit. Er worden maatregelen genoemd die moeten leiden 

tot een beperking van de geluidsoverlast. Ook deze maatregelen zijn niet vastgelegd in de 
voorschriften en zijn dus niet geborgd. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van Reclamant 5. 

Conclusie 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van het besluit. 

De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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IC SAMENVATTING VAN DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN OP 
HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 

Reclamant 12 

Thema 1 Woning Men(arnp 94 
In paragraaf 3.2.7.4 staan een aantal tabellen waarin de woning aan de Meikamp 94 is 

opgenomen. Deze woning is inmiddels gesloopt en kan uit de tabellen worden verwijderd. 

Reactie: 
Dit is correct. De tabellen zullen worden aangepast. 

Thema 2 Omwisselen tabellen 
In de kop van de tweede en vierde tabel in paragraaf 3.2.7.5 is de beoordelingshoogte van 5 

meter hoogte niet opgenomen. Daarnaast zijn tabel 2 en tabel 4 omgewisseld en daarom zijn de 

geluidsgrenswaarden die onder de desbetreffende fase zijn gepresenteerd niet juist. De 

tabellen 2 en 4 dienen met elkaar verwisseld te worden. 

Reactie: 
Dit is correct. De paragraaf zal worden aangepast. 

Thema 3 Vergunningpunten 
In de figuur die aan de ontwerpbeschikking is toegevoegd zijn de vergunningpunten zeer slecht 

leesbaar. Het lijkt dat vergunningpunt 6 bij de woning Venloseweg 75 (achtergevel) ligt. In het 
geluidrekenmodel ligt punt 6 bij de woning Venloseweg 30 (voorgevel). Reclamant verzoekt om 

dit goed te controleren en waar nodig te corrigeren. 

Reactie: 
De ontwerpbeschikking is hierop gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. 

Thema 4 Waarden rriaxrnae g&udrjveaus 

Een aantal waarden in de tabellen van de maximale geluidniveaus in de aanlegfase en 

exploitatiefase bij voorschrift 6.3 zijn niet correct overgenomen en zijn te laag. Reclamant 

verzoekt om de waarden aan te passen. In de zienswijze is daarvoor een voorstel gegeven. 

Reactie: 
Dit is correct en is aangepast. Het voorstel uit de zienswijze is overgenomen. 

Coritnuse 
De zienswijze is gegrond en geeft aanleiding voor aanpassing van de omgevingsvergunning, de 

voorstellen uit de zienswijze worden overgenomen. 
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Reclamant 13 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. De 

beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder Reclamant 3. 

Thema 1 TriMngen en iaag frequent gekaid 

Binnen het bedrijf vinden trilling gevoelige activiteiten plaats. De gevolgen van de CVI op 

trillingen zijn niet inhoudelijk onderzocht. De effecten op trillingen (mogelijk ook in combinatie 

met laagfrequent geluid) op het bedrijf van Reclamant dien onderzocht te worden. Daarbij dient 
ook gekeken te worden of trillingen aan de bron beperkt kunnen worden. 

Reactie: 

Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 van Reclamant 3. 

Thema 2 Grondwaterstanden 

Er is onzekerheid ten aanzien van de effecten van het project Raaieinde en het in werking zijn 
van de inrichting op de grondwaterstanden. Onduidelijk is wat het effect van de genoemde 

mitigerende maatregelen is. Ook is onduidelijk wat de effecten van de CVI ter plaatse van de 

locatie van Reclamant zullen zijn op de grondwaterstanden. Gezien de korte afstand tussen de 

bebouwing van Reclamant en het plangebied CVI dienen deze effecten te worden onderzocht. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 3. 

Conchlsbe 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van de 
omgevingsvergunning. 
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Reclamant 14 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. De 

beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen onder Reclamant 4. 

Thema 1 Archeo:ogische b&angen 
In de beschikking is geen rekening gehouden met de binnen het gebied aanwezige 

archeologische belangen. Reclamant dringt er op aan om deugdelijk archeologisch onderzoek 

als voorwaarde in de beschikking op te nemen. Als bijlage bij de beschikking dient een 

archeologisch Programma van Eisen, goedgekeurd door het bevoegd gezag, opgenomen te 

worden waarin de kwaliteitseisen en onderzoeksvraagstelling in voldoende mate is beschreven. 

Reactie: 
Dit aspect en de gevraagde op te nemen voorwaarde maakt geen onderdeel uit van de 
omgevingsvergunning maar wordt behandeld in de ontgrondingsvergunning. De zienswijze is in 
het kader van de ontgrondingsvergunning behandeld. 

Conclusie 

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding voor aanpassing van de 

omgevingsvergunning. 
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Reclamant 15 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en het 

ontwerpbesluit hogere grenswaarde. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen 
onder Reclamant 5 en 9. 

Thema 1 Onjuiste toetsing Bouwbesluit 

Er heeft een onjuiste toetsing aan het Bouwbesluit plaatsgevonden omdat de gebruiksfunctie is 

gekwalificeerd als "lichte industrie" en niet als "industrie". 

Reactie: 
Gezien binnen de inrichting de opslag van materialen (o.a. grond) plaatsvindt kan met deze 
opmerking ingestemd worden. De inrichting is getoetst aan de functie Industrie Bouwbesluit 
2012. Hiertoe worden de volgende voorwaarden gekoppeld aan het definitieve besluit. 
De inrichting moet voldoen aan de volgende voorschriften van het Bouwbesluit 2012: 
- afdeling 2.1: Algemene sterkte van de bouwconstructie; 
- afdeling 2.3: Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan; 
- afdeling 2.5: Trap. 

Thema 2 IPPC-richtlijn 

Gesteld wordt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is. Reclamant vraagt zich echter af of 

voldaan wordt aan artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn. Het project ziet namelijk 

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. 

Reactie: 
Het in de vergunning op grond van de Waterwet genoemde bezinkbekken is een zogenaamd 
omputgebied. Er komt steeds specie bij, welke afkomstig is van schoon sediment, oftewel 
materiaal dat aanwezig is in het waswater van de CVI en wordt ontwaterd in het bezinkbekken. 
Op moment dat het bekken vol zit wordt dit weer voor een deel ontgraven, waarna het proces 
weer opnieuw begint. Uitgangspunt is dat ca. 2 tot 5% van de aan te voeren hoeveelheid 
bestaat uit niet vermarktbare specie die zal neerslaan in het bezinkbekken. 
De genoemde activiteit is niet opgenomen in bijlage 1 van de IPPC dan wel in bijlage 1 van de 
Richtlijn industriële emissies. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn noch de Richtlijn industriële 
emissies op de inrichting van toepassing zijn. 

Thema 3 Laagfrequent cl&uici 

Er kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd omdat aannemelijk is dat 

laagfrequent geluid zal optreden. Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke ordening 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van Reclamant 5. 

Thema 4 Gequicibrennen 	nabijite;c1 

Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 
onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 5. 
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Thema 5 Triiiingshindere Oaagfrequent geluid 
Reclamant vreest trillingshinder vanwege zowel laagfrequent geluid als vanwege de 

transportbewegingen ten gevolge van de CVI. Er had daarom onderzoek gedaan moeten 

worden naar trillingen. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 en 5 van Reclamant 5. 

Thema 6 Stofoverlast 
De voorschriften om stofoverlast te voorkomen zijn zodanig vaag dat handhaving niet mogelijk 

is. 

Reactie: 
In voorschrift 7.1 en 7.2 zijn de te nemen adequate/andere maatregelen alsnog opgenomen. 
Voor voorschrift 7.1 zijn dit o.a. het besproeien en/of afdekken. 
Voor voorschrift 7.2 kan dit zijn o.a. het afdekken van opslagen en/of het niet gebruiken van 

bepaalde opslagen/wegen. 
Voorschrift 7.5 is een voorschrift dat in de praktijk nooit tot problemen heeft geleid op gebied 
van handhaving. Voorschrift 7.5 is duidelijk genoeg en behoeft geen aanpassing. 

Thema 7 Alternatieve locatie 
De rapporten zijn toegeschreven naar de locatie waarvoor de ontwerp-vergunning ter inzage 

ligt. Er is geen sprake van een objectief alternatievenonderzoek omdat de grond al in eigendom 

is van de initiatiefnemers. Een bestaande locatie waar de ingreep al heeft plaatsgevonden ligt 

meer voor de hand (bijvoorbeeld bij de hoogwatergeul Lomm). 

Reactie: 
Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de Omgevingsvergunning maar van het 
bestemmingsplan en de daarbij behorende MER. Verwezen wordt naar de reactie op de 
samenvatting van thema 10 en 12 van Reclamant 5. 

Conclusie 
De zienswijze is deels gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de omgevingsvergunning. Er 

zijn voorwaarden omtrent de functie industrie uit het Bouwbesluit aan de vergunning 

toegevoegd. • 
Tevens zijn voorwaarden omtrent het voorkomen van stofoverlast in de omgevingsvergunning 

aangepast. 
De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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Reclamant 16 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en het 

ontwerpbesluit hogere grenswaarde. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen 
onder Reclamant 6 en 11. 

Thema I Kwaiificatie inrichting 

In de stukken wordt de inrichting verschillend gekwalificeerd, de ene keer als categorie 11.3.J 

en de andere keer als categorie 11.3.K zoals opgenomen in het BOR. 

Reactie: 

De beide categorieën zijn van toepassing. Ten tijde van de aanlegfase van de haven valt de 
inrichting onder de categorie 11.3.j. Ten tijde van de exploitatiefase (als de 
ontgrondingsactiviteiten zijn afgerond) valt de inrichting onder de categorie 11.3.k.1 

Thema 2 orging maatregelen in voorschriften 

In de ontwerp-beschikking wordt aangegeven dat de beste beschikbare technieken dienen te 

worden toegepast. Dit is echter op geen enkele wijze geborgd in de voorschriften of op een 
andere wijze. 

Reactie: 

In de aanvraag van de omgevingsvergunning is door aanvrager aangegeven welke aspecten 
van belang zijn voor de milieuhygiënische beoordeling van de inrichting. Na beoordeling van de 
aanvraag is de conclusie dat de aanvraag voldoet aan het milieuhygiënische toetsingskader, 
zoals omschreven in artikel 2.14 van de Wabo. In de considerans van de ontwerp vergunning is 
opgenomen dat in het belang van het bereiken van een hoog beschermingsniveau van het 
milieu aan de vergunning voorschriften moeten worden verbonden. Deze zijn nodig om de 
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat 
niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in 
aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling 
van BBT dienen in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
vermelde aspecten te worden betrokken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en 
baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dient bij 
de bepaling van BBT rekening te warden gehouden met de in de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor) aangewezen BBT-documenten. De in de vergunning gestelde 
voorschriften voldoen. 

Thema 3 Bedriffstiiden 

In paragraaf 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 dB(A) etmaalwaarde (50 

dB(A) voor de dag, 45 dB(A) voor de avond en 40 dB(A) 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 dag doorgaan. 
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Reactie: 

Constante jurisprudentie heeft uitgewezen dat de zaterdag als een gewone werkdag wordt 

beschouwd. Voor de handhaafbaarheid van de vergunning zijn de werktijden voor zowel de 
aanlegfase als voor de exploitatiefase opgenomen. 

Door initiatiefnemer worden werktijden van 6.00 uur tot 22.00 uur aangevraagd. Ook op andere 

locaties maken deze bedrijfstijden onderdeel uit van de bedrijfsvoering en zijn derhalve 

organisatorisch van aard. Aangevraagde bedrijfstijden zijn noodzakelijk om pieken op te kunnen 

vangen. Transporten met vrachtwagens zijn toegestaan van 06.00 uur tot 19.00 uur. Belevering 
van klanten vindt vanaf 6.00 uur plaats. Dit is vergelijkbaar met andere locaties. Overigens kan 

voldaan worden aan de geluidnorrnen zoals gesteld voor de aangevraagde periode. 

Thema 4 Geluidnormen 

Uit de ontwerp-beschikking blijkt dat niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. De 

conclusie op bladzijde 14 is onbegrijpelijk: '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.' 

Reactie: 

In de ontwerp VVGB (Verklaring van Geen Bedenkingen) is onder paragraaf 3.2.7.3 
Normstelling maximale geluidniveau LAmax het volgende opgenomen: 

Maximale geluidniveaus bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden 

getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningveriening. Volgens deze 

Handreiking moet gestreefd warden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer 
dan 10 dB boven het langtijdgemiddeld beoordelingniveau uitkomen. 

Onder paragraaf 3.3.7.5 van de ontwerp VVGB Beoordeling maximale geluidniveaus (LAmax) is 
opgenomen: 

Er kan niet bij alle woningen voldaan worden aan de streefwaarde van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau + 10 dB(A). Aangezien er geen maatregelen getroffen kunnen worden die 

betreffende maximale geluidniveaus kunnen verlagen, zal in de voorschriften daar waar de 

streefwaarden niet haalbaar zijn de berekende waarden worden opgenomen. Voor de andere 
punten geldt de streefwaarde. 

Ten aanzien van de te vergunnen maximale geluidniveaus LAmax wordt in de Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening 1998 (voorheen circulaire industrielawaai 1979) 

aangeven dat "Gestreefd dient te warden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van 

het geluid groter dan 10 dB ten opzichte van equivalente geluidniveau over de betreffende 

periode". Geluiden die kortstondig optreden (maximale geluidniveaus (LAmax), worden in het 

algemeen als meer hinderlijk ervaren naarmate die verder boven het equivalente geluidbeeld 

(de achtergrond) uitkomen. In de Circulaire Industrielawaai 1979 is aanbevolen 10 dB als 

maximum verschil aan te houden bij het opstellen van voorschriften. In lijn met art. 8.8 van de 

Wet milieubeheer dienen maximale geluidniveaus (LAmax) zoveel mogelijk te worden beperkt, 

voor zover zij niet kunnen worden voorkomen. Treden maximale geluidniveaus (LAmax) op, dan 
kunnen de door de inrichting veroorzaakte maximale geluidniveaus (LAmax) aan grenswaarden 

worden gebonden. Uitgangspunt is de bedrijfssituatie zoals die in de vergunningaanvraag wordt 
beschreven. 

In die gevallen waarin niet aan de betreffende streefwaarden kan worden voldaan, kunnen op 

basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale 

geluidniveaus (LAmax) worden vergund. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder 

door maximale geluidniveaus (LAmax) wordt sterk aanbevolen dat de maximale geluidniveaus 
(LAmax) echter niet hoger mogen zijn dan de volgende grenswaarden: 
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70 dB(A) voor de dagperiode (07.00 uur - 19.00 uur); 
65 dB(A) voor de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur); 
60 dB(A) voor de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur). 

De verwerkingsinstallatie betreft een nieuwe installatie die voldoet aan BBT. De maximale 
geluidniveaus ten gevolge van de geluidbronnen van de installatie zullen niet hoger zijn dan het 
gemiddelde geluidniveau (LAr,LT + 10 dB(A)). Zoals aangegeven in het akoestisch rapport blijkt 
dat hoge maximale geluidniveau vooral warden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten en de 
grondverzetmachines en dumpers indien deze tijdelijk op een korte afstand van een woning in 
werking zijn. 

Uit de berekeningen opgenomen in het geluidrapport blijkt dat aan de te stellen grenswaarde 
van 70 dB(A) etmaalwaarde zowel ten tijde van de aanleg fase als de exploitatiefase voldaan 
kan worden. 
Alhoewel het personeel wordt geïnstrueerd om mogelijke optredende maximale geluidniveaus 
zoveel mogelijk te beperken, zal dit niet altijd voorkomen kunnen worden. Maatregelen aan de 
geluidbronnen die gerelateerd zijn aan laad- en losactiviteiten zijn praktisch niet toepasbaar. 
Doordat de installatie gebouwd zal worden volgens BBT, zal de belading van zand en grind met 
de verlaadinstallatie (behoudens calamiteiten) plaatsvinden. Hoge maximale geluidniveaus als 
gevolg van het storten van grind in de bak van de vrachtwagens door de wiellader worden dan 
voorkomen. Daarnaast kan nog vermeld worden dat deze activiteiten in principe niet aan de 
randen van het project zullen plaatsvinden. 

The Te 5 Stofhinder 

Een groot aantal voorschriften (waaronder voorschrift 7.1) zijn zo algemeen van aard dat deze 

in strijd zijn met de rechtszekerheid. Deze kunnen op geen enkele wijze worden afgedwongen. 

In artikel 7.1 staat bijvoorbeeld dat, indien stofverspreiding optreedt, er adequate maatregelen 

getroffen dienen te worden. Op geen enkele wijze is echter duidelijk welke maatregelen 

getroffen dienen te worden. 

Reactie: 
In voorschrift 7.1 en 7.2 zijn de te nemen adequate/andere maatregelen alsnog opgenomen. 
Voor voorschrift 7.1 zijn dit o.a. het besproeien en/of afdekken. 
Voor voorschrift 7.2 kan dit zijn o.a. het afdekken van opslagen en/of het niet gebruiken van 
bepaalde opslagen/wegen. 
De vergunninghouder zal gehouden worden aan de gestelde voorschriften, zoals bijv. sproeien, 
aanplant groen. Hierop zal als zodanig gehandhaafd worden. Verwezen wordt verder de reactie 
op de samenvatting van thema 6 van Reclamant 15. 

Thema 6 Ontheffing Flora en faunawet 

Uit de aanvraag van LBP Sight van 7 januari 2013 blijkt dat een ontheffing in het kader van de 

flora- en faunawet zal worden aangevraagd. Daarvan is niet gebleken. 

Reactie: 
Dit aspect is niet van toepassing op de aanvraag Omgevingsvergunning. Indien een aanvraag 
voor een toestemming natuur eerder is aangevraagd dan de Omgevingsvergunning is artikel 2.7 
Wabo (plicht tot het in één aanvraag aanvragen van onlosmakelijk verbonden toestemmingen) 
niet van toepassing. 
De aanvraag om ontheffing is op 7 november 2012, aangevuld 11 februari 2013, ontvangen bij 
de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. De ontheffing is op 17 mei 
2013 onder kenmerk FF/75C/2012/0315 door deze dienst verleend. 
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Thema 7 Bron- en overtrachtsmaatregelen 

In de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt verder in paragraaf 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. 

Reactie: 

De aanvraag maakt onderdeel uit van de (omgevings)vergunning. Dit houdt in dat alle in de 
aanvraag genoemde bron- en overdrachtsmaatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te 
worden. Hierop kan door het bevoegd gezag worden gehandhaafd. 

Conclusie 

De zienswijze is deels gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de omgevingsvergunning. De 
voorwaarden omtrent het voorkomen van stofoverlast zijn aangepast. 
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Reclamant 17 
Deze Reclamant heeft tevens zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en het 

ontwerpbesluit hogere grenswaarde. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen 

onder Reclamant 7 en 10. 

Thema 1 Onjuiste toetsing Bouwbesluit 
Er heeft een onjuiste toetsing aan het Bouwbesluit plaatsgevonden omdat de gebruiksfunctie is 

gekwalificeerd als lichte industrie" en niet als Industrie 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 1 van Reclamant 15. 

Thema 2 IPPC-richtlijn 

Gesteld wordt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is. Reclamant vraagt zich echter af of 

voldaan wordt aan artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IPPC-richtlijn. Het project ziet namelijk 

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. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 2 van Reclamant 15. 

Thema 3 Laagfrequent geluid 

Er kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd omdat aannemelijk is dat 

laagfrequent geluid zal optreden. Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke ordening 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 van Reclamant 5. 

Thema 4 Geluidbronnen in nabijheid 
Er is geen rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de nabijheid van het plangebied 

(industrieterrein Venlo Trade Port, de A67, spoorlijn en scheepvaart). Het besluit is 

onzorgvuldig voorbereid. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 4 van Reclamant 5. 

71-wna 5 Triningshinderenlaagi 	gehJ!d 

Reclamant vreest trillingshinder vanwege zowel laagfrequent geluid als vanwege de 

transportbewegingen ten gevolge van de CVI. Er had daarom onderzoek gedaan moeten 

worden naar trillingen. 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 3 en 5 van Reclamant 5. 

Thema 6 Stofoverlast 

De voorschriften om stofoverlast te voorkomen zijn zodanig vaag dat handhaving niet mogelijk 

is. 
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Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de samenvatting van thema 6 van Reclamant 15. 

Thema 7 Alternatieve locatie 

De rapporten zijn toegeschreven naar de locatie waarvoor de ontwerp-vergunning ter inzage 

ligt. Er is geen sprake van een objectief alternatievenonderzoek omdat de grond al in eigendom 

zijn van de initiatiefnemers. Een bestaande locatie waar de ingreep al heeft plaatsgevonden ligt 

meer voor de hand (bijvoorbeeld bij de hoogwatergeul Lomm). 

Reactie: 
De locatiekeuze maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning maar is onderzocht in 

het kader van het bestemmingsplan en het MER. Hiervoor wordt verwezen naar de reactie op 

de samenvatting van thema 10 en 12 van Reclamant 5. 

Conclusie 

De zienswijze is deels gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de omgevingsvergunning. Er 

zijn voorwaarden omtrent de functie industrie uit het Bouwbesluit aan de vergunning 

toegevoegd. 

Tevens zijn voorwaarden omtrent het voorkomen van stofoverlast in de omgevingsvergunning 

aangepast. 

De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij een 'voorwaardelijke' onderzoeksplicht wordt 

opgenomen omtrent laagfrequent geluid. Dit onderzoeksrapport wordt aan het bevoegd gezag 

ter beoordeling overlegd. 
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II OVERZICHT VAN 	DE WIJZIGINGEN 	IN 	HET 
BESTEMMINGSPLAN, HET BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
EN DE OMGEVINGSVERGUNNING 

A. Wijzigingen n.a.v. ingebrachte zienswijzen 

De ingediende zienswijzen hebben op de volgende punten consequenties gehad voor het 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 

Wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan 

a. In de toelichting is onder paragraaf 2.3 ingegaan op het beleid omtrent de Venloschol; 

b. Onder paragraaf 3.4 zijn de inzichten omtrent de aangepaste verkeersvariant opgenomen. 

Wijzigingen in de regels van het bestemmingsplan 

a. Artikel 3.1 onder h is gewijzigd in: lontsluitings)wegen en paden'; 

b. Artikel 3.1 onder i is toegevoegd: 'infrastructurele voorzieningen anders dan bedoeld onder 

h, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - infrastructurele 

voorzieningen'; 

c. In de artikelen 11.2.4 onder g, 11.3.1 onder c en 11.3.4 onder d wordt de opgenomen 50 

centimeter gewijzigd in 30 centimeter, 

d. Artikel 16.2 is verplaatst naar een nieuw artikel 16.3; 

e. Een nieuw artikel 16.2 is ingevoegd: 

16.2 'milieuzone - grondwaterbeschermingszone Venlo schol' 

16.2.1 Verbodsregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingszone Venlo schol' is 

het niet toegestaan om dieper dan 5 meter boven NAP: a. boorputten op te richten, in 

exploitatie te nemen of te hebben; b. de grond te roeren; c. werken op of in de bodem uit te 

voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die 

de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten; d. een 

gesloten bodemenergiesysteem aan te leggen. 

16.2.2 Uitzonderingen 

De in artikel 16.2.1 gestelde verboden gelden niet voor werken en werkzaamheden die 
warden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.15 t/m 2.17 van de 

Omgevingsverordening Limburg (provinciaal blad van Limburg 2013/49). 

en op de verbeeithno van , t besternmmgsplan 

a. Op de verbeelding is de gebiedsaanduiding `milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

Venlo schol' toegevoegd; 
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148 145 143 140 138 136 133 130 126 123 120 121 124 129 dB. 

b. Op de verbeelding is de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - infrastructurele 
voorzieningen' toegevoegd binnen de bestemming 'Bedrijf — Bouwgrondstoffenverwerking'. 

Wijzigingen in de omgevingsvergunning 
a. Zoals omschreven in paragraaf 3.2.4.2 van de verklaring van geen bedenkingen wordt de 

omgevingsvergunning aangevuld met een relevant voorschrift omtrent de bescherming van 
de Venloklei in de verklaring van geen bedenkingen. Het betreft voorschrift 4.12 zoals 
hieronder weergegeven. 
4.12 Bij de ontgravingswerkzaamheden mag niet dieper dan de bovenkant van de Venloklei 
gegraven worden en mogen geen stoffen worden gebruikt die de beschermende werking 
van deze kleilaag kunnen aantasten. 

b. De omgevingsvergunning wordt aangepast waarbij voorschriften omtrent laagfrequent geluid 
worden opgenomen. Het betreft voorschrift 6.10 tot en met 6.17 zoals hieronder 
weergegeven. 
6.10 Het akoestisch bronvermogen (Lwr) van de verwerkingseenheid van de zandzuiger 
mag, gemeten overeenkomstig het Grensmaasprotocol, niet meer dan 108 dB(A) bedragen. 

6.11 Het laagfrequent geluidspectrum van de zuiger mag, bepaald overeenkomstig het 
Grensmaasprotocol, de vol ende tertsbandniveaus niet overschrijden. 

148 145 143 140 138 136 133 130 126 123 120 121 124 129 dB. 

6.12 Binnen twee maanden na inzet van de zuiger dient bij het afdelingshoofd van de 
afdeling Provincie van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord een akoestisch 
rapport te worden ingediend, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan het gestelde in voorschrift 
6.10 en 6.11. 

6.13 Het laagfrequent geluidspectrum van de verwerkingsinstallatie mag, bepaald naar 
analogie van het Grensmaasprotocol, de volgende tertsbandniveaus niet overschrijden 	 

6.14 Binnen twee maanden na het inregelen van de verwerkingsinstallatie dient bij het 
afdelingshoofd van de afdeling Provincie van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 
en de gemeente Horst aan de Maas een akoestisch rapport te worden ingediend, waaruit 
blijkt dat de verwerkingsinstallatie voldoet aan het laagfrequent geluidspectrum zoals 
gesteld in voorschrift 6.13. 

6.15 Blijkt uit de rapportage van de zuiger dat vooralsnog niet kan worden voldaan aan de 
gestelde grenswaarden voor het akoestisch bronvermogen en/of de tertsbanden voor 
laagfrequent geluid, dan dient binnen drie maanden na aanvang van de eerste 
werkzaamheden zodanige maatregelen aan de zandzuiger getroffen te worden, dat wel aan 
de gestelde grenswaarden kan worden voldaan. Dit laatste dient dan te worden aangetoond 
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middels een nieuwe akoestische rapportage ingediend bij het afdelingshoofd van de 
afdeling Provincie van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord en de gemeente 
Horst aan de Maas. 

6.16 Kan niet binnen drie maanden na aanvang van de eerste werkzaamheden worden 
voldaan aan de gestelde grenswaarden voor het akoestisch bronvermogen en/of de 
tertsbanden voor laagfrequent geluid, dan dient betreffende zuiger buiten gebruik te worden 
gesteld. 

6.17 Blijkt uit de rapportage van de verwerkingsinstallatie dat vooralsnog niet kan worden 
voldaan aan de gestelde grenswaarden ten aanzien van laagfrequent geluid, dan dient 
binnen drie maanden na aanvang van de eerste werkzaamheden zodanige maatregelen aan 
de betreffende onderdelen van de verwerkingsinstallatie getroffen te worden, dat wel aan de 
gestelde grenswaarden ten aanzien van laagfrequent geluid kan worden voldaan. Dit laatste 
dient dan te worden aangetoond middels een nieuwe akoestische rapportage ingediend bij 
het afdelingshoofd van de afdeling Provincie van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg 
Noord en de gemeente Horst aan de Maas. 

c. In alle tabellen van paragraaf 3.2.7.4 Beoordeling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 

de verklaring van geen bedenkingen is de woning Meikamp 94 verwijderd. Deze woning 

komt uiteraard ook niet meer terug als beoordelingspunt in de desbetreffende voorschriften. 

d. In de kop van de tweede en vierde tabel van paragraaf 3.2.7.5 van de verklaring van geen 

bedenkingen is de beoordelingshoogte van 5 meter opgenomen. Tevens zijn de tabellen 2 

en 4 van paragraaf 3.2.7.5 omgewisseld. 

e. Het figuur (kaart Geluidzone en exploitatiefase + toetspunten) behorende bij de verklaring 

van geen bedenkingen is aangepast. 

f. De opgenomen tabellen in voorschrift 6.3 zijn gewijzigd, hierin zijn de juiste waarden van de 

maximale geluidsniveaus in de aanlegfase en exploitatiefase opgenomen. 

g. Er zijn voorwaarden omtrent de functie industrie uit het Bouwbesluit aan de vergunning 

toegevoegd. Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in Hoofdstuk 3 Voorschriften. 

De inrichting moet voldoen aan de volgende voorschriften van het Bouwbesluit 2012: 
-afdeling 2.1: Algemene sterkte van de bouwconstructie; 
-afdeling 2.3: Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan; 
-afdeling 2.5: Trap. 

h. Enkele voorwaarden omtrent het voorkomen van stofoverlast aan de vergunning zijn 

aangepast. Voorschrift 7.1 en 7.2 zijn gewijzigd. Hierin zijn maatregelen genoemd die 

toegepast dienen te worden ter voorkoming van stofverspreiding, indien besproeiing 

vanwege de weersomstandigheden niet kan worden toegepast. 

7.1 Indien in de onmiddellijke nabijheid (2 meter) van de bron visueel duidelijk 
waarneembare stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen (zoals besproeiing 
en/of afdekking) ter voorkoming hiervan te worden getroffen. 

7.2 Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of 
ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of 
afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege 
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weersomstandigheden (bijvoorbeeld: vorst) niet mogelijk is, moeten andere maatregelen 
(zoals het afdekken van opslagen en/of het niet gebruiken van bepaalde opslagen/wegen) 

getroffen worden om stofverspreiding te voorkomen. 
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B. Ambtshalve wijzigingen 

Ambtshalve worden de volgende wijzigingen voorgesteld. 

Vkajzighlgen in de toelichting van het bestemmingsplan 

a. Onder paragraaf 3.2 is het advies van de MER commissie en de reactie hierop opgenomen; 

oljzigngen in de regels van het bestemmingsplan 
a. Artikel 13.3.2 onder a is gewijzigd in: 'de bebouwing zodanig wordt gesitueerd dat het veilig 

en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft'; 

b. Artikel 13.3.2 lid d is verplaatst naar een nieuw lid e; 

c. Een nieuw artikel 13.3.2 lid d is opgenomen met de volgende tekst: 'de bebouwing zodanig 

wordt gesitueerd dat de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam niet 
verslechtert'. 

d. Een nieuw artikel 15.2 is opgenomen met de volgende tekst: Het bedrijf voor de 

bouwgrondstoffenverwerking waarbij het gebruik gericht is op winning en verwerking van 

bouwgrondstoffen en/of voorzieningen van categorie I tot en met Ill mag pas in gebruik 
worden 	genomen 	nadat 	de 	bestemmingsplannen 	"Geluidzone 	Centrale 
Verwerkingsinstallatie Raaieinde" voor de vaststelling van de geluidszone op grond van de 

Wet Geluidhinder in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo onherroepelijk zijn 
geworden. 
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III 	CONCLUSIE 

Op grond van de hoofdstukken I en II van dit zienswijzenrapport wordt voorgesteld om: 

1. de ingekomen zienswijzen op het ontvverpplan, de omgevingsvergunning en het besluit 
hogere grenswaarden van CV! Raaieinde te beantwoorden conform de beantwoording in 

hoofdstuk I. 

2. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning naar aanleiding van de zienswijzen aan 
te passen conform de wijzigingen die in hoofdstuk II onder A en B worden opgesomd. 

3. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
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IV INTEGRAAL OVERZICHT VAN DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN 
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Dorpsraad Grubbenvorst 
Secretariaat: Burg. van Lecntstraat 88, 5971 AK Grubbenvorst 

www.dorpsraadgrubberivorst.n1  

Burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Horst a/d Maas 
Postbus 6005 
5960 AA Horst 

Grubbenvorst 04-07-2013 

Onderwerp: Zienswijze Centrale Verwerkings Installatie Grubbenvorst. 

Geacht College en gemeenteraad 

Bij deze doen wij u onze Zienswijze betreffende de "Centrale Verwerkings Installatie 
Grubbenvorst" toekomen. Dit in reactie op de Coördinatieregeling Centrale Verwerkings-
installatie Raaieinde die is gepubliceerd op 29 mei 2013 en waarin de mogelijkheid is 
geboden om zienswijzen in te dienen voor het einde van de ter inzage legging d.d. 1 1 juli 
2013. 

De Dorpsraad Grubbenvorst heeft al op 3 december 2012 een Zienswijze ingediend naar 
aanleiding van de vergunningaanvraag op 8 november 2012. Hierbij stond met name de 
afwikkeling van het langzame verkeer centraal. 
Deze zienswijze heeft helaas niet geleid tot aanpassingen van het oorspronkelijke plan. 

In de onderhavige Zienswijze willen wij U nogmaals meedelen dat in het bijzonder de 
verkeersafwikkeling van het fiets- c.q. langzaam verkeer Grubbenvorst - Venlo v.v. ter 
hoogte van het Raaieind (met daarin gesitueerd de ontsluiting van de Centrale 
Verwerkingsinstallatie, de zo genaamde variant 3 uit het eindrapport van Accent Adviseurs 
d.d. 21 maart 2013 en Grontmij d.d. 19 april 2013) voor de Dorpsraad Grubbenvorst 
onaanvaardbaar  is. 
Als reden geven we hierbij aan, dat deze variant is zeer gevaarlijk voor met name school-
gaande jeugd en het overige fietsverkeer. 

Uit het eindrapport van Accent Adviseurs blijkt dat het aantal fietsers op een zomerse dag 
kan oplopen tot 1.000 fietsers per etmaal, die het uit- en inrijdende vrachtverkeer van de 
Centrale Verwerkingsinstalatie minimaal 2 keer moeten kruisen (ca 300 verkeersbewegingen 
van vrachtauto's tussen 07:00 en 19:00 uur volgens Grontmij). 
Tevens geeft hetzelfde rapport aan dat, bij het verwijderen van de zo genaamde "Knip", de 
verkeersintensiteit toeneemt van 1750 voertuigen per etmaal tot 3000 — 4000 voertuigen per 
etmaal. 
De ontsluiting van de Centrale Verwerkingsinstalatie staat dus ontegenzeggelijk niet los van 
de herinrichting van de Venloseweg. 

De Dorpsraad Grubbenvorst heeft, daar waar mogelijk, steeds overleg gevoerd met de 
gemeente Horst aan de Maas. 
Tijdens de laatste bijeenkomst, over onderhavig onderwerp op 8 mei 2013, heeft de Dorpsraad 
Grubbenvorst voorstellen gedaan om het langzame verkeer ter hoogte van de ontsluiting 



Centrale Verwerkingsinstallatie veilig af te wikkelen, waarbij ook een alternatieve c.q. 
goedkopere variant voor de herinrichting van de Venloseweg is voorgelegd. 
Afgesproken is dat deze voorstellen zouden worden onderzocht. Helaas hebben wij hierover 
nadien geen bericht meer ontvangen. 

Als tweede punt wil de Dorpsraad Grubbenvorst het laagfrequent geluid benoemen, dat niet 
alleen de direct betrokken bewoners betreft, maar naar onze menig wel degelijk van invloed is 
op de kern Grubbenvorst. Laagfrequent geluid draagt immers erg ver. 
Over dit onderwerp is geen overleg geweest met de Dorpsraad Grubbenvorst en er is ook geen 
advies gevraagd. In het kader van de Verordening Dorpsraden van de gemeente Horst aan de 
Maas was dit wel op zijn plaats geweest. 
Wij stellen dan ook voor, dat wij eerst over de gevolgen voor geheel Grubbenvorst 
geïnformeerd willen worden, zodat wij na de ter inzage legging niet voor een voldongen feit 
staan, met alle overlast van dien voor de komende 25 jaar. 

Als derde punt vraagt de Dorpsraad Grubbenvorst een oplossing voor de in het beekdal van de 
Everlose beek levende bever. Hiervan zijn de sporen duidelijk zichtbaar in het beekdal. Deze 
diersoort wordt in het geheel niet vernoemd en moet voor dit gebied wel veiliggesteld worden. 

Graag willen wij onze zienswijze mondeling toelichten en zien hiervoor een uitnodiging van u 
tegemoet. 

Hoogachtend verblijven wij, 

Dorpsraad Grubbenvorst. 

R. Meijers 
Voorzitter 

• 

• 



venlo 
GEMEENTEBESTUUR 

Gemeente Horst a.d. Maas 
Reg. 

ingekomen 08 JUL 2013 

Afd, 	 Afgedaan. 

Raad van de gemeente Horst aan de Maas 
Postbus 6005 
5960 M HORST 

1 51151111NERNIMEN 
13/0055324 

onderwerp Zienswijze optwerp bestemmingsplan CVI Raalelnde. 

Geachte raad, 

uw kenmerk 
uw brief d.d. 

ons kenmerk REWBE / 13—  3 I c 
behandeld door S van den Naogen 
doorkiesnummer +31 77 3599452 
e-mail s.vandenhoogenOvenlo.n1 
collegebeslult d.d. 
bfelgil) 	2 JULI 2013 

VERZONDEN 
5 JULI 2013 

Hierbij ontvang u onze zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan CV1Raaieinde. 

In het kader van het vooroverleg van het bestemmingsplan CV! Raaieinde hebben wij een 
aantal op- en aanmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan bij de gemeente Horst 
aan de Maas ingediend. Wij danken u voor het overnemen van deze reacties 

Gedurende het vervolgtraject van het bestemmingsplan is gebleken dat door de ontwikkeling 
van de CV! mogelijk ook verkeerskundige aanpassingen op het grondgebied van Venlo 
noodzakelijk zijn. Deze kunnen o.a. bestaan uit het aanleggen van vrij liggende fietspaden 
ter hoogte van de Raaieind en de eventueel daarvoor noodzakelijke grondverwerving, 
bestemmingsplanaanpassing en noodzakelijke ambtelijke uren. Mondeling is reeds door de 
initiatiefnemer aangegeven dat de kosten die hieruit voortvloeien worden vergoed. De 
gemeente Venlo heeft zelf geen verhaalsmogelijkheid met de exploitant, doch kan 
genoemde belangen via de gemeente Horst aan de Maas anderszins verzekeren. Daarvoor 
zal voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure overeenkomst 
getekend moeten zijn tussen de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venlo. 
Gemeente Horst aan de Maas zal dan contractueel garant moeten staan voor alle te maken 
kosten bij gemeente Venlo. 
De gemeente Horst aan de Maas kan vervolgens op basis van haar anterieure 
overeenkomst de totale kosten (ook de Venlose) op de initiatiefnemer van de CVI verhalen. 

Wij zullen onze medewerking aan de noodzakelijk parallel vast te stellen planologische 
maatregel op het grondgebied van onze gemeente afhankelijk stellen van een vóór de 
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vaststelling van het bestemmingsplan gesloten anterieure overeenkomst, zodat 
kostenverhaal door gemeente Venlo geborgd is. Met het ontbreken van een anterieure 
overeenkomst is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan namelijk niet 
gewaarborgd. 
Daarnaast willen we met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij de verkeerskundige 
Invulling van de CVI betrokken worden. 

Het voorgaande is reeds besproken met de heer Bouwmans projectleider van uw gemeente. 

• 
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Aantekenen 
Gemeenteraad van gemeente Horst aan de Maas 
T.a.v. de afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA Horst 

Gemeente Horst a.d. Maas 
Reg. nr. 
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t 	070 -3760626 	behandelaar 	mr. J.A. Huijgen, advocaat 
f 	070 - 361 53 69 	 onze ref. 	027/124330 
S 	joosthuljgen@barentskrans.n1 

Afgedaan 

9 juli 2013 

Betreft: Océ-Technologies: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Geluidzone CVI-Raaiende 

Geachte raadsleden, 

Namens cliënte, Océ-Technologies B.V. (hierna te noemen: "Océ"), heb Ik gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente 
Horst aan de Maas naar aanleiding van de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ex 
artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en milieuverantwoord ondernemen (oprichten) ex artikel 2.1 lid 1 onder e 
Wabo voor een centrale verwerkingsinstallatle voor zand en grind met haven gelegen aan Raaleinde te 
Grubbenvorst, welke ontwerp-beschikking tot en met 11 juli a.s. ter inzage ligt. Een kopie van deze 
zienswijze treft u bijgaand aan (billacie).  

Gelijktijdig met de terinzagelegging van voornoemde ontwerp-beschikking is het ontwerp-bestemmingsplan 
Geluidzone Centrale Verwerkingsinstallatie Raaleinde ter inzage gelegd, dat tevens is opgesteld ten 
behoeve van de CVI-Raaieinde. Namens cliënte verzoek ik u bijgaande zienswijze tevens als zienswijze 
tegen het ontwerp-bestemmingsplan Geluidzone Centrale Verwerkingsinstallatie Raaleinde te beschouwen. 
Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van de bijlage. 

Teneinde er zeker van te zijn dat deze zienswijze u tijdig bereikt, zend ik deze zowel per aangetekende 
alsmede per reguliere post toe. Een ontvangstbevestiging zie ik graag tegemoet. 
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Aantekenen 
Burgemeester en wethouders van gemeente Horst aan de Maas 
T.a.v. de afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA Horst 

e joest.huijgen@barentskrans.n1 

Betreft Océ-Technologies: zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning CV! Raaiende 

Geacht College, 

9 juli 2013 

Namens cliënte, Océ-Technologies B.V. (hierna te noemen: "Océ"), maak ik hierbij van de gelegenheid 
gebruik om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van uw ontwerp-omgevingsvergunning met kenmerk 
WABO-2013-0017 voor de activiteit bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en milieuverantwoord 
ondernemen (oprichten) ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo voor een centrale verwerkingsinstallatie voor zand 
en grind met haven gelegen aan Raaleinde te Grubbenvorst, welke ontwerp-beschikking tot en met 11 juli 
a.s. ter inzage ligt. 

Océ heeft om twee redenen aanleiding een zienswijze in te dienen. Bepaalde bedrijfsactiviteiten van Océ 
zijn trillingsgevoelig en Océ acht onvoldoende onderzocht (laat staan gebleken) dat de activiteiten van CV, 
Raaieinde niet tot onacceptabele trillingsniveaus leiden. Océ is verder bezorgd voor de gevolgen van 
fluctuaties in de grondwaterstand voor de warmte- en koudeopslag op haar complex. 

Inleiding 

Door middel van de ontwerp-beschikking wordt beoogd de ontwikkeling van een centrale 
verwerkingsinstailate voor zand en grind en een haven mogelijk te maken in Grubbenvorst op de westoever 
van de Maas, direct ten noorden van de A67. Océ is (onder meer) gevestigd op twee locaties nabij het 
plangebied waarop dit bouwplan ziet. Het betreft (zoals Océ nu met de beperkte gegevens kan overzien) de 
volgende locaties: 

• Locatie 3N, gelegen aan de St. Urbanusweg 126, te Venlo. Locatie 3N betreft een research and 
development-gebouw ten behoeve van de ontwikkeling van hoogwaardige elektronicaproducten, 
waar zeer gevoelige analyses plaatsvinden. De afstand van locatie 3N ten opzichte van het 

• plangebied bedraagt ongeveer 1500 meter; en 

• Locatie 1X, gelegen aan de St. Urbanusweg 43, te Venlo. Locatie 1X betreft een productie-gebouw 
ten behoeve van assemblage van hoogwaardige elektronicaproducten met een nauwkeurigheid in 
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het micrometer bereik. De afstand van locatie 1X ten opzichte van het plangebied bedraagt 
ongeveer 1900 meter. 

Beide locaties zijn gebouwd op paalfundering, waarbij locatie IX op de eerste grindlaag is gefundeerd en 
locatie 3N op de tweede grindlaag. Volgens gearchiveerde documentatie ligt het paalpunt van locatie van 
gebouw 1X op circa 14 meter onder maaiveld, terwijl het paalpunt van locatie 3N tot circa 19 meter onder 
maaiveld reikt, zijnde circa 1 meter boven NAP. Océ is bezorgd over de mogelijke implicaties die de 
voorgenomen activiteiten kunnen hebben op haar locaties. 

Trillingen 

Met name op locatie 1X vinden trillingsgevoelige activiteiten plaats. Op die locatie 1X wordt in de 
productieprocessen gebruik gemaakt van onder andere zeer nauwkeurige draaibanken en een maatkritisch 
positioneer proces. Als zich trillingen ten gevolge van de geplande zandoverslag voordoen, zouden die 
processen kunnen worden verstoord. Onbekend is bijvoorbeeld, indien grind zal worden gewonnen of 
overgeslagen op het gelijke niveau van de paalpunten van de fundering van de gebouwen van Océ, of de 
daardoor ontstane (laagfrequente) trillingen de gebouwen van Océ zouden kunnen bereiken en als dat zo 
Is, wat daarvan de te verwachten effecten zullen zijn. 

Uit geen van de rapporten behorende bij de ontwerp-beschikking blijkt dat het ontstaan en de gevolgen van 
trillingen inhoudelijk zijn onderzocht. Het relaas inzake trillingen beperkt zich tot navolgende zinsnede in het 
Milieueffectrapport Deel B: Besluit-MER: 

"In de huidige situatie is binnen het plangebied CVI Haven Raaleinde, voor zover bekend, geen 
sprake van locaties waar trillingen optreden die leiden tot overlast of hinder voor omwonenden" 

Van de te verwachten (laagfrequente) trillingen ontbreekt evenwel iedere vorm van kwantificatie zodat niet 
kan worden beoordeeld of de hiervoor geciteerde verwachting terecht is; enig onderzoek naar aard en 
omvang van de te verwachten trillingen is kennelijk niet uitgevoerd. 

Nu het bedrijf van Océ zich op relatief korte afstand van het ontzandingsgebied bevindt, had op zijn minst 
aandacht moeten worden geschonken aan het ontstaan en het effect van trillingen al dan niet in combinatie 
met het laagfrequente geluid ter plaatse van omliggende gronden, waaronder de locaties van Océ. Dit had 
des te meer op de weg gelegen nu de commissie voor de milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies ten 
aanzien van laagfrequent geluid als aandachtspunt heeft meegegeven dat moet worden onderzocht of 
laagfrequent geluid en dus ook trillingen aan de bron beperkt kunnen worden. Daarbij vragen de technische 
maatregelen om laagfrequent geluid en trillingen aan de bron te reduceren kennelijk nog een 
haalbaarheidsonderzoek met een thans onbekende uitkomst_ 

Nu onvoldoende bekend is of er functionele risico's te verwachten zijn ten aanzien van trillingen en 
laagfrequent geluid, dient dit alsnog in het onderzoek te worden betrokken, alvorens het voorliggende 
besluit kan worden genomen. Aangetoond zal moeten worden dat de voorgenomen ontzandingsactiviteiten 
geen nadelige invloed zullen hebben op de gebouwen van Océ en de activiteiten die daarin plaats vinden. 
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Grondwater 

Naast de onzekerheden die bestaan ten aanzien van trillingen, is er sprake van onzekerheden ten aanzien 
van de effecten van het project Raaieinde en het in werking hebben van de inrichting op de 
grondwaterstanden. Océ maakt In haar bedrijfsprocessen gebruik van de watervoerende lagen in de bodem 
onder haar bedrijfslocaties voor warmte en koude opslag. De door Océ gebruikte bronnen reiken tot in de 
tweede watervoerende laag, circa 48 meter onder maaiveld. 

Uit de milieueffectrapportage en de twee daaraan ten grondslag liggende hydrologische rapporten van 
Oranjewoud volgt dat de realisatie van de centrale verwerkingsinstallatie negatieve invloed zal hebben op 
de grondwaterstanden en —stromingen in het plangebied, zowel in de aanleg- als de exploitatiefase. 
Afhankelijk van de hoogte van het Maaspeil betreft het verlagingen of verhogingen van de 
grondwaterstanden. Om deze effecten te mitigeren worden een aantal maatregelen voorgesteld c.q. 
opgelegd. Onduidelijk is echter of die maatregelen voldoende effect zullen hebben. Bovendien geeft de 
MER geen antwoord op de vraag of de activiteiten van de centrale verwerkingsinstallatie ter plaatste van de 
locatie van Océ negatieve effecten hebben en of deze invloed zal uitoefenen op de tweede watervoerende 
laag. Onduidelijk is eveneens wat het effect zal zijn op stijgende en dalende grondwaterstanden op de 
warmte en koude opslag van Océ in de bodem. Gezien de relatief korte afstand die de gebouwen van Océ 
hebben op het plangebied, hadden die effecten echter wel degelijk dienen te worden onderzocht 

Conclusie 

Al met al schort het in de voorbereiding van de voorliggende ontwerp-beschikking aan het onderzoek naar 
de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor de bedrijfsactiviteiten van Océ. Zonder nader onderzoek 
ten aanzien van (het ontstaan en de gevolgen van) trillingen en fluctuerende grondwaterstanden, kan het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning naar mening van Océ niet genomen worden. Dat is in 
strijd met de bij het nemen van het besluit te betrachten zorgvuldigheid. Océ verzoekt u dan ook deze 
aspecten te onderzoeken en, mocht uit dat onderzoek blijken dat het bouwplan inderdaad nadelige 
gevolgen zou kunnen hebben voor de bedrijfslocaties van Océ, bij het besluit tot verstrekking van de 
omgevingsvergunning voorschriften op te nemen teneinde deze gevolgen te voorkomen. Océ is uiteraard 
graag bereid om aan zodanig (nader) onderzoek haar medewerking te verlenen. Mocht de interne analyse 
leiden tot kosten voor Océ, dan acht Océ het evenwel vanzelfsprekend dat deze voor rekening van de 
aanvrager van de omgevingsvergunning komen. 

Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben, dan ben ik uiteraard tot toelichting bereid. 
Teneinde er zeker van te zijn dat deze zienswijze u tijdig bereikt, zend ik deze zowel per aangetekende 
alsmede per reguliere post toe. Een ontvangstbevestiging zie ik graag tegemoet. 
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Gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas 
t.a.v. Afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA Horst 

Venlo, 9 juli 2013 

Betreft: 
Zienswijze op Ontwerp bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" 

Geachte gemeenteraad, 

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 hoog water. 
Hiertoe is de afgelopen jaren het project Zandmaas/M.aasroute ontwikkeld bestaande uit 
meerdere deelprojecten. Om de uitvoering van een aantal van deze projecten mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk dat er in de rivierverruimingsprojecten één centrale 
verwerkingsinstallatie (CVI) wordt gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt er een 
overslaghaven aangelegd en een CVI met bijbehorende voorzieningen. Dit moet de CVI 
Haven Raaieinde worden. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling. 
Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Op 30 mei j.l. heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst a/d 
Maas het ontwerpbestemmingsplan CVI Raaieinde ter visie gelegd. Ten aanzien van het 
onderdeel archeologie wil SAAL u bij deze een aantal zaken onder de aandacht brengen en 
verzoeken wij u op deze punten een heroverweging te maken. Wij zijn immers van mening 
dat door dit ontwenkestemmingsplan de belangen van het archeologisch erfgoed binnen de 
gemeente Horst a/d Maas onevenredig geschaad (kunnen) worden. 

010 	
Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) 
SAAL is in 1996 opgericht en heeft als hoofddoelstellingen archeologie binnen de provincie 
Limburg bij een breed publiek actief onder de aandacht te brengen en te ijveren voor een 
adequate bescherming van het archeologische erfgoed binnen de provincie. Hiertoe 
organiseert SAAL o.a. lezingen en congressen, ondersteunt archeologische publicaties en 
bepleit door middel van overleg met andere belanghebbenden en eventueel inspraak, daar 
waar dat volgens SAAL noodzakelijk wordt geacht, een betere bescherming van ons 
archeologisch erfgoed. 

Zienswijze Bestemmingsplan CVI Raaieinde 
Zoals U weet heeft de Provincie Limburg in maart 2008 besloten haar verantwoordelijkheid 
voor archeologie te gaan beperken tot waarden van provinciaal belang. Daartoe heeft ze een 
aantal zgn. archeologische aandachtsgebieden aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief 
gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan 
archeologische waarden. Basisprincipe voor het beleid is een hoge kwaliteit van het 
archeologisch onderzoek. Omdat niet alle vindplaatsen even belangrijk zijn en niet alle 

SAAL (Stichting Archeologie Actueel Limburg) 
Pastoor Stassenstraat 9 
6243BW te Geulle 
KvK nummer 41079063 
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waardevolle vindplaatsen behouden kunnen blijven, zullen in het gehele archeologische 
onderzoekstraject keuzes gemaakt moeten worden. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen dus 
wel plaatsvinden, maar alleen als er in een vroegtijdig stadium adequaat archeologisch 
onderzoek wordt verricht. Er worden immers waarden verwacht die van provinciaal belang 
zijn. 
Ook Raaieinde ligt in een archeologisch aandachtsgebied van de Provincie Limburg vanwege 
de belangrijke vondsten die er in het verleden gedaan zijn of nog te verwachten zijn. Hierbij 
moet derhalve volgens het bijbehorende provinciale beleid gekeken worden naar de totale 
landschapsarcheologie en niet alleen naar de losse vindplaatsen. Vanuit die optiek wordt dus 
ook voor het plangebied Raaieinde specifiek een brede landschappelijke benadering 
aangeraden, waarbij de vraag naar de relaties tussen bewoningssporen in het plangebied en 
reeds bekende sites in de omringende regio centraal staan. 

In dat kader is het bevreemdend dat in de verbeelding van het ontwerpbestemmáigsplan CVI 
Raaieinde maar slechts op een deel van dit gebied de dubbelbestemming archeologie ligt. Dit 
is gebaseerd op het selectiebesluit van de provincie; hetgeen nog wel te volgen is. Maar de 
gemeente is in deze het bevoegd gezag en dient zich een goed gemotiveerd oordeel te vormen 
van het archeologisch belang. Wij zijn echter van mening dat de gemeente door de Provincie 
op het verkeerde been gezet wordt. 
Wat is namelijk het geval: RAAP heeft in 2009 en 2010 in dit gebied een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd (RAAP-rapport 2156). Hierbij zijn 17 archeologische vindplaatsen 
aangetroffen waarvan 4 behoudenswaardig, waarvan RAAP heeft voorgesteld deze 
vindplaatsen te onderzoeken door middel van een opgraving, zodat de archeologische 
waarden ex situ kunnen worden behouden. Tevens zijn er 4 sites die niet behoudenswaardig 
zijn, maar waarvoor gezien de onduidelijkheid door verbruining van de bodem toch 
archeologische begeleiding wordt geadviseerd. Aangezien meerdere sites zich (gedeeltelijk) 
op dezelfde locatie bevinden, betreft het in totaal zes vindplaatsen, die onderzocht zouden 
moeten worden. 
Op verzoek van DCM zijn alle sites ook nog eens door Hazenberg Archeologie gewaardeerd. 
Zij komen tot dezelfde 4 behoudenswaardige terreinen. De andere 4 terreinen geven ze aan 
als mogelijk behoudenswaardig, omdat de precieze invloed van de verbruining te onzeker is 
om de gaafheid goed te kunnen waarderen. Als gevolg hiervan kan dus (nog) niet aangegeven 
worden of het gaat om behoudenswaardige sites. 
De provincie Limburg heeft op 28 november 2012 een selectiebesluit genomen. In het 
selectiebesluit wordt voor de 4 behoudenswaardige terreinen nu geen opgraving meer 
geadviseerd, maar slechts archeologische begeleiding. Dat de andere vindplaatsen door 
RAAP en Hazenberg onvoldoende (zouden) zijn gewaardeerd, wordt naar onze mening door 
de Provincie als oneigenlijk argument gebruikt om deze vindplaatsen dan maar af te schrijven 
en volledig vrij te geven. 
Het lijkt erop dat het belangrijkste argument is kosten te besparen door minder onderzoek te 
doen. Echter om kosten te besparen kunnen en mogen geen concessies gedaan worden aan de 
kwaliteit, aard of omvang van het onderzoek. Immers, behoudenswaardige vindplaatsen 
moeten op een ordentelijke wijze onderzocht worden en alvorens een oordeel gevormd wordt 
over de behoudenswaardigheid moet voldoende informatie verzameld zijn. Zowel binnen als 
buiten de aandachtsgebieden geldt op z'n minst de kwaliteit, zoals die door de archeologische 
beroepsgroep (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) en het Rijk (N0aA) is 
voorgeschreven. Binnen provinciale aandachtsgebieden komen daar minimaal de provinciale 
richtlijnen voor hoogwaardig archeologisch onderzoek bovenop. 
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Door bovenstaand handelen wordt zowel door de provincie als de gemeente niet voldaan aan 
de eis om in provinciale archeologische aandachtsgebieden het archeologisch onderzoek in 
het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) meer te richten op grotere 
landschappelijke eenheden, waarin meerdere vindplaatsen in onderlinge samenhang aanwezig 
zijn. Daar is de meest geïntegreerde kenniswinst te boeken. 

Verder gaan hierdoor niet alleen waardevolle archeologische vindplaatsen ongezien verloren, 
maar de gemeente loopt ook grote financiële risico's. Door het ontbreken van goed 
vooronderzoek is de kans uitermate reëel dat niet onbelangrijke en behoudenswaardige 
archeologische vondsten worden gedaan en het werk moet worden stilgelegd; met als gevolg 
schadeclaims bij de gemeente en een projectfrustratie. 

Kortom: dit plan is wat de archeologie betreft onzorgvuldig gemotiveerd en voldoet niet aan 
de eisen die aan de omgang met archeologie binnen provinciale aandachtsgebieden moeten 
worden gesteld . We willen u daarom vragen uw eigen mening over de waarde van de 
archeologische vindplaatsen te vormen (al dan niet in overleg met de Provincie) en deze in het 
bestemmingsplan te verwerken. Hierbij stellen we voor het gebied met dubbelbestemming 
Waarde-Archeologie uit te breiden over het gehele plangebied. Op deze manier zullen in ieder 
geval de archeologische resten niet ongezien verdwijnen en wordt recht gedaan aan de 
provinciale eisen betreffende omgang met archeologische resten binnen provinciale 
archeologische aandachtgebieden. 
Tevens vragen we u de opgenomen vrijstellingsdiepte in het gebied met de dubbelbestemming 
Waard-Archeologie te wijzigen naar 30 cm aangezien archeologische sporen al direct onder 
maaiveld zichtbaar worden. 

Overigens zijn we bereid om samen met u te bekijken hoe we recht kunnen doen aan de 
archeologische relicten in dit onderhavige plangebied. 
Voor de nadere specificering van onze zienswijze verwijzen we ook naar onze zienswijzen op 
het ontwerpbesluit ontgrondingsvergunning en op de ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning (ingediend bij respectievelijk de Provincie en bij uw college). 

Hoogachtend, 

Dhr. Ir. J-P. de Warrimont 
	

W.R. Vroom 
Voorzitter 
	 Secretaris 

Stichting Archeologie Actueel Limburg 
	Stichting Archeologie Actueel Limburg 
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From: FAXmaker 	To: 00774779750 	Page: 1/8 	Date: 27-6-2013 13:21:03 

Geachte raadsleden, 
	 INGEKOMEN 2 7 JUNI 2013 

U heeft het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinder 
ter inzage gelegd. Mijn cliënten: 
De heer I.J.P. Coopmans, Vtnloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 
De heer M.A. Stcyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grnbbenvorst; 
De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grnbbenvorst; 
De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grnbbenvorst; 
Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvarst; 
De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grnbbenvorst; 
De heer H.J. 'Neerzink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grdbbenvorst en 
De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grnbbenvorst 

zijn het hier niet mee eens. Run zienswijze licht ik toe in de brief die u bij 
deze fax aantreft. De zienswijze wordt u ook per post toegestuurd. 

Vragen? 
Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op 
met mij via onze klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. U kunt 
ook een e-mail sturen naar klantenservice@achmearechtsbijstand.n1 of faxen naar 
(088) 462 27 99. Denkt u eraan om in dat geval ons referentienummer R206807065 te 

OIO vermelden? 

Met vriendelijke groet, 

• 

mr. R.R.M. Verkoijen 
jurist Bestuursrecht 
Stichting Aohmea Rechtsbijstand 
Postbus 10100 
5000 JC Tilburg 

111111111111111111111111111111111111101111111111111 
13/0052381 



Gemeenteraad van Horst aan de Maas 
Afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

Dr. Hub van Doomeweg 195 
Tilburg 

Tevens per fax op 27 juni 2013(077-4779750) 

Telefoon (088) 462 37 00 
Fax (088)462 27 99 
www.achmearechtsbijstand. nl  
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Stichting Achmee Rechtsbijstand 
Postbus 10100 

5000 JC Tilburg 

Ons kenmerk 

R206807065 
Uw kenmerk 

Datum 

27 Juni 2013 
Onderaan) 

Ontwerp-bestemmingsplan CVI Raaieinde 

Behandeld door 

mr. RAM. Verkoijen 
Telefoon (088) 462 37 00 

Fax (088) 462 27 99 
klantenservicetgachmearechtsbijstand.ni 

Geachte raadsleden, 

U heeft het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' ter inzage gelegd. 
Mijn cliënten: 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 6971 PB Grubbenvorst 
2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst 
3. De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28,6971 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 Schalk, 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 GO Grubbenvorst 

zijn het hier niet mee eens. Hun zienswijze licht ik toe in deze brief. 

Feitelijke situatie 

De voorgenomen locatie voor het oprichten van de centrale vetwerkIngsinstallatie Raaieinde bevindt 
zich In een natuurlijke omgeving met landschappelijke waarden. 

Zienswijze 

1. Sfrijdighe id 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 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
Kvk 41 038 571 Apeldoorn 
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plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Gelet op het bepaalde in de 
"spelregels EHS geldt hernee-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 en 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 wondt 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 Habltatrichtlijn-
gebieden, Natuurbeschermingswetgebleden 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 én er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. 

In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een groot 
openbaar belang. Datwordt 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 !coatte een 
centrale verwerkings installatie op te richten, is het winnen van rand 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 
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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 wonden. 

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 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 CV1Zandmaas, 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 ais 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. 

2. strijdigheid met provincbal ruimtelijk beleid 

Het project heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste vijf jaar wordt de haven aangelegd en vindt de 

ontgronding plaats. Vervolgens wordt er 20 jaar geëxploiteerd. Deze termijn kan nog met 5 jaar worden 

verlengd. In totaliteit betreft het dus een project dat zich over 30 jaar uitstrekt In het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg (POL) wordt het gebied aangeduid als P3 en P2 gebied. Dat staat voor "ruimte 

voor veerkrachtige watersystemen' en "Ontwikkelingsgebied ecosystemen'. Daarbij komt dat het gebied 
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vrijwel volledig als Provinciale Ontwikkellngszone Groer/(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 kan 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 30 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 wonden geconcludeerd dat het plan strijdig is met provinciaal beleid en derhalve met 

een goede ruimtelijke ordening. 

a Geluidsoverlast en trillingshinder 

- Individuele beoordeling 

Uit het ontwerp-plan blijkt dat bekend Is 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 ontwerp-besluit 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 wondt ondervonden en zelfs wordt 

gesteld dat het aannemelijk is dat er wel LFG wordt ondervonden, kan geen goed woon-

en leefklimaat worden gegarandeerd. Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke 

ordening. 

- cumulatieve beoordeling 

in de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich diverse geluidbronnen die het 

geluid op geiuidgevoelige objecten versterken. In de directe nabijheid bevindt zich het 

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

Nijmegen en de Maas met scheepvaartiawaai. Bij deze geluldbronnen komt dan nu een 

verwerkingsinstallatie die voor een verdere toename van het geluldsniveau zal zorgen. In 
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het ontwerp-plan Is geen rekening gehouden met het spoorweg- en scheepvaartlawaai en 
zijn ook de overige bronnen in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. Het 
besluit is dan ook onzorgvuldig voorbereid. 

-trilllingen 

Mijn clienIen vrezen trillinghinder. Als wordt geconcludeerd dat het aannemelijk is dat er 
overlast door laagfrequent ondervonden zal gaan worden, kan niet worden geconcludeerd 
dat voor trillinghinder Met gevreesd hoeft te worden. Juist vanwege de werkzaamheden, 
het aan- en afrijdend vrachtverkeer en het scheepvaartverkeer, had er onderzoek gedaan 
moeten worden naar trillingen. 

4. Cumulatieve effecten door andere projecten in Grubbenvorst 

Het lijkt er op dat Grubbenvorst alle grote projecten moet dulden. Onderhavig project zorgt voor 
een toename van eluld en (fijn)stof terwijl op een andere locatie in de gemeente megastallen 
worden toegestaan. Belde projecten zorgen In leder geval voor een toename van vrachtverkeer 
en uitstoot van (fijn)stof terwijl de kern Grubbenvorst ingeklemd ligt tussen beide projecten. 
Goede ruimtelijke ordening brengt ook met zich mee dat de lasten op een evenredige wijze 
worden verdeeld. Door veel intensieve bedrijvigheid te concentreren In Grubbenvorst is er 
sprake van een onevenredige lastenverdeling en een cumulatie van milieuhinder waardoor een 
goed woon- en leefklimaat niet Is gegarandeerd. 

5. Verkeer 

Uit het akoestisch onderzoek en het ontwerp-bestemmingsplan 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 dum pers, 
waarbij de vering minimaal Is, zal dit leiden tot overlast in de vorm van trillingen, schade aan 
woningen en geluidsoverlast 

6. Natuutwaanien 

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 
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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 ontwerp-plan wordt op pagina 44 gesteld dat er diverse beschermde 

diersoorten en planten zijn aangetroffen. Vervolgens wordt gesteld dat het planvoornemen niet 

leidt tot een wezenlijke verandering van de EHS en POG. Die conclusie valt niet te verklaren nu 

het toch duidelijk moge zijn dat uitvoering van het project afgezet tegen de huidige ongerepte 

situatie, leidt tot het tenietgaan van beschermde flora en fauna. 

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 geinvesteerd om de natuurwaarden op niveau te houden. Als deze 

Investeringen worden tenietgedaan als de plannen worden uitgevoerd. 

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

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

7. Alternatieven 

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

grondslag liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar de locatie waarvoor nu het 

ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt 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 CV! 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. 
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8. 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 nietweigevallig zijn. Mijn cliënten zijn van mening dat de 
acht door RAAP aangeduide sites behoudenswaardig zijn. 

9. 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 detoumement 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 verwerkingsinstallatle op die 
plek wordt geëxploiteerd. 

Verzoek 

Namens cliënten vraag ik u het ontwerpbesbmmingsplan nietvast te stellen. 

Vragen? 
Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op met mij via onze 
klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 3700. U kunt ook een e-mail sturen naar 
klantenservice§achmearechtsbijstand.n1 of faxen naar (088) 462 2799. Denkt u eraan om In dat geval 
ons referentienummer R206807066 te vermelden? 

M5v,telijke groet, 
• 

"4.....~.■••••••• • k 

mr. R.A.M. erkoije 
jurist Bestuursrecht 
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AANTEKENEN tevens per gewone post 

Veldhoven, 9 juli 2013 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Betreft 
	: Pro forma zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie 

Raaieinde" 
Ons kenmerk : Theme1TJ21300938 
E-mail 	: tjeltema@trc-advocaten.n1 

Geachte leden van de Raad, 

Blijkens een publicatie ligt met ingang van 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 ter inzage 
het ontwerp bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde". 

Onderstaande cliënten wensen zienswijzen in te dienen. Deze worden hierbij tijdig, 
aangetekend en per gewone post, ingediend. 

1. De Vereniging met Volledige Rechtsbevoegdheid Vereniging Behoud de Parel, 
statutair gevestigd te Grubbenvorst, Gemeente Horst a/d Maas en overigens 
gevestigd te (5971 GD) Grubbenvorst aan de Winterheide 3. 

2. P.J.J.M. Geurts, wonende te Horst aan de Blauwververstraat 77. 
3. B. Smits, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 33. 
4. F. Leyser, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 32. 
5. R. van der Velde, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 59. 
6. P. Baggen, wonende te Grubbenvorst aan de Veestraat 2. 
7. P. Schreurs, wonende te Grubbenvorst aan de Bisweide 62. 
8. J. Rademakers, wonende te Grubbenvorst aan de Winterheide 8. 
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afgedrukt en zijn gepubliceerd op onze ~site. In dete algemene voorwaarden is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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Pro forma zienswijze 

Cliënten zijn nog doende relevante informatie te verzamelen en uit te werken. Om die 
reden en ter sauvering van de termijn wordt hierbij namens cliënten een pro forma 
zienswijze ingediend. Uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een 
dergelijk geval een termijn wordt verleend van 2 weken na ontvangst van de pro forma 
zienswijze. Binnen deze twee weken kan een nadere onderbouwing worden gegeven. Zie 
onder meer ABRS 16 december 2009, nr. 200808009/1, zie voorts recentelijk ABRS 30 
december 2012, LJNBO 9788. Deze laatste uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling is 
bovendien recent bevestigd in een uitspraak van de ABRS van 28 februari 2012 
20100791519/R3. 

De standaardoverweging luidt thans: 
"Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien een besluit met de in afdeling 3.4 
van de AWB neergelegde uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure is voorberei4 de 
indiener van binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader toegelichte zienswijze 
onderverwijld in de gelegenheid wordt gesteld om deze binnen 2 weken van gronden te 
voorzien". 

In dit geval is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 
3.4 van de AWB van toepassing. 

Ik verzoek u mij dus de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en 
mij een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van verzending van uw 
brief, voor de nadere onderbouwing van deze zienswijze. 

Inhoudelijke zienswijze 

Subsidiair, voor zover een pro forma zienswijze onverhoopt niet mogelijk mocht blijken 
te zijn — hetgeen overigens niet het geval is — wordt namens cliënten het volgende 
opgemerkt. 

Blijkens de publicatie wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling op grond van 
artikel 3.31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Niettemin blijkt dat 5 besluiten bij 
verschillende instanties ter inzgge liggen. Cliënten vragen zich dan ook af of de 
coördinatieregeling wel juist wordt toegepast. Dit zal in het kader van een aanvullende 
zienswijze nader warden toegelicht. 

Voorts is het zo dat Vereniging Behoud de Parel in het kader van inspraak/vooroverleg 
een zienswijze heeft ingediend op 12 december 2012 (het voorontwerp bestemmingsplan 
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lag eerder ter inzage van 9 november 2012 tot en met 20 december 2012). Aan die 
zienswijzen is niet tegemoet gekomen. 

De zienswijzen worden dan ook volledig gehandhaafd. 
De zienswijze van 12 december 2012 worden hierbij overlegd (bijlage 1). De inhoud 
daarvan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Alle zienswijzen 
genoemd in deze brief gelden ook als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Met name voor wat betreft het aspect archeologie, natuurwaarden en geluid zijn cliënten 
van mening dat niet de juiste procedure wordt doorlopen respectievelijk niet aan de 
wettelijke normen wordt voldaan. 

Ten aanzien van het aspect geluid wordt in het bijzonder nog opgemerkt dat sprake zal 
zijn van laag frequent geluid. Uit de diverse rapportages is gebleken dat het aanleggen van 
wallen om het plangebied onvoldoende is doch dat aan de bron maatregelen dienen te 
worden genomen om het geluid te beperken. Niet is gebleken dat die maatregelen ook 
daadwerkelijk worden getroffen. 

Cliënten zijn vooralsnog dan ook van mening dat het bestemmingsplan niet dient te 
worden vastgesteld. 

Ik verzoek u mij de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en mij 
zoals gezegd een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van 
verzending van uw brief teneinde zorg te dragen voor een nadere onderbouwing van deze 
zienswijze. 

In afwachting van uw berichten, verblijf ik, 

mr. T.I.P/Jeltema 



Gkubbenvorst 12 december 2012, BdP/012o 

Geacht College en geachte Raad. 

Sinds 9 november ligt het Voorontwerp ElestemmIngeplan CVI Haven Rare:eind ter inzage en ken door 
belanghebbenden gereageerd worden op uw plannen. Gelet op de Impact die uw besluit zal hebben op 
Muur, milieu en landschap hechten wij er aan onze zienswijze op het project Raaleind aan u kenbaar te 
maken. 

COMIUM14111 beleldskader 
Het plan past in de tijdelijke situatie niet binnen het POL Daarnaast is In het kader van de POG en de 
ecologische verbindingezone een Thee-tenzr-procedure opgestart. Die ecologische verbindingszene wordt 
voorlopig niet gerealiseerd. Naar ons idee le verder in zijn algemeenheid onvoldoende gekeken naar de 
samenhang van de realisatie van dit plan met zaken als het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf, de 
ontwikkeling van California, de aanleg van de Greenportlanes  de uitbreiding van de veiling, enzovoorts. 

In een eerdere fase is afgesproken dat tussen gemeente en vereniging Behoud de Parel en DCM en 
Behoud de Parel overleg zou werden gevoerd over de precieze vormgeving van de plannen. In de praktijk 
Is die belofte niet nagekomen. Niet door de gemeente en niet door DCM. Wij hebben — zoals hierna zal 
!giften — bezwaren en/of vraagtekens bij gestelde voorwaarden, voorzieningen en wat dies meerzij. Dat 
bevordert de geloofwaardigheid van partijen niet echt Sterker nog, wij vragen ons af of de uiteindelijke 
Inrichting, zoals nu getekend, uiteindelijk ook wordt opgeleverd. In de praktijk blijken de eindbestemmingen 
van dit soort langlopende projecten door de politieke waan van de dag vaker aangepast te warden, met 
alle nadelige gevolgen voor omwonenden en/of bewoners van Grubbenvorat van dien. Daarmee is er geen 
garantie dat die nu nog geconetsdeerde hinder tijdens de exploitatie gembiknalieeerd wordt. 

Ongetwijfeld zal weer gesproken warden over de wettelijke Weeg waarbinnen dit plm verantwoord wordt 
Gezien de veelheid aan plannen dle random Grubbenvorst gerealiseerd gaan warden (als het aan de 
plannenmakers en de gemeente ligt) mag gesteld werden dat die wettelijke kaden; niet toereikend zijn om 
de bevolking te beschermen tegen de uitstomen van date onderscheiden plannen (zeker in samenhang). 
De cumulatie van plannen is onvoldoende in beeld gebracht 

Conclusie« locediekeumi 
In het Plan-MBR b uitgebreid «bestaan bij de locallekeuze voor een centrale venverkingainatellatie in 
Noord-Llreburg. Op beek van een aantal geformuleerde randvoorwaarden en uitgangspunten WIN een 
CVI zijn zes locaties geanalyseerd da in principe mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de reatisitie 
van een centrale venwatingeinetaleitie. Vetootes» ia aan teerelltd beeordeingscrikele geformuleerd en 
zijn de potentieel loceiles demp Imooldeeli De zoaidocatie Riedeind vond tdieindelijk ab de meeat 
geschilde bone gekozen voor de meireWlit wi een CVI. 
De studie neer de bcattekeuze is niet objectief uitgevoerd. De opdrachtgever en de belanghebbende partij 
ween dezelfde. Dit geldt ook voor de andere onderzoeken en het beeternrningispien. Daarmee Is mie 
inziens de ~doek ven een grootschalige CVI niet aangetoond. Naar ons oordeel is ar zowel bij de 
locatiekeuzire ais de beoordelingendisna toegeredeneerd naar de nu gekozen bade. En eerder door ons 
Ingebrachte alternatieven —onder andere reewarking op het water—zijn —ten onrechte - ter zijde gelegd. 

Conclusie grond- in appandaktewater 
Pienrerdisatie leidt tot negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater. Om de effecten te beperken, 
werden onvoldoende maatregelen genomen. Ook al omdat de gemeente onvoldoende geaquijiererd is om 
controlerend toezicht adequaat uit te voeren. Zij zal daarbij (te) sterk leunen op de ondersteuning door de 
exploitant zelf. Publieke controle ia moeilijk, omdat bedrilffsecorromische) gegevens niet beschikbaar 
zullen warden gesteld. 



Conclusie natuur 
Als gevolg van de geplande werkzaamheden en de uiteindelijk gerealiseerde verwerkingsinetallatie 
werden natuerwearden verstoord. De compensatie van de verstoorde natteunvaarden - vertaald in 
natutedoeltypen — gaat voorbij aan het fundamentele bezwaar van de aantasting van aanwezige 
natuumararden ten gunste van economische doelen. De doelen met betrekking tot beschaming tegen 
water* er bij de haren besleept, Wat Is enders de raten om niet mee:inwerk te maken van de 
realisering van de installatie. Zoals eerder— ook in uw raad — is opgemerkt dat de econanische belangen 
van DCM prevaleren. Zolang deze met delving in Duitsland voldoende grondstoffen kunnen aanvoeren, is 
er vanuit hel bedrigsbeking- geen behoefte aan de ingegane in Grubbenvast. Ook de economische 
situatie van dit moment is niet bevorderlijk. Dat zal betekenen dat straks — in de praktijk de duur van het 
in werking zijn van de installatie vete malen (dan wel oneindig) langer zal duren dan beloofd. 

Conclusie verkeer 
Verkeerskundig bestaan er volgens het plan geen belemmeringen voor realisatie van CVI Haven Raaleind. 
Wij hebben sterk de indruk dat deze stellingname gebaseerd is op wensdenken. 

Conclusie geluld en trillingen 
Om de geluideffecten van de verwerkingsinstallatie naar de omgeving te beperken, warden onvoldoende 
maatregelen getroffen of maatregelen getroffen die handhaving door de gemeente veronderstellen, waarbij 
we welen dat de gemeente — als het om economische belangen van bedrijven gaat — nauwelijks 
handhavend optreedt. En als er druk uitgeoefend wordt alsnog te handhaven wordt het betreffende bedrijf 
gemeenschapsgeld toegestopt, om de economische activiteit maar overeind te houden. 

Concieste luchtkwalitett 
Volgens het plan vormt Lucht geen belemmering voor de realisatie van CVI Haven Raeleind. Er warden 
weliswaar maatregelen verlangd, maar ook hier is de praktijk vaak hardnekkiger dan de theorie. De regio 
wordt door allerlei ontwikkelingen toch al "overspoeld" door nieuwe ontwikkelingen met uitstoot van fijn 
stof, terwijl Noord-Limburg al een "hot spot" is. Vooral Grubbenvorst is daarvan de dupe. Er is geen 
onderzoek gedaan naar de effecten ven de komst van de CVI op de gezondheid van omwonenden, 

Conclaaf* externe veiligheid 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisering van de centrale 
verwerkingsinstallatie te veel risico's met zich mee zal brengen. Het plan zal leiden tot een significante 
toename van het groepsrisico, al was het maar op het gebied van volksgezondheid. Indien gesteld zou 
warden dat het aantal mensen, dat in het gebied woon, te gering is, dan zouden wij zak eau standpunt 
afwijzen. De gemeente dient kr het kader van de bestemmingsplanprocedure de aanvaarding van het 
en:meedelen te verantwoorden. Naar ons idee heeft de gemeente dat onvoldoende gedaan. 

Archeologische waarde 
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebeid waardevolle archeologische vondsten zijn aangetroffen, de 
onvoldoende bescherming krijgen door dit bestemmingsplan. 

Tenslotte 
We hebben het hiervoor al eerder aingewserd, het getimede veilighekleargurnent (besehenning legen 
walen is delven toepassing. Dat is de afgelopen jaren wed gebleken door het ~draaister, motivering 
uitdelen weid, plannen. ~tempo van uitvoering VIVI de winning(haven) wordt puur door de marktdag 
bepaald. Dat ki ook begrijpelijk maar in de stukken wordt anderagesuagereeni. Da motivatie vuurde 
locatie van de CM en de noodzaak daarvan is grotendeels gelegen in de mogelijkheid om grootschalig 
grondstoffen te winnen en daarvoor al dan niet verontreinigd slib in de plaatste brengen- Delliven vinden 
we niets terug in alle rapporten. Dat haalt ons inziens de grond weg onder de noodzaak van dit 
bestemmingsplan. Realiseren van een kleinschalige elft kan voldoende zijn om aan de lokale vraag naar 
bouwgrondstoffen te kunnen voldoen. Het gebekt terrein ontgraven en als slibberging In te richten is dan 
niet aan de orde. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Behoud de Parel, 
André Vollenberg 



• 

• 
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Inzake 	: Geurts c.sJAdvies 
B e1reft 	: zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde"; 

zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning; zienswijze dntwerp-
beschikking hogere grenswaarde wet geluidhinder 

Ons kenmerk : TI/msctI721300938 
E-mail 	: tjeltema@trc-advacaten.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 niet 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 /vIER-rapport 
overgelegd. Ik verzoek u mij een afschrift van het MER-rapport te verstrekken opdat ik 
zonodig nadere zienswijzen kan indienen. Met name is op dit moment niet te verifigren of 

Kantoor Veldhoven Kantoor Horst* wanv.tre-advoeatan.n1 
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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 Maaswericn — om 
veiligheidsredenen — legitiem zijn. De onderhavige haven wordt evenwel in de visie van 
clienten enkel opgericht omwille van economische belangen, namelijk het when van 
grind, en wel gedurende een termijn van (tenminste) 20 jaar. In feite is splake 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 industriele 
haven blijkt ook uit bladzijde 9 van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 1 januari 
2013. In § 4.2 staat dat de capaciteit van de installatie circa 1 miljoen ton per jaar 
bedraagt! 

Los daarvan zijn alanten van mening dat de haven niet op deze locatie dient te,  warden 
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 Raal/Raaieinde het laagst scoort vanwege de ligging van de 
locatie binnen de POG (Provinciaal Ontwildrelings 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 clienten dat nader onderzoek naar 
alternatieve locaties had moeten plaatsvinden. Overigens hebben cli8nten, althans 
Vereniging Behoud de Parel, ook alternatieve locaties aangedragen. Meer in het bijzonder 
is gewezen op de bestaande havens in W11118911111 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 â 5 jaar is 
gemoeid en met de exploitatie 20 i 25 jaar, aldus zou in totaal 30 laar  sprake zijn van 
strijd met de EHS. Dat zijn drie bestemmingsplanperiodesl Daarbij wordt nogmaals 
gewezen op het feit dat maar liefst 5 hectare binnen de MIS ligt. Binnen het POL heeft de 
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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 plengebied 
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 
Ontvairkelingszone 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. TeiwijI 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 	in de tijdelijke situatie niet binnen het huidige provinciale 
beleid". 

Dat in de eindsituatie wel sprake is ven 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 niet 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 fimctie, de Everlose beek die aan de Noordwest zijde op 100 á 200 meier 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-continuitelt. Van 
dat alles zal de komende 30 jaar geen sprake kunnen zijn indien de haven wordt 
gerealiseerd. Ook uit het plan Maascorridor (zie bladzijde 18 van de toelichting) blijkt dat 
wordt gestreefd naar rivierverruiming en natuurontwilckeling ter plaatse van de lócaties 
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 ene Wabo. 

In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat in de stukken de inrichting dan weer wordt 
gekwalificeerd als categorie 11.3J en dan weer als categorie 113.K zoals opgenomen in 
het BOL 

In § 3.2.1.1. van de ontwerp-beschikking (bladzijde 5) wordt gesteld dat de besta 
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 warden 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 II3P Sig,ht d.d. 7 januari 2013 (bladzijde 15) dat: 

"Om ten tijde van de aanlegfase te kunnen voldoen aan 50 dBa etmaalwacirde (50 
aa voor de dag 45 dBa voor de avond en 40 dBa voor de nacht) mag de gehele 
inrichting Wens de aanlegfase alleen in werking zijn van 06.30 uur tot 2030 uur 
en niet van 06.00 uur tot 22.00 mw.". 

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 dag doorgaan 

Uit de ontwerp-beschilddng blijkt voorts dat aan geluidsnormen niet kan warden voldaan. 
Onbegrijpelijk is de volgende conclusie op bladzijde 14: 

"Aangezien er geen maatregelen getroffen kunnen warden die betreffende 
maximale geluidrniveaus 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. 00 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 tlberhaupt aan de uit die wet voortvloeiende normstelling kan 
warden 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 
warden 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 warden aan het 
binnenniveau van 35 Oa. De bewoners hebben echter na de presentatie van het 
plan IvER 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 warden 
getroffen zodanig dat aan het binnemiiveau wordt voldaan Het feit dat enerzijdg 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 (bladSjde 23) 
sprake zijn. 

In dit rapport wordt gesteld dat in de omgevingsvergunning maatregelen als 
middelvoorschrift kunnen warden opgenomen. Dat is evenwel niet gebeurd. Aliius 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 maatreielen. 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 ontwerp-
ontgrondingsvergunning 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 
B8cW 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 werden beschouwd. 

Tenslotte hebben cliënten in de veelheid van stukken nogal wat deskundige rappértages 
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. 

6 
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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 mement, • 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 omgevingsverguiming 
te wei -ren alsook het verzoek om hogere grenswaarden te weigeren. 

mr. T,LP. Jeltema 

7 



• 

• 



Afd, A WEM: 

27-J1JN-2013 15:25 From:VERKOLTEN 
	

0774000394 
	

To:0774779750 	Pa9e:1'6 

VERKOIJEN 1  f) JURIDISCH ADVIES 

Gemeenteraad van Horst aan de Macs 
Afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

1111E1111 1 1111110111111111111111111111111111 
13/0052378 
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Venlo, 27 jtmi 2013 
Gemeente Horst a.d. Maas 
Reg. nr. 

Uw kenmerk:
-0J" Z013 Ons kenmerk: 10-13 RV 	 Ingekomen 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 

Geachte raadsleden, 

1.1 heeft het ontwerp-bestem.naingsplan `Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde' ter inzage 
gelegd. Mijn cliënten: 

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

zijn het hier niet mee eens. Hun zienswijze licht ik toe in deze brief. 

Feitelijke situatie 
De voorgenomen lomige voor het oprichten van de centrale verwerkingsinstallatie Raaleinde 
bevindt zich in een natuurlijke omgeving met landschappelijke waarden_ 

Zienswijze 

1. 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 en er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. Een initiatiefnemer is in dit geval verplicht om de negatieve effecten te 
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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, Natuurbeschenningswetgebieden en EI'S-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 '-regirne van kracht is, zijn nieuwe plannen, 
projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken af waarden 
van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. 

In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een 
groot openbaar belang. Dat wordt echter niet onderschreven. 

In de notitie "Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas" wordt 
aangegeven dat de noodzakelijke hoogwaterbeschenning 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 bangen 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 Wand 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 bestemming en worden de bestaande waarden 
tenietgedaan terwijl in de haven wel wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Dar de haven 
de status van Trans European Wand 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 CV1 daadwerkelijk in de haven onder te brengen. 
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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 Wannum 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 goot 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. 

2. strijdigheid met provinciaal ruimtelijk beleid 

Het project heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste vijfjaar wordt de haven aangelegd en 
vindt de ontgronding plaats. Vervolgens wordt er 20 jaar geëxploiteerd. Deze termijn kan nog 
met 5 jaar worden verlengd. In totaliteit betreft het dus een project dat zich over 30 jaar 
uitstrekt. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) wordt het gebied aangeduid als 
P3 en P2 gebied. Dat staat voor "ruimte voor veerkrachtige watersystemen' en 
"Ontwikkelingsgebied ecosystemen'. Daarbij komt dat het gebied vrijwel volledig als 
Provinciale Ontwikkelingszone Ciroete(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. 

Vaststaatdan ook dat het project strijdig is met het Provinciaal Oingevingsplan Limburg en 
dat er dan ook geen medewerking aan het plan kan 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 30 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- 

3. Geluidsoverlast en trillingshinder 

- individuele beoordeling 
Uit het ontwerp-plan blijkt dat bekend is dat bij de installaties die voor dit project 
worden gebruikt, laagfrequent geluid (LFG) te verwachten is. Terecht wordt 
gesteld dat LFG slecht kan warden gedempt en nauwelijks kan worden 
afgeschermd. LFG zorgt over grote afstanden voor overlast. In het ontwerp-besluit 
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 
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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 I,FO wordt ondervonden en zelfs wordt gesteld dat het 
aannemelijk is dat er wel LFG wordt ondervonden, kan geen goed woon- en 
leefklimaat worden gegarandeerd, Er is dan ook geen sprake van goede ruimtelijke 
ordening. 

- cumulatieve beoordeling 
In de directe nabijheid van het plangebied 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 
Itnennond 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. In het ontwerp-plan is geen rekening 
gehouden met het spoorweg- en scheepvaartlawaai en zijn ook de overige bronnen 
in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. Het besluit is dan ook 
onzorgvuldig voorbereid. 

- trilllingen 

Mijn cliënten vrezen trillinghinder. Als wordt geconcludeerd dat het aannemelijk 
is dat er overlast door laagfrequent ondervonden zal gaan worden, kan niet worden 
geconcludeerd dat voor trillinghinder niet gevreesd hoeft te worden. Juist vanwege 
de werkzaamheden, het aan- en afrijdend vrachtverkeer en het scheepvaartverkeer, 
had er onderzoek gedaan moeten worden naar trillingen. 

1. Cumulatieve effecten door andere projecten in Grubbertvorst 

Het lijkt er op dat Grubbenvorst alle grote projecten moet dulden. Onderhavig project zorgt 
voor een toename van eluid en (fijn)stof terwijl op een andere locatie in de gemeente 
megastallen worden toegestaan. Beide projecten zomen in ieder geval voor een toename van 
vrachtverkeer en uitstoot van (fijn)stof terwijl de kern Grubbenvorst ingeldeind ligt tussen 
beide projecten. Goede ruimtelijke ordening brengt ook met zich mee dat de lasten op een 
evenredige wijze worden verdeeld. Door veel intensieve bedrijvigheid te concentreren in 
Grubbenvorst is er sprake van een onevenredige lastenverdeling en een cumulatie van 
milieuhinder waardoor een goed woon- en leefklimaat niet is gegarandeerd. 

S. Verkeer 

Uit het akoestisch onderzoek en het ontwerp-bestemmingsplan 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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6. Nanamvaarelen 

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 ontwerp-plan wordt op pagina 44 gesteld dat er diverse beschermde 
diersoorten en planten zijn aangetroffen. Vervolgens wordt gesteld dat het planvoornemen 
niet leidt tot een wezenlijke verandering van de MIS 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 gernvesteerd 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. 

7. Alternatieven 

Hiervoor zijn al enkele alternatieve aangedragen. Het gehele project en de daaraan ten 
grondslag liggende rapporten, fijn volledig toegeschreven naar de locatie waarvoor nu het 
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt. 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 liet oprichten 
van de CVI op deze locatie noodzakelijk maken, bad 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. 

8. Archeologische waarden 

Er zijn door KAAP 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 



27-JUN-2013 15:26 From:VERKOIJEN 	 0774000394 	 To:0774779750 	 Page:6/6 

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 initiatienemer niet welgevallig zijn. Mijn clienten zijn van mening dat de acht door RAAP 
aangeduide sites behoudenswaardig zijn. 

9. 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 detotunement 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 
Namens cliënten vraag ik u het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen. 

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

Met vriend lijke groet, 

Mr. it,A.Ivi. 

• 
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+31 (43) 8808644 	 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 	11 juli 2013 
'Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieindel  

Geacht College, 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan 'Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde'. In het belang van de bescherming van het grondwater en de infrastructuur voor de 
drinkwatervoorziening hebben wij betreffende dit ontwerp bestemmingsplan de volgende opmerkingen. 

Bescherming Venloschol 
Het gehele plangebied valt binnen de boringsvrije zone Venloschol zoals die door de Provincie Limburg is 
vastgesteld. In de Omgevingsverordening Limburg zijn nadere regels opgenomen voor gedragingen in dit gebied ter 
bescherming van het grondwater. 
Wij vragen u in het bestemmingsplan: 

• op de verbeelding de boringsvrije zone Venloschol als gebiedsaanduiding op te nemen; 
• in de regels te verwijzen naar de betreffende artikelen, waaronder artikel 2.15, uit de 

Omgevingsverordening Limburg: 
• in de toelichting een beschrijving van de boringsvrije zone Venloschol op te nemen en waar van toepassing 

de relatie met de voorgenomen ontwikkeling. 

Regels Omgevingsverordening Limburg 
Uit het bij het plan gevoegde 'Hydrologisch onderzoek aanleg haven ten behoeve van de CVI locatie Raaieind', 
Oranjewoud, 2009, blijkt dat voor de werkzaamheden dieper dan +5 m NAP de grond wordt geroerd. Deze 
werkzaamheden zijn op basis van artikel 2.15 aanhef en onder b van de Omgevingsverordening verboden. Voor 
deze en alle andere werkzaamheden die strijdig zijn met de Omgevingsverordening, adviseren wij u in contact te 
treden met Gedeputeerde Staten. 

Leiclinginfrastructuur 
Verder zien wij dat hoofdwatertransportleiding in de toelichting en de regels is opgenomen. Hierover hebben wij 
geert verdere opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 
WML 

M.L.J. 
Advis ur Zekerstelling Grondstof en Winning 

NV Waterleiding Maatschappij Limburg —1BAN NL53 INGB 0679 4117 04 - Handelsregister Maastricht 14602038 - BTW NL0030452501301 
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Geacht college, 

II heeft het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de 

Met geluidhinder ter inzage gelegd. 

Mijn cliënten: 
De heer L.J.P. Cocpmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 
De heer MA. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ GrUbbenvorst; 
De heer E.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 
De beer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 
Mevrouw S.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 
De heer J.B. van Schaik, Grtibbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 
De heer E.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 
De heer L.G.C. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

zijn het hier niet mee eens. Run zienswijze licht ik toe in de brief die u bij 
deze fax aantreft. 

Vragen? 
Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op 
met mij via onze klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. tr kunt 

ook een e-mail sturen naar klantenservice@achmearechtábijstand.n1 of faxen naar 
(088) 462 27 99. Denkt u eraan om in dat geval ons referentienummer R207546484 te 
vermelden? 

 

Met vriendelijke groet, 

mr. R.A.M. Verkoijen 
jurist Bestuursrecht 
Stichting Achmea Rechtsbijstand 
Postbus 10100 
5000 JC Tilburg 

• 
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Stichting Achmea Rechtsbijstand 
Postbus 10100 

5000 JC Tilburg 
College van burgemeester en 
wethouders ten Horst aan de Maas 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

Tevens per fax op 27 juni 2013 op 0774779750) 

Dr. Hub van Doomeweg 195 
Tilburg 

Telefoon (088) 462 37 00 
Fax (088) 462 27 99 

www.achmearechtsbijstand. nl  

Datum 
27 juni 2013 

°Warmen 

Hogere grenswaarden Wgh CVI Raaielnde 

Ons henmern 
R207546484 

Lfw kenmerk 

Behandeld door 
mr. R.A.M. Verkoijen 

Telefoon (088) 462 37 00 
Fax (088) 462 27 99 

klantenserviceOachmearechtsbijstand.ni 

Geacht college, 

U heeft het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder ter 
inzage gelegd. 

Mijn cliënten: 
1. De heer L.J.P. Coopmans, Venloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst 
2. De heer M.A. Steyn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubberworst; 
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 Grubberworst 
7. De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 
8. De heer L.G.C. van de Laar, Boomhelde 2,5971 GG Grubbenvorst 

zijn het hier niet mee eens. Hun zienswijze licht ik toe in deze brief. 

1. Gelutdperlode 

Blijkens de aanvraag vinden er transportbewegingen in de nachtperiode, van 06:00 uur tot 07:00 uur 
plaats. In die periode geldt de meest lage geluldnorm. Bij de beoordeling van de vaststelling van de 
hogere grenswaarde blijkt niet of is overwogen om alle activiteiten in de dagperiode plaats te laten 
vinden. De nachtperiode is niet voor niets de periode met de laagste norm en derhalve moet niet zonder 
meer van de aanvraag worden uitgegaan. 

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

Voordat een hogere grenswaarde wordt vastgesteld moet worden beoordeeld of maatregelen aan de 

bron, in de overdrachtssfeer of bij de ontvanger er voor kunnen zorgen dat er geen hogere grenswaarde 

vastgesteld hoeft te worden. Het beperken van de aan- en afvoerbewegingen tot de dagperiode kan als 

een maatregel bij de bron worden aangemerkt Nu uit het besluit niet blijkt dat hier naar gekeken is, Is 

er sprake van een zorgvuldigheidsgebrek. 

3. Cumulatie van geluld 

In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich diverse geluidbronnen dle het geluid op 

geluldgevoelige 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 scheepvaartlawaal. Bij 

deze geluid bronnen komt dan nu een verwerkIngsinstallatie dle voor een verdere toename van het 

geluidsniveau zal zorgen. In het ontwerp-besluit Is geen rekening gehouden met het spoorweg- en 

scheepvaartiawaal en zijn ook de overige bronnen in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. 

Het besluit is dan ook onzorgvuldig voorbereid. 

4. Isolatiewaarde van de woningen 

Als binnenniveau moet 35 dB(A) gegarandeerd worden. U gaat in uw ontwerp-besluit uit van een 

isolatiewaarde van een woning van 20 dB(A). Zonder onderzoek naar de feitelijke toestand van de 

woningen kan dat niet zonder meer worden aangenomen. Bij een isolatiewaarde van 20 dB(A) wordt bij 

veel woningen net voldaan aan een binnenniveau van 35 dB(A). Juist bij een klein verschil is het in het 

kader van een zorgvuldige besluitvorming van belang dat de daadwerkelijke isolatiewaarde van de 

woning wordt bekeken en dat niet van aannames wordt uitgegaan. 

5. Andes routedng 

Bij het beschouwen van de maatregelen bij de bron, In de overdrachtssfeer en bij de ontvanger, moet 

ook worden beoordeeld of er andere ontsluitingsmogelijkheden zijn. In dit geval zijn drie 

ontsiuitingsvarianten beoordeeld waarbij ontsluitingsvariant 3 voor de minste toename van het 

geluidsniveau zorgt Desondanks Is gekozen voor ontslultingsvarlant 1. Daarmee wordt voorbijgegaan 
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aan het treffen van maximale maatregelen aan de bron, in dit geval door het kiezen van een andere 
ontslultingsvariant 

Vragen? 

Hebt u nog vragen of wilt u ons verder Informeren? Neemt u dan gerust contact op met mij via onze 
klantenseNice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 
klantenservIceraachmearechtsbijstand.n1 «faxen naar (088) 462 27 99. Denkt u eraan om In dat geval 
ons referentienummer R207546484 te vermelden? 

M/e.hvge;delijke groet, 	4. • 
••■•6"  

4 

; 

mr. RAM. Vtirkoliorri'-'  
jurist Bestuursrecht 

• 
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rteehaen. 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 14-13 RV 
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-besluit hogere grenswaarden 

Geacht college, 

U heeft het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de Wet 
geluidhinder ter inzage gelegd. 

Mijn cliënten: 

1. De heer P.G.M.W. Vallen, Winterheide 16,5971 GD Grubbenvorst 
2. De heer J.M. Spoormak.ers, 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 

zijn het hier niet mee eens. Hun zienswijze licht ik toe in deze brief. 

1. Geluidperiode 

Blijkens de aanvraag vinden er transportbewegingen in de nachtperiode, van 06:00 uur tot 
07:00 nar plaats. In die periode geldt de meest lage geluidnonn. Bij de beoordeling van de 
vaststelling van de hogere grenswaarde blijkt niet of is overwogen om alle activiteiten in de 
dagperiode plaats te laten vinden. De nachtperiode is niet voor niets de periode met de laagste 
norm en. derhalve moet niet zonder meer van de aanvraag warden uitgegaan. 

2. Maatregelen 

Voordat een hogere grenswaarde wordt vastgesteld moet worden beoordeeld of maatregelen 
aan de bron, in de overdrachtssfeer of bij de ontvanger er voor kunnen zorgen dat er geen 
hogere grenswaarde vastgesteld hoeft te warden. Het beperken van de aan- en 
afvoerbewegingen tot de dagperiode kan als een maatregel bij de bron worden aangemerkt. 
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Nu uit het besluit niet blijkt dat hier war gekeken is, is er sprake van een 
zorgvuldigheidsgebrek. 

3. Cumulatie van geluid 

In de directe nabijheid van het plangebied 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. In het 
ontwerp-besluit is geen rekening gehouden met het spoorweg- en scheepvaartlawaai en zijn 
ook de overige bronnen in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. Het besluit is 
dan ook onzorgvuldig voorbereid. 

4. Isolatiewaarde van de woningen 

Als binnenniveau moet 35 dB(A) gegarandeerd worden. U gaat in uw ontwerp-besluit uit van 
een isolatiewaarde van een woning van 20 dB(A). Zonder onderzoek naar de feitelijke 
toestand van de woningen kan dat niet zonder meer worden aangenomen. Bij een 
isolatiewaarde van 20 dB(A) wordt bij veel woningen net voldaan aan een binnenniveau van 
35 dB(A). Juist bij een klein verschil is het in het kader van een zorgvuldige besluitvorming 
van belang dat de daadwerkelijke isolatiewaarde van de woning wordt bekeken en dat niet 
van aannames wordt uitgegaan. 

5. Andere routering 

Bij het beschouwen van de maatregelen bij de bron, in de overdrachtssfeer en bij de 
ontvanger, moet ook worden beoordeeld of er andere ontsluitingsmogelijkheden zijn. In dit 
geval zijn drie ontsluitingsvarianten beoordeeld waarbij ontsluitingsvariant 3 voor de minste 
toename van het geluidsniveau zorgt. Desondanks is gekozen voor ore3luitingsvariant I. 
Daarmee wordt voorbijgegaan aan het treffen van maximale maatregelen aan de bron, in dit 
geval door het kiezen van een andere ontsluitingsvaxiant 

Verzoek 
Ik verzoek u het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden niet vast te stellen. 

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

Met vriendelijke groet, 

• 

• 
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Inzake 	: Geurts c.s./Advies 

	

Betreft 	: Pro forma zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie 
Raaieinde" 

Ons kenmerk : TJ/eme/TJ21300938 

	

E-mail 	: t.j eltema@trc-advocaten.n1 

Geachte leden van de Raad, 

Blijkens een publicatie ligt met ingang van 31 mei 2013 tot en met 1 1 juli 2013 ter inzage 
het ontwerp bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde". 

Onderstaande cliënten wensen zienswijzen in te dienen. Deze worden hierbij tijdig, 
aangetekend en per gewone post, ingediend. 

1. De Vereniging met Volledige Rechtsbevoegdheid Vereniging Behoud de Parel, 
statutair gevestigd te Grubbenvorst, Gemeente Horst a/d Maas en overigens 
gevestigd te (5971 (3D) Grubbenvorst aan de Winterheide 3. 

2. P.J.J.M. Geurts, wonende te Horst aan de Blauwververstraat 77. 
3. B. Smits, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 33. 
4. F. Leyser, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 32. 
5. R. van der Velde, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 59. 
6. P. Baggen, wonende te Grubbenvorst aan de Veestraat 2. 
7. P. Schreurs, wonende te Grubbenvorst aan de Bisweide 62. 
8. J. Rademakers, wonende te Grubbenvorst aan de Winterheide 8. 
9. R. Jans, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 33. 
10. R. de Greeff, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 10. 

	

Kantoor Veldhoven 	 Kantoor Horst* 
	

www.trc-advocaten.n1 

Telefoon 	+31(0] 40294 4500 
Telefax 	+31 [01 40294 4550 
E-mail advocaten(ntrc-advocaten.n1 

Telefoon 	+31(01 77 398 81 82 
Telefax 	+31 [03 77 398 81 91 
E-mail advotatenbstrc-advocaten.ni 

Stichting beheer gelden derden 
Rabobank rek.nr. 	15 96 74 379 
ABN AMRO nek.nr. 40 26 40004 

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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Pro forma zienswijze 

Cliënten zijn nog doende relevante informatie te verzamelen en uit te werken. Om die 
reden en ter sauvering van de termijn wordt hierbij namens cliënten een pro forma 
zienswijze ingediend. Uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een 
dergelijk geval een termijn wordt verleend van 2 weken na ontvangst van de pro forma 
zienswijze. Binnen deze twee weken kan een nadere onderbouwing worden gegeven. Zie 
onder meer ABRS 16 december 2009, nr. 200808009/1, zie voorts recentelijk ABRS 30 
december 2012, LJNBO 9788. Deze laatste uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling is 
bovendien recent bevestigd in een uitspraak van de ABRS van 28 februari 2012 
20100791519/R3 . 

De standaardoverweging luidt thnns: 
"Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien een besluit met de in qfdeling 3.4 
van de AWB neergelegde uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure is voorbereid de 
indiener van binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader toegelichte zienswijze 
onderverwijld in de gelegenheid wordt gesteld om deze binnen 2 weken van gronden te 
voorzien". 

In dit geval is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 
3.4 van de AWB van toepassing. 

Ik verzoek u mij dus de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en 
mij een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van verzending van uw 
brief, voor de nadere onderbouwing van deze zienswijze. 

Inhoudelijke zienswijze 

Subsidiair, voor zover een pro forma zienswijze onverhoopt niet mogelijk mocht blijken 
te zijn — hetgeen overigens niet het geval is — wordt namens cliënten het volgende 
opgemerkt. 

Blijkens de publicatie wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling op grond van 
artikel 3.31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Niettemin blijkt dat 5 besluiten bij 
verschillende instanties ter inzage liggen. Cliënten vragen zich dan ook af of de 
cotirdinatieregeling wel juist wordt toegepast. Dit zal in het kader van een aanvullende 
zienswijze nader worden toegelicht. 

Voorts is het zo dat Vereniging Behoud de Parel in het kader van inspraak/vooroverleg 
een zienswijze heeft ingediend op 12 december 2012 (het voorontwerp bestemmingsplan 
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lag eerder ter inzage van 9 november 2012 tot en met 20 december 2012). Aan die 
zienswijzen is niet tegemoet gekomen. 

De zienswijzen worden dan ook volledig gehandhaafd. 
De zienswijze van 12 december 2012 worden hierbij overlegd (bijlage 1). De inhoud 
daarvan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Alle zienswijzen 
genoemd in deze brief gelden ook als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Met name voor wat betreft het aspect archeologie, natuurwaarden en geluid zijn cliënten 
van mening dat niet de juiste procedure wordt doorlopen respectievelijk niet aan de 
wettelijke normen wordt voldaan. 

Ten aanzien van het aspect geluid wordt in het bijzonder nog opgemerkt dat sprake zal 
zijn van laag frequent geluid. Uit de diverse rapportages is gebleken dat het aanleggen van 
wallen om het plangebied onvoldoende is doch dat aan de bron maatregelen dienen te 
worden genomen om het geluid te beperken. Niet is gebleken dat die maatregelen ook 
daadwerkelijk worden getroffen. 

Cliënten zijn vooralsnog dan ook van mening dat het bestemmingsplan niet dient te 
worden vastgesteld. 

Ik verzoek u mij de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en mij 
zoals gezegd een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van 
verzending van uw brief teneinde zorg te dragen voor een nadere onderbouwing van deze 
zienswijze. 

In afwachting van uw berichten, verblijf fic, 

mr. T.I.P/Jeltema 



Gemeente Horst aan de Maas 
Aan het College van B&W en de gemeenteraad 
PostbusI3005 
5960M Horst 

Grubbenvorst 12 december 2012, BdPV0120 

Geacht College en geachte Raad. 

Sinds 9 november ligt het Voorontwerp Bestemmingsplan CVI Haven Raaleind ter Inzage en kan door 
belanghebbenden gereageerd worden op uw plannen. Gelet op de impact die uw besluit zal hebben op 
natuur, milieu en landschap hechten wij er aan onze zienswijze op het project Raaleind aan u kenbaar te 
maken. 

Conclusies befeldekeder 
Het plan pest in de tijdelijke situatie niet binnen het POL Daarnaast is in het kader van de POG en de 
ecologische verbIndingezone een nnee-tenzir-procedure opgestart Die ecologische verbindingszone wordt 
voorlopig niet gerealiseerd. Naar ons idee is verder in zijn algemeenheid onvoldoende gekeken naar de 
samenhang van de realisatie van dit plan met zaken als het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf, de 
ontwikkeling ven California, de aanleg van de Greereportlane, de uitbreiding van de veiling, enzovoorts. 

in een eerdere fase is afgesproken dat tussen gemeente en vereniging Behoud de Parel en DCM en 
Behoud de Parel overleg zou waden gevoerd over de precieze vormgeving van de plannen. In de praktijk 
le die belofte niet nagekomen. Niet door de gemeente en niet door DCM. Wij hebben —zoals hierna zat 
blijken — bezwaren en/of vraagtekens bij gestelde voorwaarden, voorzieningen en wat dies meer zij. Dat 
bevordert de geloofwaardigheid van partijen niet echt. Sterker nog, wij vragen ons ad of de uiteindelijke 
inrichting, zoets nu getekend, uiteindelijk ook wordt opgeleverd. In de praktijk blijken de eindbestemmingen 
van dit soort langlopende projecten door de politieke waan van de dag vaker aangepast te worden, met 
alle nadelige gevolgen voor omwonenden enkf bewoners van Grubbenvorst van dien. Daarmee is er geen 
garantie dat alle nu mg geconstateerde hinder tijdens de exploitatie geminimaliseerd wordt 

°nasa/Veld zei weer gesproken voorden over de wettelijke kaders, waarbinnen dit plan verantwoord wordt 
Gezien de veelheid aan plannen le rondom Grubberworst gerealiseerd geen warden (als het aan de 
plannenmakers en de gemeente ligt) mag gesteld warden dada wettelijke kadere niet toereikend zijn om 
de bevolking te beschermen tegen de ~sen van de te onderscheiden plannen (zeker in samenhang). 
De cumulake van pannen ie onvoldoende in beeld gebracht 

Conclusies lecatleksua 
In het Plan-MER te uligebned stilgestaan bij de locatieketue voor een omheb venverkingeinstablie M 
Noord-Limburg. Op basis van een aantal geformuleerde randvoorwaarden en uitgangspunten voor een 
CVI *_bos geambieerd dm in principe mogelijk geschikt zouden kunnen 4e voor de meditatie 
vin een centrale venverkingetnetallella Vervolgens is een lamellial beaordeingecrileriagefonnuteerd en 
zijn de pretendeer toeslas daarop beoordeeld. De weekkeetie ~eind went uiteindek als de meest 
geschilde lorde gekozen voor de reareselis van een CVI. 
De ebde neer de bcatiakeuze is niet objectief tagevoard. De opdrachtgever en de belanghebbende partij 
~in dezelfde. Dit galdt ook voor de andere onderzoeken en het besternerningspket. Daarmee Is ons 
inziens de noodzaak van een grootschalige CV' niet aangetoond. Neer ons oordeel teer zowel bij de 
localiekeuzes de de beoarclelingscrituda toegeredenserd naar de nu gekozen kwade. En eerder door ons 
ingebracht. alarnabeven — onder andere verwerking op het water —4e—ten onrechte - ter zijde gelegd. 

Conclusie grond -en appennektewater 
Planrealisatie kladt tot negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater. Om de effecten te beperken, 
morden onvoldoende maatregelen genomen. Ook al omdat de gemeente onvoldoende geliquipeerd is om 
controlerend toezicht adequaat aft te voeren. Zij zal daarbij (te) sterk leunen op de ondersteuning door de 
exploitant zet Publieke controle is modec, omdat bedrilf(eeconomische) gegevens niet beschikbaar 
zullen warden gesteld. 



Conclusie natuur 
At gevolg van de geplande werkzaamheden en de uiteindetijk gerealiseerde venverkingsinetallage 
werden natuumearden verstoord. De compensatie van de verstoorde natutswearden - vertaald in 
natuurdoeltypen — gaat voorbij aan het fundamentele bezwaar van de aantasting van aanwezige 
natuuneaanden ten gunste van economische doelen. Dedorden ~betrekking tot bescherming tegen 
water zijn er bij de haren bijgesleept Wat is anders de reden orli niet meteen Wedt te maken van de 
realisering van de inetalkine. Zoals eerder—ook in uw raad — is opgemerkt datde eporiambichn belangen 
van 0C1A prevaleren. Zolang deze met delving in Duitsland voldoende grondskitten kunnen aanvoeren, is 
er— vanuit het bedrijfsbelang - geen behoefte aan de installatie in Grubbenvonst. Ook de 'economische 
situatie van dit moment is niet bevorderlijk. Dat zal betekenen dat straks — In de praktijk — de duur van het 
in werking zijn van de installatie vele malen (dan wel oneindig) langer zal duren dan beloofd. 

Conclusie verkeer 
Verkeerskundig bestaan er volgens het plan geen belemmeringen voor realisatie van CV, Haven Raaleind. 
Wij hebben sterk de indruk dat deze stellingname gebaseerd is op wensdenken. 

Conclusie geluid en trillingen 
Om de geiuldeffecten van de venverkingsinstallade naar de omgeving te beperken, worden onvoldoende 
maatregelen getroffen of maatregelen getroffen die handhaving door de gemeente veronderstellen, waarbij 
we weten dat de gemeente — als het om economische belangen van bedrijven gaat— nauwelijks 
handhavend optreedt. En als er druk uitgeoefend wordt alsnog te handhaven wordt het betreffende bedrijf 
gemeenschapsgeld toegestopt, om de economische activiteit meer overeind te houden. 

Conclusie luchtkwaliteit 
Volgens het plan vormt Lucht geen belemmering voor de realisatie van CVI Haven Rardeind. Er werden 
weliswaar maatregelen verlangd, maar ook hier is de praktijk vaak hardnekkiger den de theorie. De regio 
wordt door allerlei ontwikkelingen toch al "overspoel« door nieuwe ontwikkelingen met uitstoot van fijn 
stof, terwijl Woord-Limburg al een "hot spar is. Vooral Grubbenvorst is daarvan de dupe. Er is geen 
onderzoek gedaan naar de effecten van de komst van de CVI op de gezondheid van omwonenden, 

Conclusie Memo wettigheid 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisering van de centrale 
venveridngsinabillatie te veel risico's met zich mee zal brengen. Het plan zal leiden tot een significante 
toename van het groeperisico, al was het maar op het gebied van volksgezondheid. Indien gesteld zou 
werden dat het aantal mensen, dat in het gebied woon, te gering is, dan zouden wij zulk een etandpunt 
afwijzen. De gemeente dient in het kader van de besternmingsplanprocedure de aanvaarding van het 
groepen:rico te verantwoorden. Naar ons idee heeft de gemeente dat onvoldoende gedaan. 

Archeologische waarde 
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebeid waardevolle archeologische vondsten zijn aangetroffen, die 
onvoldoende bescherming krijgen door dit bestammingspten. 

Tenslotte 
We hebben het hiervoor at eerder aangevoerd, het gebruikte veillgheldsequment (beschenrning tegen 
water)is nietvan b3epassing. Dat is de IdgelOpert jaren wel geblekandoorbetzonderventem rnietivertro 
mistellen van de plannen. Het lenges yen utbszering van de vriming(fatven) wordt puurde« *Modder"; 
haperde!. Detre ook begrijpelijk maar in de strikken wordt ander" 011$10(11~. DO motivatitvoorde 
locatie van de CV! en de noodzaak daarvan is grotendeels gelegen in de mogelijkheid om grootschalig 
grondstoffen te winnen en domoor al dan niet verontreinigd Mb in de plaats h brengen. Daarvan vinden 
we niets terug in alle rapporten. Dat haalt ons inziens de grond weg onder de noodzaak van dit 
bestemmingsplan. Realiseren van een kleinschalige Mi ken voldoende zijn om aan de lokale vraag naar 
bouwgrondstoffen te kunnen voldoen. Het gehele terrein ontgraven en als slibberging in te richten is dan 
niet aan de orde. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Behoud de Parel, 
André Vollenberg 



• 

• 
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de gemeente Horst aan de Maas 
t.a.v. de Afdeling Projectbureau 
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5960 AA HORST 

AANTEKENEN tevens per gewone post 

Alsmede per fax: 077 - 477 97 50 

Veldhoven, 26 juli 2013 

Inzake 	: Gewis c.s./Advies 
Betreft 	: zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaleinde"; 

zienswijze ontwerp-omgevingsverguming; zienswijze ontwerp-
beschikking hogere grenswaarde wet geluidhinder 

Ons kenmerk : 17/msc/T321300938 
E-mail 	: tjeltema@trc-advocaten.n1 

Geachte leden van de Raad, geacht College, 

Bij brief van 9 juli 2013 heb fit 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 MER-rapport te verstrekken opdat fic 
zonodig nadere zienswijzen kan indienen. Met name is op dit moment niet te verifidren of 

Kantoor Veklhoven Kantoor Horst* vnvw.tre-advocarten.n1 

   

TRC Adri:maten Is de handelsnaam rende besiebn vennootschap 
TRC Advocaten OLV. (KvK-nummer 500935761 

Stichting beheer gelden denten 
Rabobank rei= 15 96 74 379 
ABN AMRO rek" 4029 40004 

wij verrichten onze diensten eitelciltand onder tri•peszeimbhaid van de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van dus brief staan 
afgedrukt ei 00 capo bal ***** op onze webilter. In das. algemene voorwaarden 'Onder hfliel- sen baparkInia 'van ****** akeIlIkhold 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 Maaswerictin — om 
veiligheidsredenen — legitiem zijn. De onderhavige haven wordt evenwel in de ‹risie van 
clienten enkel opgericht omwille van economische belangen, namelijk het wirinen van 
grind, en wel gedurende een termijn van (tenminste) 20 jaar. In feite is sprake van 
realisatie van een haven in het bedrijvengebled Greenport Venlo. De haven heeft met 
beveiliging en/of Maaswerken niets te maken. Dat in feite sprake is van een industriele 
haven blijkt ook uit bladzijde 9 van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. / januari 
2013. In § 4.2 staat dat de capaciteit van de installatie circa 1 miljoen ton per jaar 
bedraagt! 

Los daarvan zijn clianten van mening dat do 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 Ontwildcelings 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 clionten dat nader onderzoek naar 
alternatieve locaties had moeten plaatsvinden. Overigens hebben cliEnten, althans 
Vereniging Behoud de Parel, ook alternatieve locaties aangedragen. Meer in het bijzonder 
is gewezen op de bestaande havens in Wanssurn en Venlo. Voorts is er expliciet op 
gewezen dat indien dan toch verwerking plaats moet vinden deze verwerking op ha 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 k 5 jaar is 
gemoeid en met de exploitatie 20 á 25 jaar, aldus zou in totaal 30 laar  sprake zijn van 
strijd met de PILS. 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 
Ontwilckelingszone 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. TerWij1 het 
gebied ingevolge het POL aldus kwetsbaarder wordt, wordt een zware industriele 
ontwikkeling thans positief bestemd voor een periode van (tenminste) 30 jaar. Datis 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 pp 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 á 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 gwaliteitsniveau, de 
natuurlijke waterkwaliteit, natuurlijke — systeemeigen processen en B-continulteit. Van 
dat alles zal de komende 30 jaar geen sprake kunnen zijn indien de haven wordt 
gerealiseerd. Ook uit het plan Maascorridor (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 11.3J en dan weer als categorie 113.K zoals opgenomen in 
het BOR. 

In § 3.2.1.1. van de ontwerp-beschikking (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 warden 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 dila voor de avond en 40 dBa voor de nacht) mag de gehele 
inrichting lijdens de aanleefase 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 bedrijft-  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 dag doorgaan. 

Uit de ontwerp-beschikking blijkt voorts dat aan geluidsnormen niet kan worden veldaan. 
Onbegrijpelijk is de volgende conclusie op bladzijde 14: 

"Aangezien er geen maatregelen getroffen kunnen worden die betreffende 
macimalegeluidrniv.  eaus kunnen verlagen, zal in de voorschreen daar waar de 
streeft aardenniet haalbaar zgn. 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 warden aangevraagd opdat 
beoordeeld kan worden of Ilberhaupt aan de uit die wet voortvloeiende normstelling kan 
warden 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 GRT,UmgvvAARDEN 

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 .116ER zelf aangegeven liever geen grondwal voor hun woning te krijgen en als 
gevolg daarvan een hogere geluidbelasting te accepteren. Ook zal de hogere 
gehddbelasting in de aanlegfase slechts tijdelijk zijn, omdat het arnputten 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 warden aan een binnenwaarde van 35 dBa. Indien 
daarin niet wordt voldaan moeten nadere bron- of overdrachtsmaategelen 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 warden voldaan aan geluidsnonnen. 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 L13P Sight d.d. 18 september 2012 (bladiijde 23) 
sprake zijn. 

In dit rapport wordt gesteld dat in de omgevingsvergunning maatregelen als 
middelvoorschrift kunnen worden opgenomen. Dat is evenwel niet gebeurd. Abilus 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 
warden (8) maatregelen genoemd die zouden moeten leiden tot beperlcing van 
geluidsoverlast. Deze maatregelen zijn evenwel op geen enkele wijze vastgelegd in de 
voorschriften en aldus niet geborgd. De maatregelen zijn aldus niet afdwingbaar. 

,ALGENIEEN 

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 ontwetp-
ontgrondingsvergunning 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 zon algemeenheid valt op dat deze rapportages sterk beschrijvend van 
aard zijn en in weinig van de rapporten expliciet wordt getoetst aan wetgeving danvvel 
beleid. Zonodig zullen cliënten daarop in de procedure nog nader terugkomen. 

6 
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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 loonde 
ongeschild. 

Cliënten behouden zich het recht voor deze stukken te laten toetsen door eigen in te 
schakelen deskundigen, hetgeen tot op dit mórnent, " 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 
omgevingsvergurming. 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 wei « .1 alsook het verzoek om hogere grenswaarden te weigeren. 

mr. TIP. Jeltenaa 
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Raaieinde 

Geacht college, 

Op 31 mei 2013 heeft u de ontwerpbeschikking voor een Omgevingsvergunning voor C.V.I. Haven 
Raaieinde met bovengenoemd kenmerk ter visie gelegd. Eenieder heeft tot en met 12 juli 2013 de 

gelegenheid om haar zienswijzen hierover aan u kenbaar te maken. 

Namens C.V.I. Haven Raaieinde maken wij van deze gelegenheid gebruik omdat er, ondanks al 
onze goede zorgen in het overigens in prima samenwerking verlopen voortraject nog enige 
omissies in het ontwerpbesluit zijn geslopen. In onderstaande gaan wij puntsgewijs in op onze 
zienswijzen. 

Ad Paragraaf 3.2.7.4 
In paragraaf 3.2.7.4 staan een aantal tabellen waarin de woning aan de Meikamp 94 is 
opgenomen. Deze woning is inmiddels gesloopt Wij stellen het op prijs dat dit beoordelingspunt uit 
de tabellen wordt verwijderd. 

Ad Paragraaf 3.2.7.5 
In de kop van de tweede en vierde tabel in deze pararaaf is de beoordelinghoogte van 5 meter 
hoogte niet opgenomen. Daarnaast zijn tabel 2 en tabel 4 omgewisseld en daarom zijn de geluid-
grenswaarden die onder de desbetreffende fase zijn gepresenteerd niet juist. Tabel 4 hoort onder 
tabel 1 te staan want deze heeft betrekking op de aanlegfase. Tabel 2 hoort onder tabel 3 te staan 

want deze heeft betrekking op de exploitatiefase. Kort gezegd tabel 2 en 4 dienen met elkaar 
verwisseld te worden en de beoordelingshoogte van 5 meter dient in tabel 2 en 4 te worden 
opgenomen. 

Voorschrift 6. Geluid en Trillingen 
In de figuur die aan de ontwerpbeschikking is toegevoegd, zijn de vergunningpunten zeer slecht 
leesbaar. Het lijkt dat vergunningpunt 6 bij de woning Venloseweg 75 (achtergevel) ligt. 

Kelvinbaan 40, 3439 Ml Nietmegein I Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein 1T (030) 231 13 77 
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Opgemerkt wordt dat in het geluidrekenmodel punt 6 bij de woning Venloseweg 30 (voorgevel) ligt. 
Wij verzoeken om dit goed te controleren en waar nodig te corrigeren. 

Voorschrift 6.3 
De maximale geluidniveaus zijn vergund op basis van de hoogste waarde van het LAr.LT + 10 dB(A) 
of de berekende maximale geluidniveaus LA„ op basis van het LAff,„-model. Dit is op zichzelf een 
goede methode. Een aantal waarden in de tabel zijn echter niet correct overgenomen en zijn te 
laag. Wij verzoeken om de waarden aan te passen. In de onderstaande tabellen wordt een voorstel 
gegeven. In de bijlage van deze brief is de onderbouwing en berekeningsmethode opgenomen. 

Tabel 1 
Aanlegfase - LArnax 

hoogte dag 
07.00-19.00 uur 

avond 
19.00-23.00 uur 

nacht 
23.00-07.00 uur 

6 1,5 63 i.p.v. 59 - - 
7e ZIP-punt 5 60 60 i.p.v. 55 60 i.p.v. 50 
8e ZIP-punt 5 60 60 i.p.v. 55 60 i.p.v. 50 

Tabel 2 
Exploitatiefase - LAm„ 

hoogte dag 
07.00-19.00 uur , 

avond 
19.00-23.00 uur 

nacht 
23.00-07.00 uur 

4 5 60 60 i.p.v. 55 60 i.p.v. 55 
5 5 59 i.p.v. 66 59 i.p.v. 53 59 i.p.v. 53 
7 ZIP-punt 5 . 60 60 i.p.v. 55 60 i.p.v. 50 
8 ZIP-punt 5 60 60 i.p.v. 55 60 i.p.v. 50-  

Wij verzoeken u bovenstaande zienswijzen in uw besluitvorming over het verlenen van de 
definitieve Omgevingsvergunning te betrekken. 

Tot nadere toelichting bereid tekenen wij met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 
LBPISIGHT BV 

drs. F.C. (Frank) Wulterkens MeBa ing. R. (Roel) van de Wetering 

Bijlage: berekening maximale geluidniveaus 
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Betreft: Océ-Technologies: zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning OVI Raaiende 

Geacht College, 

9 juli 2013 

Namens cliënte, Océ-Technologies B.V. (hierna te noemen: "Océ"), maak ik hierbij van de gelegenheid 
gebruik om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van uw ontwerp-omgevingsvergunning met kenmerk 
WABO-2013-0017 voor de activiteit bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en milleuverantwoord 
ondernemen (oprichten) ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo voor een centrale verwerkingsinstallatie voor zand 
en grind met haven gelegen aan Raaieinde te Grubbenvorst, welke ontwerp-beschikking tot en met 11 juli 
a.s. ter inzage ligt. 

Océ heeft om twee redenen aanleiding een zienswijze in te dienen. Bepaalde bedrijfsactiviteiten van Océ 
zijn trillingsgevoelig en Océ acht onvoldoende onderzocht (laat staan gebleken) dat de activiteiten van CV! 
Raaieinde niet tot onacceptabele trillingsniveaus leiden. Océ is verder bezorgd voor de gevolgen van 
fluctuaties in de grondwaterstand voor de warmte- en koudeopstag op haar complex. 

Inleiding 

Door middel van de ontwerp-beschikking wordt beoogd de ontwikkeling van een centrale 
verwerkingsinstallatie voor zand en grind en een haven mogelijk te maken in Grubbenvorst op de westoever 
van de Maas, direct ten noorden van de A67. Océ is (onder meer) gevestigd op twee locaties nabij het 
plangebied waarop dit bouwplan ziet. Het betreft (zoals Océ nu met de beperkte gegevens kan overzien) de 
volgende locaties: 

• Locatie 3N, gelegen aan de St. Urbanusweg 126, te Venlo. Locatie 3N betreft een research and 
development-gebouw ten behoeve van de ontwikkeling van hoogwaardige elektronicaproducten, 
waar zeer gevoelige analyses plaatsvinden. De afstand van locatie 3N ten opzichte van het 
plangebied bedraagt ongeveer 1500 meter; en 

• Locatie 1X, gelegen aan de St. Urbanusweg 43, te Venlo. Locatie 1X betreft een productie-gebouw 
ten behoeve van assemblage van hoogwaardige elektronicaproducten met een nauwkeurigheid In 

Lange Voorhout 3 • Postbus 30457 .2500 GL Den Haag • t 070- 376 06 06 • f 070 - 365 18 56 • www.barentskrans.nI 
Rabobank 12.17.34.404, t.n.v. Stichting beheer derdengelden BarentsKrans Advocatuur • IBAN NL20 RA130 0121 7344 04 • BIC RABONL2U 

BarentsKrans ta de handelsnaam van BarenIsKrans NV. advocaten en notarissen, statutair gevestigd Ie Den Haag (KvK ~planden nr. 27288882) 
Opa! onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepaasing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid ie opgenomen. 
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het micrometer bereik. De afstand van locatie 1X ten opzichte van het plangebied bedraagt 
ongeveer 1900 meter. 

Beide locaties zijn gebouwd op paalfundering, waarbij locatie IX op de eerste grindlaag is gefundeerd en 
locatie 3N op de tweede grindlaag. Volgens gearchiveerde documentatie ligt het paalpunt van locatie van 
gebouw 1X op circa 14 meter onder maaiveld, terwijl het paalpunt van locatie 3N tot circa 19 meter onder 
maaiveld reikt, zijnde circa 1 meter boven NAP. Océ is bezorgd over de mogelijke implicaties die de 
voorgenomen activiteiten kunnen hebben op haar locaties. 

Trillingen 

Met name op locatie 1X vinden trillingsgevoellge activiteiten plaats. Op die locatie 1X wordt in dei& 
productieprocessen gebruik gemaakt van onder andere zeer nauwkeurige draaibanken en een maatkritiscliiir 
positioneer proces. Als zich trillingen ten gevolge van de geplande zandoverslag voordoen, zouden die 
processen kunnen worden verstoord. Onbekend is bijvoorbeeld, indien grind zal worden gewonnen of 
overgeslagen op het gelijke niveau van de paalpunten van de fundering van de gebouwen van Océ, of de 
daardoor ontstane (laagfrequente) trillingen de gebouwen van Océ zouden kunnen bereiken en als dat zo 
is, wat daarvan de te verwachten effecten zullen zijn. 

Uit geen van de rapporten behorende bij de ontwerp-beschikking blijkt dat het ontstaan en de gevolgen van 
trillingen inhoudelijk zijn onderzocht. Het relaas inzake trillingen beperkt zich tot navolgende zinsnede in het 
Milieueffectrapport Deel B: Besluit-MER: 

"In de huidige situatie is binnen het plangebied CVI Haven Raaieinde, voor zover bekend, geen 
sprake van locaties waar trillingen optreden die leiden tot overlast of hinder voor omwonenden" 

Van de te verwachten (laagfrequente) trillingen ontbreekt evenwel iedere vorm van kwantificatie zodat niet 
kan worden beoordeeld of de hiervoor geciteerde verwachting terecht is; enig onderzoek naar aard en 
omvang van de te verwachten trillingen is kennelijk niet uitgevoerd. 

Nu het bedrijf van Océ zich op relatief korte afstand van het ontzandingsgebled bevindt, had op zijn minst^ 
aandacht moeten worden geschonken aan het ontstaan en het effect van trillingen al dan niet in combinatieW 
met het laagfrequente geluid ter plaatse van omliggende gronden, waaronder de locaties van Océ. Dit had 
des te meer op de weg gelegen nu de commissie voor de milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies ten 
aanzien van laagfrequent geluid als aandachtspunt heeft meegegeven dat moet worden onderzocht of 
laagfrequent geluid en dus ook trillingen aan de bron beperkt kunnen worden. Daarbij vragen de technische 
maatregelen om laagfrequent geluid en trillingen aan de bron te reduceren kennelijk nog een 
haalbaarheidsonderzoek met een thans onbekende uitkomst. 

Nu onvoldoende bekend is of er functionele risico's te verwachten zijn ten aanzien van trillingen en 
laagfrequent geluid, dient dit alsnog in het onderzoek te worden betrokken, alvorens het voorliggende 
besluit kan worden genomen. Aangetoond zal moeten worden dat de voorgenomen ontzandingsactivitelten 
geen nadelige invloed zullen hebben op de gebouwen van Océ en de activiteiten die daarin plaats vinden. 
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Grondwater 

Naast de onzekerheden die bestaan ten aanzien van trillingen, is er sprake van onzekerheden ten aanzien 
van de effecten van het project Raaielnde en het in werking hebben van de inrichting op de 
grondwaterstanden. Océ maakt in haar bedrijfsprocessen gebruik van de watervoerende lagen in de bodem 
onder haar bedrijfslocaties voor warmte en koude opslag. De door Océ gebruikte bronnen reiken tot in de 
tweede watervoerende laag, circa 48 meter onder maaiveld. 

Uit de milieueffectrapportage en de twee daaraan ten grondslag liggende hydrologische rapporten van 
Oranjewoud volgt dat de realisatie van de centrale verwerkingsinstallatie negatieve invloed zal hebben op 
de grondwaterstanden en —stromingen in het plangebled, zowel in de aanleg- als de exploitatiefase. 
Afhankelijk van de hoogte van het Maaspeil betreft het verlagingen of verhogingen van de 
grondwaterstanden. Om deze effecten te mitigeren worden een aantal maatregelen voorgesteld c.q. 
opgelegd. Onduidelijk is echter of die maatregelen voldoende effect zullen hebben. Bovendien geeft de 
MER geen antwoord op de vraag of de activiteiten van de centrale verwerkingsinstallatie ter plaatste van de 
locatie van Océ negatieve effecten hebben en of deze invloed zal uitoefenen op de tweede watervoerende 
laag. Onduidelijk is eveneens wat het effect zat zijn op stijgende en dalende grondwaterstanden op de 
warmte en koude opslag van Océ in de bodem. Gezien de relatief korte afstand die de gebouwen van Océ 
hebben op het plangebied, hadden die effecten echter wel degelijk dienen te worden onderzocht. 

Conclusie 

Al met al schort het in de voorbereiding van de voorliggende ontwerp-beschikking aan het onderzoek naar 
de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor de bedrijfsactiviteiten van Océ. Zonder nader onderzoek 
ten aanzien van (het ontstaan en de gevolgen van) trillingen en fluctuerende grondwaterstanden, kan het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning naar mening van Océ niet genomen worden. Dat is In 
strijd met de bij het nemen van het besluit te betrachten zorgvuldigheid. Océ verzoekt u dan ook deze 
aspecten te onderzoeken en, mocht uit dat onderzoek blijken dat het bouwplan inderdaad nadelige 
gevolgen zou kunnen hebben voor de bedrijfslocaties van Océ, bij het besluit tot verstrekking van de 
omgevingsvergunning voorschriften op te nemen teneinde deze gevolgen te voorkomen. Océ is uiteraard 
graag bereid om aan zodanig (nader) onderzoek haar medewerking te verlenen. Mocht de interne analyse 
leiden tot kosten voor Océ, dan acht Océ het evenwel vanzelfsprekend dat deze voor rekening van de 
aanvrager van de omgevingsvergunning komen. 

Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben, dan ben ik uiteraard tot toelichting bereid. 
Teneinde er zeker van te zijn dat deze zienswijze u tijdig bereikt, zend ik deze zowel per aangetekende 
alsmede per reguliere post toe. Een ontvangstbevestiging zie ik graag tegemoet. 

Pagina 3 van 3 



c 

c  	

■MM~~ 
~11.11■1111■1~  

,a Bami), (ainpaio)/ 1.11..pf•twaanue,d 



111111111111111111111111EHMINE11115 
13/0056929 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas 
Afdeling Projectbureau 
Postbus 6005 
5960 AA Horst Gemeente Horst a.d. Maas 

Reg. nr. 

Ingekomen 	0 JUL 2013 

Afd. 	Afgedaan.. 
	 Venlo, 9 juli 2013 

Betreft: 
Zienswijze ontwerpbeschikldng omgevingsvergunning `CVI Haven Raaieinde' 

Geachte, 

Op 30 mei jl. heeft u de ontvverpbeschikldng van de omgevingsvergunning `CVI Haven 
Raaieinde' ter inzage gelegd. De vergunning (en dus ook de beschikking) betreft het oprichten 
van een haven en verwerkingsinstallatie voor zand en grind op diverse percelen te Raaieinde 
Grubbenvorst. 

Ten aanzien van het onderdeel archeologie wil SAAL u bij deze een punt onder de aandacht 
brengen en verzoeken wij u wat dit betreft een heroverweging te maken dan wel het 
ontwerpbesluit hierop aan te vullen. Wij zijn immers van mening dat door de toepassing van 
de voorgestelde omgevingsvergunning de belangen van het archeologisch erfgoed binnen de 
betreffende percelen van Raaieinde te Grubbenvorst onevenredig geschaad (kunnen) worden. 

Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) 
SAAL is in 1996 opgericht en heeft als hoofddoelstellingen archeologie binnen de provincie 
Limburg bij een breed publiek actief onder de aandacht te brengen en te ijveren voor een 
adequate bescherming van het archeologische erfgoed binnen de provincie. Hiertoe 
organiseert SAAL o.a. lezingen en congressen, ondersteunt archeologische publicaties en 
bepleit door middel van overleg met andere belanghebbenden en eventueel inspraak, daar 
waar dat volgens SAAL noodzakelijk wordt geacht, een betere bescherming van ons 
archeologisch erfgoed. 

Zienswijze ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ‘CVI Haven Raaieinde' 
Ten aanzien van de ontwerpbeschildcing omgevingsvergunning willen wij aankaarten dat in 
de gehele beschikking geen rekening is gehouden met de binnen het gebied aanwezige 
archeologische belangen. Wij dringen er op aan om in de beschikking rekening te houden met 
het archeologische belang en het uitvoeren van deugdelijk archeologisch onderzoek als 
voorwaarde in de beschildcing op te nemen. Als bijlage van de beschikking dient een 
archeologisch programma van eisen, goedgekeurd door het bevoegde gezag, opgenomen te 
worden waarin de kwaliteitseisen en onderzoeksvraagstelling in voldoende mate zijn 
beschreven. 

Ter onderbouwing van de zienswijze: 
In de periode 2009-2010 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Raaieinde te Grubbenvorst (RAAP- 

SAAL (Stichting Archeologie Actueel Limburg) 
Pastoor Stassenstraat 9 
6243BW te Geulle 
KvK nummer 41079063 pagina 1 van 2 



Hoogachtend, 

rapport 2156). Hieruit kon geconcludeerd worden dat binnen het onderzochte plangebied 
verschillende (behoudenswaardige) archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dat een aantal 
vindplaatsen onvoldoende waarderende informatie hebben opgeleverd (vanwege beperkingen 
die door de Provincie Limburg aan het onderzoek gesteld zijn) en dat het gehele plangebied 
een hoog potentieel heeft voor archeo-landschappelijk onderzoek. RAAP acht het uitvoeren 
van archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. 
Dit is door de Provincie Limburg als zodanig bekrachtigd waarbij vanwege onduidelijke 
redenen (mogelijk heeft het kostenaspect hierbij een grotere rol gespeeld dan inhoudelijke 
afwegingen) de landschappelijke benadering is losgelaten, een aantal vindplaatsen is 
afgeschreven en de aard van het vervolgonderzoek is afgezwakt (selectiebesluit d.d. 28 
november 2012). Hoe dan ook, er is besloten dat binnen het plangebied Raaieinde 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

In uw ontwerpbeschilddng omgevingsvergunning 'CVI Haven Raaieinde' zien wij hiervan 
niets terug. In de ontwerpbeschildcing had u het archeologisch potentieel van deze locatie 
moeten onderschrijven en had u aan de ontwikkeling de voorwaarde van het uitvoeren van 
een archeologisch vervolgonderzoek moeten koppelen. Tevens had u de kaders (omvang van 
het onderzoek, vraagstelling, onderzoeksmethodiek etc.) van verplicht archeologisch 
vervolgonderzoek in een programma van eisen moeten neerschrijven en had dit programma 
van eisen een bindende bijlage van de beschikking omgevingsvergunning moeten zijn. 

Samenvattend verzoeken wij u: 
de ontwerpbeschildcing omgevingsvergunning 'CVI Haven Raaieinde' te herzien, 
de ontwerpbeschiklcing omgevingsvergunning 'CVI Haven Raaieinde' op het 
archeologisch belang aan te vullen, 
het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek als voorwaarde in de beschikking 
omgevingsvergunning op te nemen, 
de kwaliteitseisen en onderzoeksvragen en —systematiek in een programma van eisen 
op te nemen welke als bijlage bij de beschikking omgevingsvergunning gevoegd 
wordt. 

Overigens zijn we bereid om samen met u te bekijken hoe we recht kunnen doen aan de 
archeologische relicten in dit onderhavige plangebied. 
Voor de nadere specificering van onze zienswijze verwijzen we ook naar onze zienswijzen op 
de ontgrondingsvergunning (ingediend bij de Provincie Limburg) en de zienswijze op het 
ontwerp bestemmingsplan 'CVI Haven Raaieinde' (ingediend bij uw gemeenteraad). 

Dhr. Ir. J-P. de Warrimont 
Voorzitter 
Stichting Archeologie Actueel Limburg 

Dhr. W.R.Vroom 
Secretaris 
Stichting Archeologie Actueel Limburg 

SAAL (Stichting Archeologie Actueel Limburg) 
Pastoor Stassenstraat 9 
62438W te Geulle 
KvK nummer 41079063 
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k INGEKOMEN 2 7 JUNI 2013  
Geacht college, * 

CV/ Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst heeft een omgevingsvergunning op grond 
von artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
aangevraagd voor het oprichten van een haven en een verwerkingsinstallatie voor 
zand en grind, gelegen aan Raaieinde te Grubbenvorst. Het ontwexpbesluit met de 
aanvraag en andere relevante stukken ligt nu ter inzage. Mijn cliênten: 

De heer L.J.P. Coopmans, Vtnloseweg 53, 5971 PB Grubbenvorst; 
De heer M.A. Stevn, Grubbenhove 17, 5971 CZ Grubbenvorst; 
De heer H.J.M. Geurts, Venloseweg 28, 5971 PB Grubbenvorst; 
De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst; 
Mevrouw H.M. Lamberts, Winterheide 14, 5971 GD Grubbenvorst; 
De heer J.H. van Schaik, Grubbenhove 21, 5971 CZ Grubbenvorst; 
De heer H.J. Weersink, Nachtegaallaan 10, 5971 CL Grubbenvorst en 
De heer L.G.c. van de Laar, Boomheide 2, 5971 GG Grubbenvorst 

hebben mij gevraagd om daartegen een zienswijze in te dienen. Ik doe dat met de 
brief die u bij deze fax aantreft. 

Vragen? 
010 Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op 

met mij via onze klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. U kunt 
ook een e-mail sturen naar klantenserviaeeachmeareethtsbijatand.al of faxen naar 
(088) 462 27 99. Denkt u eraan om in dat geval ons referentienummer R207546447 te 
vermelden? 

• 

Met vriendelijke groet, 
mr. R.A.M. Verkoijen 
jurist Bestuursrecht 
Stichting Aehmea Rechtsbij stand 
Postbus 10100 
5000 JC Tilburg 

11B111111111111111111111111111111111111511  
3/0052382 
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Stichting Achmea Rechtsbijstand 
Postbus 10100 

5000 JC Tilburg 

Datum 

27 juni 2013 
Onderwerp 

Zienswijze op grond van Wabo 

Ons kenmerk 
R207546447 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

mr. R.A.M. Verkoijen 
Telefoon (088) 462 37 00 

Fax (0813) 462 27 99 
klantenservicegachmearechtsbijstand.n1 

Geacht college, 

CVI Haven Raaielnde BV. te Grubbenvorst heeft een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 
1 onder e van defflet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd voor het oprichten van een 
haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan Raaieinde te Grubbenvorst Het 
ontwerpbeslult met de aanvraag en andere relevante stukken ligt nu ter inzage. Mijn cliënten: 

1. De heer L.J.P. Coopmans, Venbseweg 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 P3 Grubbenvorst; 
4. De heer W. Bakker, Grubbenhove 27, 5971 CZ Grubbenvorst 
5. Mevrouw H.M. Lamberts, Winterhelde 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 gevraagd om daartegen een zienswijze in tm dienen. Ik doe dat met deze brief. 

Feitelijke situatie 

De voorgenomen locatie voor het oprichten van de centrale verwerkingsinstallatle Raaleinde bevindt 
zich In een natuurlijke omgeving met landschappelijke waarden. 

Rekeningnummer (IBAN) NL 11 RABO 0101 0506 74 
St. nr. 41 095 030 Tilburg 
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Zienswijze 

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

nader toelichten. 

. Toetsing aan Bouwbesluit 2012 

Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften behorende tot de gebrulksfunctie "lichte industrie". De 
kwalificatie "lichte Industrie" is mogelijk als het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt 
Het Bouwbesluit geeft geen grenswaarden die aangeven wanneer het verblijven van mensen een 
ondergeschikte rol speelt In de toelichting van het Bouwbesluit wordt een lichte industriefunctie 
omschreven als bijvoorbeeld een opslagloods, een kas of een stat. Hier gaat het om een bedrijf waar 
continu aan- en afvoer met vrachtwagens plaatsvindt, waar continu zand- en grind wordt gewonnen en 
verwerkt. Hiervoor dient derhalve de kwalificatie "industrie" te gelden. Er heeft derhalve een onjuiste 
toetsing aan het Bouwbesluit plaatsgevonden. 

2. Toepassing van de 1PPC-richtlip 

Er wordt gesteld dat de IPPC-richtlljn niet van toepassing Is. De vraag is echter of wordt voldaan aan 
artikel 5.4 en 5.5 van bijlage II van de IFFC-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. 

3. Geluidsoverlast en trillingshinder 

a. individuele beoordeling 
Uit het ontwerp-besluit en het ontwerp-bestemmingsplan blijkt dat bekend is dat bij de 
installaties die voor dit project wonden 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 ontwerp-
bestemmingsplan wordt gesteld dat, als LFG wordt veroorzaakt, rond de zeven een 
scherm van betonblokken zal worden geplaatst In het ontwerp-besluit van de 
omgevingsvergunning wordt daar geen aandacht aan besteed. Indien men eerst 
concludeert dat demping en afscherming nauwelijks mogelijk Is, staat op voorhand al vast 
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dat het plaatsen van een scherm geen effect heeft Het LFG plaatst zich voort via triflIngen, 
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. 

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 scheepvaartlawaal Bij deze geluldbronnen komt dan nu een 
verwerkingsinsblialie die voor een verdere toename van het geluidsniveau zal zorgen. In 
het ontwerp-plan is geen rekening gehouden met het spoorweg- en scheepvaartiawaa I en 
zijn ook de overige bronnen in onvoldoende mate betrokken bij de besluitvorming. Het 
besluit Is dan ook onzorgvuldig voorbereid. 

4. Verkeer 

Uit het akoestisch onderzoek leid Ik af dat wordt gekozen voor ontsluitingsvarlant 1 waarbij er dus 
sprake is van een directe aansluiting op de Venioseweg. 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, zat dit lelden Int overlast In de vorm van trillingen, 
schade aan woningen en geluidsoverlast 

5. Lucht 

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden die de overlast moeten voorkomen. Als 
het gaat om de voorschriften die stofoverlast moeten voorkomen, zijn de voorschriften echter zodanig 
vaag dat handhaving niet mogelijk is. Zo wordt in voorschrift 7.1. gesproken over "adequate 

maatregelen", in voorschrift 7.2. over "andere maatregelen" en In voorschrift 7.6 over ".. In Ieder geval zo 
klein mogelijk worden gehouden." Deze voorschriften zijn te vaag om de overlast daadwerkelijk aan te 
kunnen pakken. 
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6. 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 ontwerp-vergunning ter inzage 
ligt Dat de gronden al eigendom zijn van de Initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat van een 
objectief altematievenonderzoek 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 wonden waarbij de ingreep in het landschap niet noodzakelijk of minder is. Een bestaande 
locatie waar deze ingreep al heelt plaatsgevonden Ngt dan voor de hand. Hierbij moet dan worden 
gedacht aan het realiseren van een vaste of drijvende CV! Ineen 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. 

Verzoek 
Graag verzoek ik u de gevraagde vergunning te weigeren of de voorschriften zodanig aan te passen dat 
de vergunning daarmee aan deze zienswijze tegemoet komt 

Vragen? 
Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op met mij via onze 
klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 
klantenserviceeachmearechtsbilstand.ni of faxen naar (088) 462 27 99. Denkt u eraan om in dat geval 
ons referentienummer R207546447 te vermeiden? 

Met ~gelijke groet, 
• 

- 
mr. R.A.Itit.,V 
Jurist Bestuursrec 



• 

• 



AANTEKENEN tevens per gewone post 

TRCADVOCATEN 
VELDHOVEN HORST EINDHOVEN 

Gemeenteraad van de Gemeente Horst 
aan de Maas 
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Gemeente Horst a.d. Maas 

Re. nr. 

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. Hellendoorn• 
mr. E.J.M. Vannisselruy 
mr. %LP. Jeltema 
mr. C.W.H.M. Undehaag 
mr. 14-1.C. van den Hof 1 
mr. E.H.J. Plass* 
mr. C.M. Brouwers. 
mr. 0.8. Beamen 
mr. G.G.J. van Kopten' 
mr. I.A.W. van den Broek 
mr. E. GeerIngs 
mr. Ing. H.J.M. Smelt 
ma S.R. Beetens 
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mr. M. Struik 
mr. CIE. nommen* 
mr. S. van Megen 
mr. C.Z.A.M.Skanderove 
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vermaling van farniilarracht AtImealan 
beheldkagsmdtabala IvrAf4 

Veldhoven, 9 juli 2013 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Betreft 	: Pro forma zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie 

Raaieinde" 
Ons kenmerk : TJ/eme/TJ21300938 
E-mail 	: t.j eltema@trc-advocaten.n1 

Geachte leden van de Raad, 

Blijkens een publicatie ligt met ingang van 31 mei 2013 tot en met 1 1 juli 2013 ter inzage 
het ontwerp bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde", 

Onderstaande cliënten wensen zienswijzen in te dienen. Deze worden hierbij tijdig, 
aangetekend en per gewone post, ingediend. 

1. De Vereniging met Volledige Rechtsbevoegdheid Vereniging Behoud de Parel, 
statutair gevestigd te Grubbenvorst, Gemeente Horst a/d Maas en overigens 
gevestigd te (5971 GD) Grubbenvorst aan de Winterheide 3. 

2. PJ.J.M. Geurts, wonende te Horst aan de Blauwververstraat 77. 
3. B. Smits, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 33. 
4. F. Leyser, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 32. 
5. R. van der Velde, wonende te Grubbenvorst aan de Venloseweg 59. 
6. P. Baggen, wonende te Grubbenvorst aan de Veestraat 2. 
7. P. Schreurs, wonende te Grubbenvorst aan de Bisweide 62. 
8. J. Rademakers, wonende te Grubbenvorst aan de Winterheide 8. 
9. R. Jans, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 33. 
10. R. de Greeff, wonende te Grubbenvorst aan de Grubbenhove 10. 

Kantoor Veldhoven 	 Kantoor Horst* 

Bolwerk 16 5509 MH Veldhoven 
Postbus 153 5500 AD Veldhoven 

Telefoon 	+31 (01 40294 4500 
Telefax 	+31 f01 40294 4550 
E-mail advocatenieltro-advocaten.ni 

Hoofdstraat 19 	5961 EX Horst 
Postbus 6104 	5960 AC Horst 

Telefoon 	+31 [0] 77 398 BI 82 
Telefax 	+31 fin 77 3913 81 91 
E-mail advocateniatrc-advocaten.nl 

www.tre-advocaten.n1 

TRC Advocaten is da 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 onz• diensten uitsluitend onder toepasselijkheid ven de algemene voorwaarden, die op de achterzijde van deze brlel staan 
afgedrukt en ziln gepubliceerd op onze website. In deze algemene voorwaarden Is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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Pro forma zienswijze 

Cliënten zijn nog doende relevante informatie te verzamelen en uit te werken. Om die 
reden en ter sauvering van de termijn wordt hierbij namens cliënten een pro forma 
zienswijze ingediend. Uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een 
dergelijk geval een termijn wordt verleend van 2 weken na ontvangst van de pro forma 
zienswijze. Binnen deze twee weken kan een nadere onderbouwing worden gegeven. Zie 
onder meer ABRS 16 december 2009, nr. 200808009/1, zie voorts recentelijk ABRS 30 
december 2012, LJNBO 9788. Deze laatste uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling is 
bovendien recent bevestigd in een uitspraak van de ABRS van 28 februari 2012 
20100791519/R3. 

De standaardoverweging luidt thans: 
"Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien een besluit met de in afdeling 3.4 
van de AWB neergelegde uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure is voorberei4 de 
indiener van binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader toegelichte zienswijze 
onderverwijld in de gelegenheid wordt gesteld om deze binnen 2 weken van gronden te 
voorzien". 

In dit geval is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 
3.4 van de AWB van toepassing. 

Ik verzoek u mij dus de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en 
mij een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van verzending van uw 
brief, voor de nadere onderbouwing van deze zienswijze. 

Inhoudelijke zienswijze 

Subsidiair, voor zover een pro forma zienswijze onverhoopt niet mogelijk mocht blijken 
te zijn — hetgeen overigens niet het geval is — wordt namens cliënten het volgende 
opgemerkt. 

Blijkens de publicatie wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling op grond van 
artikel 3.31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Niettemin blijkt dat 5 besluiten bij 
verschillende instanties ter inzage liggen. Cliënten vragen zich dan ook af of de 
coördinatieregeling wel juist wordt toegepast. Dit zal in het kader van een aanvullende 
zienswijze nader worden toegelicht. 

Voorts is het zo dat Vereniging Behoud de Parel in het kader van inspraak/vooroverleg 
een zienswijze heeft ingediend op 12 december 2012 (het voorontwerp bestemmingsplan 
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lag eerder ter inzoge van 9 november 2012 tot en met 20 december 2012). Aan die 
zienswijzen is niet tegemoet gekomen. 

De zienswijzen worden dan ook volledig gehandhaafd. 
De zienswijze van 12 december 2012 worden hierbij overlegd (bijlage 1). De inhoud 
daarvan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Alle zienswijzen 
genoemd in deze brief gelden ook als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Met name voor wat betreft het aspect archeologie, natuurwaarden en geluid zijn cliënten 
van mening dat niet de juiste procedure wordt doorlopen respectievelijk niet aan de 
wettelijke normen wordt voldaan. 

Ten aanzien van het aspect geluid wordt in het bijzonder nog opgemerkt dat sprake zal 
zijn van laag frequent geluid. Uit de diverse rapportages is gebleken dat het aanleggen van 
wallen om het plangebied onvoldoende is doch dat aan de bron maatregelen dienen te 
worden genomen om het geluid te beperken. Niet is gebleken dat die maatregelen ook 
daadwerkelijk worden getroffen. 

Cliënten zijn vooralsnog dan ook van mening dat het bestemmingsplan niet dient te 
worden vastgesteld. 

Ik verzoek u mij de goede ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en mij 
zoals gezegd een nadere termijn van 2 weken te verlenen vanaf het moment van 
verzending van uw brief teneinde zorg te dragen voor een nadere onderbouwing van deze 
zienswijze. 

In afwachting van uw berichten, verblijf ik, 

mr. T.I.P/Jeltema 



Gemeente Huist aan de Maas 
Aan het CoNege van B&W en de gemeenteraad 
Postbus 6005 
5960 M Horn 

Grubbenverst 12 december 2012, BdP/0120 

Geacht Coilege en geachte Raad, 

Sinds 9 november ligt het Voorontwerp Bestemmingsplan CV! Haven Realeind ter Inzage en kan door 
belanghebbenden gereageerd warden op uw plannen. Gelet op de Impact die uw besluit zal hebben op 
natuur, milieu en landschap hechten wij er aan onze zienswijze op het project Raaleind aan u kenbaar te 
maken. 

Conclusies belektakederr 
Het plan peet in de tijdelijke situatie niet binnen het POL Daarnaast Is In het kader van de POG en de 
ecologische verbindingszone een "nee-tenzr-procedure opgestart. Die ecologische verbindingszone wordt 
voorlopig niet gerealiseerd. Naar ons Idee Is verder In zijn algemeenheid onvoldoende gekeken naar de 
samenhang van de realisatie van dil plan met zaken als het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf, de 
ontwikkeling van California, de aanleg van de Greenpodlane, de uitbreiding van de velling, enzovoorts. 

In een eerdere fase is afgesproken dat basen gemeente en vereniging Behoud de Parel en DCM en 
Behoud de Parel overleg zou warden gevoerd over de precieze vormgeving van de plannen. In de praktijk 
Is die belofte niet nagekomen. Niet door de gemeente en niet door DCM. Wij hebben - zoals hierna zal 
blijken - bezwaren en/of vraagtekens bij gestelde voorwaarden, voorzieningen en wat dies meer zij. Dat 
bevordert de geloofwaardigheid van partijen niet echt Sterker nog, wij vragen ons af of de uiteindelijke 
inrichting, zoete nu getekend, uiteindelijk ook wordt opgeleverd. In de praktijk blijken de eindbestemmingen 
van dit soort langlopende projecten door de politieke waan van de dag vaker aangepast te warden, met 
de nadelige gevolgen voor onnvonenden en/of bewoners van Grubbenvoret van dien. Daarmee le er geen 
garantie dat alle nu nog geconstateerde hinder tijdens de exploitatie geminimaliseerd wordt. 

Ongebnifeki zal weer gesproken wonden over de reetteke kaders, waarbinnen dit plan verantwoord wordt 
Gezien de veelheid aan plannen die rondom Grubbenvorst gerealiseerd gaan werden (als het aan de 
plannenmakers en de gemeente ligt) mag gesteld warden dat die wettelijke kaders niet toereikend zijn om 
de bevolking te beschermen tegen de ~assen van de te onderscheiden plannen (zeker in samenhang). 
De cumulatie van plannen Is onvoldoende in beeld gebracht. 

COUCIUMNI lecitiskeuze 
In het Plan-MER is uitgebreid stilgestaan bij de locatiekeuze voor een centrale verwarkingainsballatie in 
Noord-Limburg. Op besis van een aantal geformuleerde randvoorwaarden en uitgangepunten voor een 
CVI zijn zes locaties geenakseerd die in principe mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voerde ~natie 
ven een cenbatie verwerldngainstelledie. Vervolgens is een bereeittal becordelingscriteria geformuleerd en 
4n de potentaat locaties damp beonideekt. De zoeklocatle ~eind mud uiteindelijk iele de meest 
geschikte locatie gekozen voor de ~kaft van een CV!. 
De studie naar de locallekeuze is Met objectief talgevoent. De opdrachtgever en de belengtsebbende partij 
weren dezelfde. Dit geldt ook voor de andere onderzoeken en het bestemmingsplan. Daarmee is ons 
Inziens de modulair van een groabchalige CVI niet aangetoond. Naar ons oordeel is er zowel bij de 
locatiekeuzse We de lamOrdellnescriteria toegeredeneerd naar de nu gekozen kwak. En eerder door ons 
ingebrachte alternatieven -onder andere verwerking op het water -4n  - ten onrechte - ter zijde gelegd. 

Conclusie grond-en oppenriektawater 
Planrealisatie leidt tot negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater. Om de effecten le beperken, 
worden onvoldoende maatregelen genomen. Ook al omdat de gemeente onvoldoende getlquipeard is om 
controlerend toezicht adequaat uit te voeren. Zij zal daarbij (te) sterk leunen op de ondersteuning door de 
exploitant zelf. Publieke omtrok ie moeilijk, omdat bedriXseconcerdsche) gegevene niet beschikbaar 
zullen worden gesteld. 



Conclusie natuur 
Ais gevolg van de gegalde werkzaamheden en de uiteindelijk gerealiseerde verwerkingsInstaNatie 
warden nakrunvearden verstoord. De compensatie van de verstoorde natutuvraarden - vertaald in 
natuurdoettypen — gaat voorbij aan het fundamentele bezwaar van de aantasting van aanwezige 
natuurwaarden ten gunste van economische doelen. De doelen met betrekking tot bescherming tegen 
waterzijn er bij de haren bijgesleept. Wat Is anders de reden om niet meteen werk te maken van de 
realisering van de installatie. Zoals eerder ook in uw raad — Is opgemerkt dat de economische belangen 
van DCM prevaleren_ Zolang deze met delving in Duitsland voldoende grondstoffen kunnen aanvoeren, is 
er— vanuit het bedrijfsbelang - geen behoefte aan de installatie in Grubbemmest. Ook de economische 
situatie van dit moment is niet bevorderlijk. Dat zal betekenen dat straks in de praktijk — de duur van het 
in werking zijn van de installatie vele malen (dan wel oneindig) langer zal duren dan beloofd. 

Conclusie verkeer 
Verkeerskundig bestaan er volgens het plan geen belemmeringen voor realisatie van CV! Haven Raaielnd. 
Wij hebben sterk de indruk dat deze stellingname gebaseerd is op wensdenken. 

Conclusie geluld en trillingen 
Om de geluideffecten van de verwerkIngsinstallatle naar de omgeving te beperken, warden onvoldoende 
maatregelen getroffen of maatregelen getroffen die handhaving door de gemeente veronderstellen, waarbij 
we weten dat de gemeente — als het om economische belangen van bedrijven gaat — nauwelijks 
handhavend optreedt. En als er druk uitgeoefend wordt alsnog te handhaven wordt het betreffende bedrijf 
gemeenschapsgeld toegestopt, om de economische activiteit meer overeind te houden. 

Conclusie luchlktvalitelt 
Volgens het plan vormt Lucht geen belemmering voor de realisatie van CV! Haven Realeind. Er worden 
weliswaar maatregelen verlangd, maar ook hier is de praktijk vaak hardnekkiger dan de theorie. De regio 
wordt door allerlei ontwikkelingen toch al "overspoeld" door nieuwe ontwikkelingen met uitstoot van fijn 
stof, terwijl Noord-Limburg al een "hot spot" is. Vooral Grubbenvorst is daarvan de dupe. Er is geen 
onderzoek gedaan naar de effecten van de komst van de CV' op de gezondheid van omwonenden. 

Conclusie externe veiligheid 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisering van de centrale 
verwerkingsinstallatie te veel risico's met zich mee zal brengen. Het plan zal lelden tot een significante 
toename van het groepsrisico, al was het maar op het gebied van volksgezondheid. Indien gesteld zou 
worden dat het aantal mensen, dat in het gebied woon, te gering is, dan zouden wij zulk een standpunt 
afwijzen. De gemeente dient in het kader van de bestemmingsplanprocedure de aanvaarding van het 
graepsrisico te verantwoorden. Naar ons kies heeft de gemeente dat onvoldoende gedaan. 

Archeologische waarde 
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebeld waardevolle archeologische vondsten zijn aangetroffen, die 
onvoldoende bescherming icnben door dit bestemmingsplan. 

Tenslotte 
We hebben het *moor al seider aangevoerd, het gebruade velligheideargurnent (beschenninglagen 
• er) ie niet van beinassinft-  Dat lede itrimlopen ;twen Wel gebleken door het zonder eerdere motivering 
uitstellen van de Owen Hot tempo van iiffroerfrog Van de Ibiltting(havii) wordt puur deerde ~buiig 
bepaald. patia ook begripelfjc maar in *Stukken ~diendem gesuggereerd, ps motivatie voorde 
loerde van de C1/1 en de noodzaak daarvan is grotendeels gelegen in de mogelijkheid om grootschalig 
grondstoffen te winnen en daarvoor al dan niet verontreinigd allb lede plaats te brengen. Daarvan vinden 
we niets terug in alle rapporten. Dat haait ons inziens de grond weg onder de noodzaak van dit 
bestemmingsplan. Realiseren van een kleinschalige CVI kan voldoende zijn om aan de lokale vraag naar 
bouwgrondstoffen te kunnen voldoen. Het gehele terrein ontgraven en ais slibben:Ina 111 te richten leden 
niet aan de orde. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Behoud de Parel, 
André Vollenberg 



• 

• 
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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 

Alsmede per fax: 077 - 477 97 50 

Veldhoven, 26 juli 2013 

Inzake 	: Geurts c.s./Advies 
Beeft 	: zienswijze bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde"; 

zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning; zienswijze ontwerp-
beschikking hogere grenswaarde wet geluidhinder 

Ons kenmerk : TJ/msc/1721300938 
E-mail 	tjeltema@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 MER-rapport te verstrekken opdat ik 
zonodig nadere zienswijzen kan indienen. Met name is op dit moment niet te verifigren of 

Kantoor Veldhoven 

Bolwerk 18 2109 taf Vildhmein 
Pastbtla 153 5500 AD Veldhoven 

Kantoor Horst* 

Hatifdstreat19 	5961 EX Horst 
Postbus 6104 	5960 AC Horst 

www.tre-advocaten.n1 

TRC Advocaten le de handelsnaam Van d* besloten vennootschap 
TRC Advocaten HM litint-nunsmer 50093576) 

Stichtlne beheer gelden denten 
Rabobank Mann 15 96 74 379 
ABN AM/10 nik.rm 40 26 40 004 

Wij verrichten enze dienzten ultalultienti onder tnepasselijkhold van da algemene voorwaarden. die op de achterzijde van deze Mei staan 
afgedrukt en zijn gepubliceerd op onze webzlie. In deze algemene vanen/aarden ~der MIMI* een beperking "van easteprakelljelheld 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 Maaswericln — 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 warden 
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 locatielceuze 
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 Ontwildcelings 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, althang  
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 vernield dient te worden dat blijkens de stukken met de aanleg 3 á 5 jaar is 
gemoeid en niet de exploitatie 20 á 25 jaar, aldus zou in totaal 30 laar  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 
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onderhavige locatie de aanduidingen Pl en P2. Dit zijn de meest gevoelige en 14vetsbare 
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 phingebied 
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 P1 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. TdwijI het 
gebied ingevolge het POL aldus kwetsbaarder wordt, wordt een zware industriële 
ontwikkeling thans positief bestemd voor een periode van (tenminste) 30 jaar. Datis 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 017 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 á 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 — systeenneigen processen en 3-continurtelt. Van 
dat alles zal de komende 30 jaar geen sprake kunnen zijn indien de haven wordt 
gerealiseerd. Ook uit het plan Maascorridor (zie bladzijde 18 van de toelichting) blijkt dat 
wordt gestreefd naar rivierverruiming en natuurontwakeling 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 11.3J en dan weer als categorie 113.K zoals opgenomen in 
het BOL 

In § 3.2.1.1. van de ontwerp-beschikking (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. liet 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 dag 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 warden 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 faimawet zal worden aangevraagd. Daarvan is niet 
gebleken. Deze ontheffing dient alsnog zo spoedig mogelijk te worden aangevraagd opdat 
beoordeeld kan worden of fiberhaupt aan de uit die wet voortvloeiende normstelling kan 
worden voldaan. 

In de aanvraag van de omgevingsverguiming wordt verder in § 52 gesteld dat de 
initiatiefnemer bron- en overdrachtsmaatregelen treft. Deze zouden zijn omschreven in het 
akoestisch onderzoek. Deze zijn evenwel rijg vastgelegd in de voorschriften. Alle te 
treffen bron- en overdrachtsmaatregelen dienen te worden vastgelegd in de voorschriften. 

HOGERE GELUIDSWAARDEN 

Uit de ontwerp-beschilddng 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 clienten 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 warden 
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 (lat 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 ontwelp- 
ontgrondingsvergunning 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. 

6 
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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 verwerldngsinstallatie 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 
ongeschild. 

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 wei alsook het verzoek om hogere grenswaarden te weigeren. 

7 
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VERKOIJENÎfl JURIDISCH ADVIES 

College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Horst aan de Maas 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

Tevens per fax op 27 juni 2013 (077-4779750) 

Venlo, 27 juni 2013 

Mr. R.A.M. Verleden 

Rechtrgableden: 
Bestuursrecht 
Burenrecht 

Gemeente ~*.ci. Maas Reg. nr. 

ingekomen  2 -1 	zon  

IIIHEMBEENNEIR 
13/0052380 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 11-13 RV 
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning 

Geacht college, 

CVI Haven Raaieinde B.V. te Grubbenvorst heeft een omgevingsvergunning op grond van 
artikel 2.1 lid 1 onder e van deyet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd voor 
het oprichten van een haven en een verwerkingsinstallatie voor zand en grind, gelegen aan 
Raaieinde te Grubbenvorst. Het ontwerpbesluit met de aanvraag en andere relevante stukken 
ligt nu ter inzage. Mijn cliënten: 

1. De heer P.G.M.W. Vallen, Winterheide 16, 5971 GD Grubbenvorst 
2. De heer S.M. Spoormakers, Burg. Terrueerstraat 16,5911 V/vf Grubbenvorst; 
3. De heer J.A.T. van Hoof, Losbaan 27,5971 PA Grubbenvorst en 
4. Mevrouw M. Baggert, Venloseweg 55, 5971 PB Grubbenvorst 

hebben mij gevraagd om daartegen een zienswijze in te dienen. Ik doe dat met deze brief. 

Feitelijke situatie 
De voorgenomen loosde voor het oprichten van de centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde 
bevindt zich in een natuurlijke omgeving met landschappelijke waarden. 

Zienswijze 

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

1. Toetsing aan Bouwbesluit 2012 

Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften behorende tot de gebruiksfunctie "lichte 
industrie". De kwalificatie "lichte industrie" is mogelijk als het verblijven van personen een 
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ondergeschikte rol speelt. Het Bouwbesluit geeft geen grenswaarden die aangeven wanneer 
het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. In de toelichting van het 
Bouwbesluit wordt een lichte industriefunctie omschreven als bijvoorbeeld een opslagloods, 
een kas of een stal. Hier gaat het om een bedrijf waar continu aan- en afvoer met 
vrachtwagens plaatsvindt, waar continu zand- en grind wordt gewonnen en verwerkt. 
Hiervoor dient derhalve de kwalificatie "industrie" te gelden. Er heeft derhalve een onjuiste 
toetsing aan het Bouwbesluit plaatsgevonden. 

2. Toepassing van de IPPC-riehtlif n 

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 Il van de WPC-richtlijn. In de overwegingen bij de 
vergunning op grond van de Waterwet wordt gesteld (p. 1.7) dat het project onder andere ziet 
op het verwerken van niet-vennarktbare specie van binnen en van buiten het project in een 
bezinkbekken (onderwaterdepot) tem noorden van de haven. Onduidelijk is om welke 
hoeveelheden het gaat. 

3. Geluidsoverlast en trillingshinder 

a. individuele beoordeling 
Uit het ontwerp-besluit en het ontwerp-bestemmingsplan blijkt dat bekend is dat 
bij de installaties die voor dit project worden gebruikt, laagfrequent geluid (LEG) 
te verwachten is. Terecht wordt gesteld dat LFG slecht kan worden gedempt en 
nauwelijks kan worden afgeschermd. LEG zorgt over grote afstanden voor 
overlast. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt gesteld dat, als LEG wordt 
veroorzaakt, rond de zeven een scherm van betonblokken zal worden geplaatst. In 
het ontwerp-besluit van de omgevingsvergunning wordt daar geen aandacht aan 
besteed. 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 LEG 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, 

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 industrietentin 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. In het ontwerp-plan is geen rekening gehouden met het 
spoorweg- en scheepvaartlawaai en zijn ook de overige bronnen in onvoldoende 
mate betrokken bij de besluitvorming. Het besluit is dan ook onzorgvuldig 
voorbereid. 
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4. Verkeer 

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 voixo, van trillingen, schade aan woningen en geluidsoverlast. 

5. Lucht 

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden die de overlast moeten 
voorkomen. Als het gaat om de voorschriften die stofoverlast moeten voorkomen, zijn de 
voorschriften echter zodanig vaag dat handhaving niet mogelijk is. Zo wordt in voorschrift 
7.1. gesproken over "adequate maatregelen", in voorschrift 7.2. over "andere maatregelen" en 
in voorschrift 7.5 over ".. in ieder geval zo klein mogelijk worden gehouden." Deze 
voorschriften zijn te vaag om de overlast daadwerkelijk aan te kunnen pakken. 

6. 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 
dc. daaraan ten grondslag liggende rapporten, zijn volledig toegeschreven naar de locatie 
waarvoor nu de ontwerp-vergunning ter inzage ligt. 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. 

Verzoek 
Graag verzoek ik u de gevraagde vergunning te weigeren of de voorschriften zodanig aan te 
passen dat de vergunning daarmee aan deze zienswijze tegemoet komt. 

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op (077) 382 45 22 of (06) 218 37 443 of mailen 
via r.verkoijen@hoinenl. 
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College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Horst aan de Maas 
Postbus 6005 
5960 AA HORST 

Uw referentie: - 	 Onze referentie: 2-14031 

Datum: 29 Januari 2014 

Betreft: Zienswijze Océ inzake CVI Haven Raaieinde 

Gemeente Horst a.d. Maas! 
Reg. nr. 

Ingekomen 3 0 JAN 1014 

Afgedaan, 

Geacht College, 

Op 9 juli 201 3 (ingekomen bij gem. Horst a/d Maas, 10 juli 2013) heeft Océ een zienswijze 
ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan CV! en de ontwerp omgevingsvergunning. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij op 24 september 2013 overleg gevoerd met medewerkers 
van Océ. Tijdens dit overleg heeft Océ haar zienswijze nader toegelicht en hebben beide 
partijen hun activiteiten nader toegelicht. 

Toen is ook een bezoek gebracht aan een tweetal bedrijfslocaties van Océ in Venlo. Verder is 
op diezelfde dag een vergelijkbare zand- en grindverwerkingsinstallatie bezocht in 
Wachtendonk (D). 

DCM heeft vervolgens overleg gevoerd met adviesbureau Oranjewoud en Fugro om de 
zienswijze (zorgen) van Océ te weerleggen. Dit heeft geleid tot twee briefrapporten (zie 
bijlage 1 en 2). Bij e-mail van d.d. 4 november 201 3 (zie bijlage 3) heeft Océ aangegeven dat 
voor wat betreft het aspect grondwater genoegzaam aan hun zienswijze tegemoet komt. Voor 
wat betreft het aspect trillingen nog niet. Daarop heeft Fugro op verzoek van DCM een 
aanvullende notitie gemaakt uitgaande van een worst case benadering. In deze aanvullende 
notitie van Fugro (d.d. 28 Januari 2014) wordt gesteld dat uitgaande van de worst case 
benadering de trillingswaarden op een afstand van 500 m liggen op 
< 1 mm/s of < 5 mm/s2 en op 1500 m de trillingssnelheden verwaarloosbaar zijn 
(trillingsversnellingen <1 mm/s2). Dit betekent concreet dat op die afstand van 1500 meter 
activiteiten vanuit CVI niet meer meetbaar zijn (zie aanvullend briefrapport Fugro, bijlage 4). 
Dit betekent dat op basis van het door Fugro uitgevoerde onderzoek, geconcludeerd kan 
worden dat er door het project CVI (inclusief installaties, ontgronding en realisatie van haven) 
geen sprake kan zijn van trillingseffecten die van invloed zijn op de productie- en 
meeteffecten van Océ. 

Volledigheidshalve hebben wij gemeend u deze informatie (bijlage 1 t/m 4) integraal te doen 
toekomen. 

Op al onze leveringen en werkzaamheden zijn van toepassing de Alge-
mene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van 
Bouwgrondstoffen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij 
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 54/2009 
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Ter voorbereiding op de commissievergadering van 29 januari a.s. en de raadsvergadering van 
11 februari a.s. zouden wij u willen vragen om deze informatie toe te voegen aan het 
zienswijzerapportkdossier en te betrekken bij het besluitvormingstraject. 

Met vriendelijke groet, 

C.V.I. HAVEN RAAIEINDE BV 

• 

• 

Bijlagen: 
1. Briefrapport Fugro Geoservices B.V., d.d. 11 oktober 2013 
2. Briefrapport Oranjewoud B.V., d.d. 21 oktober 201 3 
3. Email van mevrouw Y. Bakkers - Donne (Océ), d.d. 4 november 2013 
4. Aanvullend briefrapport Fugro Geoservices B.V., d.d. 28 januari 2014 
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Veurse Achterweg 10 
Postbus 63 
2260 AB Leidschendam 
tel,: 070-3111333 DCM 

T.a.v. de heer R. van Ark 
Postbus 90 
6590 AB GENNEP 

Onze ref : 1013-0277-000.B01/ASN 	Leidschendam, 11 oktober 2013 

Betreft 	: Trillinaen CVI Haven Raaiend  

Geachte heer van Ark, 

In kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven 
Raaieind heeft de initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij is het 
aspect trillingen ook aan de orde gekomen. In de zienswijze van Océ worden echter zeer 
specifieke vragen gesteld over trillingen die betrekking hebben op hun bedrilfsbelang. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en Océ overleg gehad waarbij de 
reden van de zienswijze én de activiteit van CVI Haven Raaieind zijn besproken. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren waarmee tegemoet gekomen is 
aan de wens van Oce'. Naar aanleiding hiervan heeft Fugro de zienswijze met betrekking tot het 
specifieke aspect trillingen ten behoeve van zeer gevoelige apparatuur die staat opgesteld op een 
afstand van meer dan 1500 meter onderstaand beantwoord. 

Situatie 
Op circa 1500 tot 1900 m van de toekomstige centrale verwerkingshaven CVI Haven Raaieind 
(moet nog aangelegd worden) staan productie- en meetapparaten opgesteld die zeer gevoelig zijn 
voor storing / beïnvloeding door trillingen. Bij de aanleg van de haven worden o.a. afmeerpalen 
getrild en funderingspalen geheld. Daarnaast worden ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd met 
graafmachines en een zandzuiger. Bij de exploitatie is sprake van een verwerkingsinstallatie 
waarbij het gewonnen zand (grind wordt geclassificeerd en verwerkt. Op basis van de uit te 
voeren werken, zijn de tril- en heiwerkzaamheden (die trillingen in de grond opwekken) alsmede 
de trillende componenten van de installatie welke op de palen zullen worden geplaatst 
maatgevend voor het onderzoek. 

Gevraagd is naar een mogelijke grootte van een invloedsgebied, waarbinnen een risico op 
beïnvloeding van de opgestelde apparatuur te verwachten is. 

Toetsingskader 
Het beoordelen / toetsen van trillingsintensiteiten geschiedt op basis van de grens- en 
toetswaarden zoals deze zijn opgenomen in de SBR richtlijnen. Er zijn drie richtlijnen. In deze zijn 
richtlijn A 'Schade aan gebouwen" en richtlijn C 'Storing aan apparatuur van toepassing. 
Richtlijn B 'Hinder voor personen' is niet van toepassing. 

Fugro GeoServices B.V., Handelsreg. Den Haag 27114147/ BTW Nr. NL005621409B08 
Onderdeel van de Fugro Groep met vestigingen over de hele wereld. kt-1 (11) 
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Fugro GeoServices B.V. 
Geotechniek 

Onze ref.:1013-0277-000.1301/ASN 	 Leidschendam, 11 oktober 2013 

Mogelijk invloedsgebled 
Met een trillingsrisicoanalyse is het mogelijk de te verwachten trillingsintensiteiten versus de 
afstand inzichtelijk te maken. Bij de analyses wordt de methodiek zoals deze beschreven is in het 
handboek CUR 166 "Damwandconstructies» gehanteerd. Gegeven de ter plaatse aanwezige 
grondiagenopbouw en gegeven de afmetingen van de palen / planken tezamen met type hei / 
trilblok wordt een analyse van de trillingen versus de afstand gemaakt. Door In de analyse een 
grenswaarde voor gebouwen en een toetswaarde voor apparatuur te betrekken is vervolgens een 
grootte van het invloedsgebied te bepalen. Binnen dit invloedsgebied is dan een overschrijding te 
verwachten, erbuiten niet. Ter bepaling van de grootte van het invloedsgebied dient inzicht te zijn 
In de opbouw van de ondergrond, de bronsnelheid en de gronddemping in de grond en de 
toelaatbare waarden van de trillingen ter plaatse van de gevoelige apparatuur. De mate van 
demping vanuit het paalfundament naar de vloeren waar van de gevoelige apparatuur is geplaatst 
Is eveneens van belang. Van Invloed op de perceptie van opgewekte trillingen zijn eveneens 
trillingen veroorzaakt door andere bronnen (machines/verkeer etc.). 

Fugro heeft veel ervaring met het monitoren van trillingen bij o.a. bouwwerkzaamheden, 
waaronder de hei en trilwerkzaamheden vallen. Doorgaans reikt het invloedsgebied voor schade 
aan gebouwen niet verder dan circa 35 m buiten de bouwactiviteiten. Uit beschouwingen met een 
toetswaarde die voor zeer gevoelige (medische — en meet-)apparatuur geldig is, volgen 
invloedsgebieden van circa 350 m tot maximaal 500 m. Een vergroting van de afstand tussen de 
bron en de gevoelige apparatuur met een factor 3-4 zal de nog optredende trillingsniveaus 
dusdanig verlagen dat deze niet meer meetbaar zijn (en in de ruis wegvallen). 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
Fugro GeOSerVjDes B.V. 

Ir. A.J. Snethlage 
Senior Adviseur Geotechniek 



L/q62__. 2 

 

DCM bv 
T.a.v. de heer R. van Ark 
Postbus 90 
6590 AB GENNEP 

datum 	 21 oktober 2013 
uw brief van 
uw kenmerk 
pro)manummer 	233524 

onderwerp 	Reactie op zienswijze Océ 

Geachte heer Van Ark, 

oranjewoud 
Member et Mai Group 

Beneluxweg 125 
4904 Si OOSTERHOUT 

Postbus 40 

4900 AA OOSTERHOUT 
T (0162) 48 70 00 

F (0162)45 11 41 

InfolPoranlewoud.n1 
www.oranjewoud.nl  

In het kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven Raaleind heeft de 
initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij is het aspect grondwater uitgebreid aan 
de orde gekomen. 
In de zienswijze van Océ worden echter specifieke vragen gesteld die betrekking hebben op haar bedrijfsbelang 
van de warmte en koude opslag in het tweede watervoerende pakket en dit aspect is niet expliciet in de 
bovenbedoelde onderzoeken aan de orde gekomen. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en Océ overleg gehad waarbij de reden van de 
zienswijze van Océ én de activiteit van CVI Haven Raaieind uitgebreid zijn besproken. Naar aanleiding hiervan 
heeft Oranjewoud de zienswijze met betrekking tot het specifieke aspect warmte en koude opslag In het 
tweede watervoerende pakket onderstaand beantwoord. 

In onze rapportage van 12 maart 2009 zijn wij uitgebreid ingegaan op de effecten van de aanleg van de haven 
en de mitigerende maatregelen op de grondwaterstanden. Daarbij hebben we ons met name gericht op de 
effecten via het eerste watervoerende pakket omdat deze van belang zijn voor de landbouw, natuur en de 
bebouwing. In onze rapportage zijn wij niet uitgebreid ingegaan op de effecten in het tweede watervoerende 
pakket dat is gelegen op grotere diepte onder de Venlo klei. Dit pakket wordt namelijk afgeschermd van de 
haven via de laag Venlo klei onder de haven, zodat de effecten klein zijn. Daarbij worden door de 
initiatiefnemer alleen activiteiten uitgevoerd boven de laag van de Venlo klei. Voor Océ is het tweede 
watervoerende pakket van belang omdat hierin grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd ten behoeve van 
de warmte- en koude opslag op haar complex. 

Het complex van Océ ligt ongeveer op een afstand van 1500 m van de haven. De gekalibreerde parameters in 
het model leiden op deze afstand tot een verlaging van de grondwaterstijghoogten in het tweede 
watervoerende pakket van maximaal 2 á 3 cm. Dit Is een zeer beperkte nauwelijks meetbare stationaire 
verlaging. De fluctuatie van de grondwaterstijghoogten, die volgens onze informatie in de huidige situatie om 
en nabij 80 cm bedraagt, verandert hiermee niet_ De haven heeft dus geen nadelige invloed op de warmte- en 
koude opslag op het complex van Océ. 

contactpersoon: 	Ir. J.J.M. (Jan) van Roestel 	 T 0162-487297 / (06) 22 20 96 32 

e-mail: 	 jan.vanroestel@oranjewoud.n1 	 F 0162-437137 	 typ.: JIM 

blilage(n): 	 colt.: 

KendelaresIstar Leeuwarden 29021830 ~reven onder Ingenletersburetu Oranjewoud B.V. lebv.nr. NL0036623171301 
VisligIneen In ~remmen/ Men / Schoonebeerk/ Deventer/ Melen' / Capelle ajd Bord / Goes /Oosterhout / Beleen 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

J.J.M. (Jan) van Roestel 
senior-adviseur 

• 

• 
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Van: 	 pakkers - Donne. Yvette 
Aan: 	 Roei van 
Cc: 	 Persoon. Chil;  IdpaggLejsk. 
Onderwerp: 	Zienswijze Océ 
Datum: 	 maandag 4 november 2013 12:14:39 

Geachte heer van Ark, 

Naar aanleiding van uw mails van 17 en 21 oktober jl. en de daarbij gevoegde brieven van 

Oranjewoud treft u hierbij onze reactie aan. 

Met betrekking tot het onderdeel grondwater (effect van de realisatie en exploitatie van CVI 

Haven Raaieind op de warmte en koudeopslag in het tweede watervoerend pakket) achten wij 

de nadere toelichting zodanig dat op dat punt genoegzaam aan onze zienswijze tegemoet is 

gekomen. 

Dat ligt evenwel anders ten aanzien van het aspect trillingshinder voor de bij Océ aanwezige 

zeer gevoelige productie- en meetapparatuur. Uit de brief van de heer Snethlage van Fugro 

GeoServices van 11 oktober jl. hebben wij niet kunnen achterhalen welke trillingsintensiteiten in 

kwantitatief opzicht als gevolg van de aanleg van de haven zullen ontstaan. In de betreffende 

brief wordt evenmin ingegaan op de diepte van de metalen steunplaten waarop de CVI-

installatie wordt geplaatst en de mogelijke interactie met de onderliggende (harde) kleilagen, 

alsmede het doorgeven van trillingen via die kleilagen. 

Verder wordt in de brief van Fugro wel in abstracto ingegaan op de toetswaarde voor gevoelige 

apparatuur maar ook daar ontbreekt kwalitatieve onderbouwing, zodat voor Océ nog steeds 

onvoldoende vaststaat dat de door de aanleg en exploitatie van de CVI veroorzaakte trillingen 

zullen wegvallen in de ruis. 

Océ ziet zich dan ook genoodzaakt haar zienswijzen voorzover het betreft het aspect 

trillingshinder vooralsnog te handhaven. 

Met vriendelijke groet 

Yvette Bakkers-Donné 
Legal Counsel • Corporate Legal Affairs • Océ-Technologies B.V.. A Canon Group Company 

P.O. Box 101, 5900 MA Venlo • Sint Urbanusweg 43 • 5914 CA Venlo • The Netherlands 
T +31 (0)77 359 2189 F +31 (0)77 359 5421 E vvette.bakkersCoce.com  W www.oce.com   

Océ enables its customers to manage their documents efficiently and effectively by offering innovative 
print and document management products and services for professional environments. 

Trade Register: 12002662 

This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee 
and may contain information that is privileged, confidential or otherwise exempt 
from disclosure under applicable law. 1f you are not the intended recipient or 
agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, 



you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this communication in 
error, please notify the sender immediately by telephone and with a 'reply' 
message. Thank you for your co-operation. 

• 

• 



FUGRO GEOSERVICES B.V. 
Geotechniek 

 

Veurse Achterweg 10 
Postbus 63 
2260 AB Leldschendam 
tel.: 070-3111333 DCM 

T.a.v. de heer R. van Ark 
Postbus 90 
6590 AB GENNEP 

Onze ref : 1013-0277-000.B03/ASN 	Leidschendam, 28 januari 2014 

Betreft 	: Trillingen CVI Haven Raaiend 

Geachte heer van Ark, 

In kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven 
Raaieind heeft de initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij is het 
aspect trillingen ook aan de orde gekomen. In de zienswijze van OCE worden echter zeer 
specifieke vragen gesteld over trillingen die betrekking hebben op hun bedrijfsbelang. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en OCE overleg gehad waarbij de 
reden van de zienswijze én de activiteit van CVI Haven Raaieind zijn besproken. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren waarmee tegemoet gekomen Is 
aan de wens van OCE. Naar aanleiding hiervan heeft Fugro de zienswijze met betrekking tot het 
specifieke aspect trillingen ten behoeve van zeer gevoelige apparatuur die staat opgesteld op een 
afstand van meer dan 1500 meter onderstaand beantwoord. 

Met schrijven van 1013-0277-000.B01 d.d. 11 oktober 2013 van Fugro is een onderbouwing 
verstrekt van mogelijk te verwachten trillingsintensiteiten bij OCE als gevolg van de (bouw-) 
activiteiten bij CV! Haven Raaieind. 

Per mail d.d. 4 november 2013 heeft OCE laten weten dat zij niet in kwantitatief opzicht inzicht 
heeft gekregen in mogelijk op te treden trillingswaarden (1) en toetswaarden (2). Daarnaast meld 
OCE dat onvoldoende inzicht is verkregen ten aanzien van de dieper aangebrachte fundering van 
de CVI installatie met de mogelijke interactie op onderliggende kleilagen (3). Per mail d.d. 12 
november 2013 heeft DCM OCE inzicht verschaft in mogelijke prognose waarden, welke waren 
verschaft door Fugro. 

Onderstaand wordt specifiek inzicht gegeven in de 3 genoemde aspecten: 

Ad 1: Georoanosticeerde trillingswaarden  
Een worst case situatie is beschouwd voor het project CV! waarbij zwaar heiwerk en een 
grondlagenpakket dat de trillingen zeer sterk doorgeeft is aangehouden. Met een energieniveau 
van het heiblok van 224 kNm, een gronddemping van 1% en een zeer hoge trillingsbron intensiteit 
voor de grond (4 mm/s), zijn op een afstand van 500 m intensiteiten van minder dan 1 mm/s of 5 
mm/s2  geprognosticeerd. Op een afstand van 1500 m wordt verwacht de intensiteiten dusdanig 
laag zijn (trillingsversnelling < 1 mm/s2),, dat deze niet meer meetbaar zijn. Op basis hiervan kan 

Fugro GeoServices B.V., Handelereg. Den Haag 27114147 BilAr Nr. NL005621409B08 
Onderdeel van de Fugro Groep met vestigingen over de hele wereld. 
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met zekerheid worden gesteld dat de CV! Haven Raaieind (inclusief installaties, ontgronding en 
realisatie haven) in aanmerking nemende, er geen sprake kan zijn van trillingseffecten die van 
invloed zijn op de productie- en meeteffecten van OCE. 

Ad 2: Toetswaarden OCE installatie 
Of de geprognosticeerde waarden nog toelaatbaar zijn, is geheel afhankelijk van de 
toetsingswaarde van de apparatuur. Trillingen worden getoetst aan de grens-, streef,- en 
toetswaarden conform de SBR richtlijn A, B en / of C. SBR A geldt voor schade aan gebouwen, 
SBR B voor hinderbeleving van personen en SBR C voor storing van apparatuur. Omdat de eisen 
voor trillingsgevoelige apparatuur te divers zijn en mede omdat ieder apparaat op een 
verschillende manier is afgeveerd, is het niet mogelijk om eenduidige toetswaarden voor 
apparatuur te verstrekken. SBR C geeft derhalve geen toetswaarde, wel een werkwijze hoe om te 
gaan met de toetsing. 

Ter vergelijk: Fugro heeft ervaring met een vergelijkbaar project in Amsterdam. Op 100 m afstand 
tot uiterst trillingsgevoelige apparatuur worden zware prefab betonpalen tot een diepte van mv — 25 
m geheid. De toetswaarde is 6,3*10"8  m/s. Met een prognose heeft Fugro bepaald dat tezamen 
met het nemen van extra trillingsreducerende maatregelen de uitvoering met betonpalen mogelijk 
zou moeten zijn. Refererend aan deze praktijk situatie is het onwaarschijnlijk dat op een afstand 
van 1500 meter nog sprake kan zijn van trillingseffecten van CVI. 

Ad 3: invloed interactie hardere kieilaaen en diepere fundering CVI installatie  
Bij de analyses (zie 1) is aangenomen dat de refractie / reflectie van trillingen door grondlagen met 
verschillende stijfheden (kleilagen / zandlagen) minimaal is. Reflecterende trillingsgolven zijn 
maximaal en refracterende trillingsgolven zijn minimaal aangehouden. Hetgeen inhoudt dat de 
trillingen door de fundering bij OCE maximaal "gevoeld.' zullen worden. Met gedane worst case 
aannamen wordt het gehele grondpakket op locatie van OCE aangestoten door trillingen. In dat 
geval behoeft geen onderscheid gemaakt te worden in een diepe of ondiepe funderingswijze. 

Per mail d.d. 14 januari 2014 heeft OCE DCM geinformeerd dat OCE zekerheid qua mogelijke 
trillingen wil hebben. Om inzicht te krijgen in de huidig optredende trillingsintensiteiten heeft OCE 
voorgesteld trillingsmetingen te (laten) verrichten. De meetwaarden kunnen als basis toetswaarde 
gezien worden. De apparatuur werkt immers afdoende bij de optredende trillingsintensiteiten. Uit 
de meetwaarde is een minimale  toelaatbare toetswaarde te herleiden, geen maximale 
toetswaarde. Indien trillingsmetingen worden uitgevoerd, wordt geadviseerd deze minimaal 
gedurende een periode van 1 tot 2 weken uit te voeren. Het meetsysteem dient zodanig 
geprogrammeerd te zijn dat gedurende de gehele dag (24 uurs meting) zonder savelevel alle 
meetwaarden worden opgeslagen. Indien wel een savelevel wordt geprogrammeerd, worden enkel 
waarden boven dit level opgeslagen. 

Resumé 
1) OCE wil zekerheid of de bouwactiviteiten niet tot bedrijfsstoring leiden. Dit houdt o.a. in 

inzicht in kwalitatieve prognosewaarden / toetswaarden en het effect van een diepere 
funderingswijze van de apparatuur op de prognosewaarden; 

2) Op een afstand van circa 500 m zijn trillingsintensiteiten van circa <1 mm/s of 5 mm/s2  
geprognosticeerd. Op een afstand van circa 1500 m wordt verwacht dat de trillingen door 
de bouwactiviteiten niet meer meetbaar zijn. 

3) Gezien voorstaande kan met zekerheid gesteld worden dat door de activiteiten bij CVI 
Haven Raaieind (inclusief installaties, ontgronding en realisatie haven) geen nadelige 
trillingseffecten worden veroorzaakt die van invloed zijn op de productie- en meeteffecten 
van OCE. 

Blz, 2 



Fugro GeoServices B.V. 
Geotechnies 

Onze ref.:1013-0277-000.1303/ASN 	 Leidschendam, 28 januari 2014 

4) Of de geprognosticeerde trillingsintensiteiten toelaatbaar zijn, Is afhankelijk van de 
toetswaarde voor de apparatuur. SBR C voorziet niet In een toetswaarde. Deze dienen 
door de fabrikant / leverancier verstrekt te worden. 

5) Een minimale toetswaarde is te bepalen met het uitvoeren van trillingsmetingen in de 
huidige situatie. Bij optredende trillingen, zonder bouwactiviteiten, werkt de apparatuur 
immers afdoende. Het achterhalen van de toetswaarde is voor OCE belangrijk, maar 
gezien voorstaande is er voor DCM geen noodzaak/relevantie om metingen te verrichten 
(of financiële bijdrage). 

Blz. 3 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
Fugro GeoServices B.V. 

ir. A.J. Snethlage 
Senior Adviseur Geotechniek 
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project 	 085053ac, CIA Haven Raaletnde 
Projectdatum 	08-08-2013 

Opdrachtgever 	Raaleinde BV 
Uitgevoerd door 	wb 
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BIJLAGE 3. 

Inrichtings-/ontsluitingsvariant 11 CVE Raaieinde, inclusief de reacties/onderzoeken LBP Sight 

(effecten milieu onderzoeken) Antea Groep (hydrologische effecten) en Grontmij (ecologische 

effecten) betrekking hebbend op variant 11. 

• 

• 



• 

• 





• 

• 



anteggroup 

DCM bv 

T.a.v. de heer R. van Ark 

Postbus 90 

6590 AB GENNEP 

Beneluxweg 125 

4904 Si OOSTERHOUT 

Postbus 40 

4900 AA OOSTERHOUT 
T (0162) 48 70 00 

F (0162) 45 11 41 

info.nl@anteagroup.com  

lénvw.anteagroup.n1 

datum 	 7 januari 2014 

uw brief van 

uw kenmerk 
projectnummer 	265504 

onderwerp 	Aanleg fietstunnel 

Geachte heer Van Ark, 

In verband met de ontsluiting van het geplande terrein met verwerkingsinstallatie bij de toekomstige haven 

Raaieind (CVI) is de aanleg van een fietstunnel onder de uitrit van de CVI gepland. U heeft gevraagd om de 

hydrologische effecten van de aanleg van deze tunnel in beeld te brengen. 

Volgens de door u aangeleverde tekening komt de bovenkant van het asfalt in de tunnel op het laagste punt op 

NAP +17.05 m te liggen. De vloerdikte van de verhardingsconstructie bedraagt ca. 0.5 m. Daarnaast is het 

gewenst dat, om in den droge te werken, de grondwaterstand 0.3-0.5 m beneden de onderkant vloer blijft. Een 

bemaling van het grondwater tijdens het werk gaat dus in aanmerking komen als de grondwaterstand boven 

NAP +16.05 m komt. 

De tunnelbak wordt in de zomer gemaakt. Als maatgevende grondwaterstand voor de zomerperiode wordt 

uitgegaan van de gemiddelde grondwaterstand, wat een redelijke aanname is. Ten behoeve van het ontwerp 

van de tunnel is de gemiddelde grondwaterstand ter hoogte van de tunnelbak op NAP +15.75 m bepaald. Deze 

gemiddelde grondwaterstand is aan de veilige kant (dus relatief hoog) vastgesteld. Een en ander blijkt uit 

tekening 145591-1-1 in ons rapport 'Hydrologisch onderzoek aanleg haven ten behoeve van de CVI locatie 

Raaieind', 12 maart 2009. De grondwaterstand van NAP +15.75 m ligt 0.3 m lager dan de grondwaterstand 

waarbij bemaling nodig wordt. Een bemaling ten behoeve van de uitvoering van het werk is dus niet 

noodzakelijk. 

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG), die optreedt in het winterhalfjaar, wordt gemiddeld 3 weken 

per jaar bereikt of overschreden en bedraagt NAP +16,30 ni. Zelfs bij deze hoge grondwaterstand, die 0.25 m 

beneden de onderkant van de verhardingsconstructie blijft, is niet of nauwelijks een grondwaterstandverlaging 

middels bemaling nodig. Hieruit blijkt dat de vaststelling dat voor de aanleg van de tunnel in de zomer geen 

bemaling nodig is, robuust is. 

De tunnel ligt niet in de hydrologische bufferzone van een natuurgebied. Verder bestaat de bodem 

hoofdzakelijk uit zand en grindlagen. Deze lagen zijn weinig gevoelig voor zetting. Ook uit het oogpunt van 

effecten zijn de risico's dus klein. 

contactpersoon: 	ir. JJ.M. van Roestel 	 T (0162) 48 70 00 / (06) 22 20 96 32 

e-mail: 	 Jan.vanroestel@anteagroup.com 	 typ.: JvR 

bijlage(n): 	 coll.: 

Antea Nederland B.V. —statutaire zetel Heerenveen— handelsregtster 29021830 — BTW nr. NL003662317B01 
vestigingen In Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Geleen 
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Uit het vorenstaande volgt dat geen melding van de bemaling en de lozing van het grondwater aan het 
waterschap nodig is. Blijkt in het vervolg dat uitgangspunten wijzigen en een beperkte bemaling toch nodig Is 
dan dient het meldingsformulier bronbemaling en lozen van water uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 
onttrekking en lozing bij het waterschap ingeleverd te zijn. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

J.J.M. (Jan) van Roestel 
senior-adviseur 

• 

• 
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t.a.v. de heer C.M.E. van Ark 
Postbus 90 
6590AB GENNEP 

Datum: 7 januari 2014 Project: C.V.I. Haven Raaieinde (Wabo) 

Uw kenmerk: Locatie: Grubbenvorst Raaieinde 

Ons kenmerk: B085053ac.00007.rvw Betreft: CVI Haven Raaeinde - fietstunnel 

Versie: 01_001 

Geachte heer Van Ark, 

Zoals bij u bekend zijn, in het kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en 
exploitatie van C.V.I. Haven Raaieinde, door de initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken 
uitgevoerd. Ten aanzien van de verkeersontsluiting van het verwerkingsterrein zijn verschillende 
ontsluitingsvarianten (gelijkvloerse en tunnelvarianten) aan de orde gekomen. 

In kader van de bestemmingsplanprocedure is variant 3, zijnde een gelijkvloerse kruising, uitge-
werkt. In het kader van de procedure is door de Dorpsraad een zienswijze ingediend. Dit heeft 
geleid tot een aangepaste variant (variant XI) waarbij het langzame verkeer (fietsers) van 
Grubbenvorst richting Venlo en van Venlo richting Grubbenvorst door een aan te leggen fietstunnel 
onder de ontsluitingsweg van en naar het verwerkingsterrein van C.V.I. Haven Raaieinde wordt 

geleid. In de bijlage is de aangepaste variant XI weergegeven. 

De nieuwe ontsluitingsweg van en naar het verwerkingsterrein van CV! Haven Raaieind komt uit 
op de bestaande Grubbenvorsterweg. Het bestaande kruispunt Venloseweg, Grubbenvorsterweg 
en Raaeind wordt gereconstrueerd. De dichtstbijzijnde woning Venloseweg 79 ligt op circa 

55 meter afstand van het nieuwe kruispunt. 

Voor de volledigheid heeft initiatiefnemer LBPISIGHT verzocht om te bezien of deze aangepaste 
variant leidt tot wezenlijke andere conclusies ten opzichte van de (reeds) uitgevoerde milieu- 

onderzoeken. 

Geluid 
De Venloseweg, de Grubbenvosterweg en het Raaiend liggen in het buitenstedelijk gebied en 
bestaan uit een of twee rijstroken. De zone sterkt zich uit vanaf de as van de weg en heeft, bij een 
of twee rijstroken, een breedte van 200 meter vanaf de weerzijde van de weg (zie artikel 74 

Wet geluidhinder). 

Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein 1 Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein IT (030) 231 13 77 

F (030) 234 17 541E info©Ibpsightsil 'Bank 3542.36.5551 KvK 300739901 BTW NL0070931591301 



LBPISIGHTM 

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat bij fysieke veranderingen aan wegen er sprake is van 
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting met 1,50 dB of meer 
(afgerond 2 dB) toeneemt Bij het bepalen van de toename wordt het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarop de reconstructie wordt uitgevoerd en het jaar tien jaar na afronding van de reconstructie 
beschouwd. 

In het akoestisch onderzoek zoals gevoegd bij het MER is de toekomstige akoestische situatie 
(peiljaar 2022, situatie na reconstructie) van diverse ontsluitingsvarianten onderzocht Ook is de 
akoestische situatie in de huidige situatie (peiljaar 2012, situatie voor reconstructie) bepaald. 

De Venloseweg en het Raaieind zijn bij de berekeningen als één weg beschouwd. De wegen 
hebben het karakter van één doorgaande weg. Als de wegen als afzonderlijke wegen beschouwd 
zouden worden, zou de berekende geluidbelasting schijnbaar laag zijn. 

In de situatie voor reconstructie is de geluidbelasting Ld„ van de woning Venloseweg 79 vanwege 
de Venloseweg 55,79 dB (zonder toepassing van 5 dB aftrek conform artikel 110g 
Wet geluidhinder). Na aanpassing van het kruispunt Venloseweg, Grubbenvorsterweg en Raaeind 
is de geluidbelasting Lden  van de woning Venloseweg 79 vanwege de Venloseweg 55,33 dB 
(zonder toepassing van 5 dB aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). 

De geluidbelasting neemt met 0,26 dB af. Daarmee is geen sprake van een reconstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder. Vanuit de Wet geluidhinder is er geen bezwaar tegen de wegaanpassing. 
Het kruispunt kan dan ook zonder aanvullende maatregelen gereconstrueerd worden. Daarbij 
wordt echter wel opgemerkt dat de maximale snelheid van de wegen net als in de bestaande 
situatie niet meer dan 60 km/uur mag bedragen en dat de weg wordt voorzien van standaard dicht 
asfaltbeton (referentie wegdek). 

Luchtkwaliteit 

Gezien de intensiteiten van het verkeer niet zullen veranderen, zullen de veranderingen geen 
invloed hebben op de luchtkwaliteit. 

Externe veiligheid 

De veranderingen van een gelijkvloerse kruising naar een tunnelvariant voor het langzame verkeer 
(fietsers) heeft geen effect op het verrichte onderzoek externe veiligheid. 

Met vriendelijke groet, 
LBPISIGHT BV 

ing. R. (Roel) van de Wetering 
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Memo 

Plaats en datum 	 Referentlenummer 	 Kenmerk 

Eindhoven, 10 januari 2014 	 GM-0122006 	305840 

Aan 
A. Meulenbroeks-Leppens 

Kopie aan 

Van 
drs. A.E.H. Meulenbroeks-Leppens 

Betreft 
Memo ecologische waarde ontsluiting CVI — gedeelte Venloseweg-Raaieind 

1 	Aanleiding 
In het kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CV! Haven 
Raaieind heeft de initiatiefnemer reeds enkele jaren een groot aantal onderzoeken laten 
uitvoeren. Inmiddels heeft het Ministerie van EZ bij besluit van 17 mei 2013 een ontheffing 
verleend voor de uitvoering van CVI Haven Raaieind (kenmerk FF75C1201210315). Op basis van 
de verleende ontheffing dient onder andere de functie van het plangebied voor gewone 
dwergvleermuis en huismus vanaf 2013 jaarlijks gemonitoord te worden. 

De uitgevoerde natuuiwaardenonderzoeken hebben betrekking op het plangebied, dat gelegen is 
ten oosten van de Venloseweg. Echter, aan de westzijde van de Venloseweg is ten behoeve van 
de ontsluiting van CV! Haven Raaieind een gebied aangeduid, waar een optimale verbinding 
tussen de wegen Venloseweg en Raaieind kan worden gerealiseerd (figuur 1) aansluitend op het 
plangebied CVI. 

Hierbij zijn verschillende ontsluitingsvarianten (gelijkvloerse en tunnelvarianten) aan de ode 
gekomen. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een gelijkvloerse kruising (variant 3) 
uitgewerkt. Hierop is door de Dorpsraad een zienswijze ingediend. Dit heeft geleid tot een 
aangepaste variant, uitgaande van een ongelijkvloerse kruising waarbij het langzaam verkeer 
onder de toegangsweg van CVI Haven Raaieind door gaat. 

Deze notitie geeft antwoord op de vraag in hoeverre ecologie een mogelijk risico vormt bij de 
invulling van dit specifieke gedeelte van het bestemmingsplan. Gevraagd is om mogelijke 
risicofactoren op het gebied van soortbescherming te benoemen. 
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Figuur 1 	Begrenzing bestemmingsplan CVI Haven Raaieind. De notitie heeft betrekking op het grijs 
gekleurde gebied (met rode begrenzing), waarvoor de bestemming 'verkeer geldt. 

2 	Ecologische beoordeling 
Naar aanleiding van de vraag om een inschatting te maken van de ecologische waarde van de 
locatie gemarkeerd in figuur 1 is door een deskundig ecoloog op maandag 28 oktober 2013 het 
terrein bezocht. Daarnaast zijn bestaande natuurgegevens geraadpleegd van de NDFF en zijn de 
onderzoeksgegevens uit de Natuurtoets CVI Haven Raaieind (Grontmij, 2012) meegenomen. Dit 
onderzoek had betrekking op het gebied In figuur 1. Het ecologisch onderzoek was in het kader 
van deze natuurtoets in het bijzonder gericht op het gebied van de CVI, maar er is in dat kader 
ook in een ruimer verband onderzocht. Hierdoor is met dit onderzoek onder andere ook inzicht 
verkregen in eventuele ecologische relaties ter plaatse van de voorgenomen ontsluiting. 

2.1 	Beschrijving locatie 
De locatie waar de bestemming verkeer is aangeduid bestaat grotendeels uit een bomenweide 
met daarin ongeveer 30 verspreid staande zomereiken. De stamdiameter van deze zomereiken 
varieert van ca. 30 tot ca. 60 centimeter, waarbij in de klasse van ca. 50-60 centimeter slechts 
enkele bomen aanwezig zijn. De ondergroei bestaat voornamelijk uit gras als gevolg van jaarlijks 
maaien. De zomereiken zijn regelmatig opgesnoeid. De westelijke rand van het gebied bestaat 
uit een strook met spontane opslag van vooral schietwilg en veldesdoorn met een ruige 
ondergroei met veel braam en grote brandnetel. Langs de Venloseweg staan wilde 
paardenkastanjes met een diameter van ca. 60-80 centimeter. 
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Aangezien de nieuwe ontsluiting is geprojecteerd op of langs de bestaande weg waarbij 
uitgangspunt is dat de bestaande laanbomen blijven gehandhaafd is de invloed op de aanwezige 
bomen beperkt. Gevolg van realisatie van de ontsluiting van de CVI is dat enkele zomereiken 
moeten worden gekapt. 

Foto 1 en 2 Zomereiken boomweide links en opslag van bomen met ondergroei rechts 

Foto 3 Jong loofbos grenzend aan het plangebied 

3 	Resultaten 
Per soortgroep zijn in het kort de bestaande gegevens, eventueel waargenomen soorten en de 
resultaten uit het veldbezoek nader omschreven. 

3.1 	Flora 
In de Natuurtoets CV! Haven Raaieind en de NDFF zijn voor de locatie geen waarnemingen van 
beschermde planten binnen het plangebied vermeld. 
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De bomenweide in het plangebied is geschikt als groeiplaats voor beschermde plantensoorten 
van tabel 1. Het gaat dan om algemeen beschermde soorten flora waarvoor een vrijstelling van 
onthefflngsplicht Flora- en faunawet geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen. De 
aanwezigheid van overige of zwaar beschermde flora is op basis van de bestaande inrichting niet 
te verwachten. 

3.2 	Zoogdieren 
In de Natuurtoets CVI Haven Raaieind zijn voor de locatie geen waarnemingen van beschermde 
zoogdieren vermeld. Wel is bekend dat-de gewone dwergvleermuis in de omgeving een vaste 
zomerverblijfplaats heeft, onder andere in Raaieind 3. De bomen in het plangebied zijn, op één 
zomereik na (zie figuur 4/5), beperkt geschikt om te kunnen fungeren als vaste verblijfplaats voor 
vleermuizen. Behoudens deze eik, zijn géén andere bomen met geschikte Invliegopeningen in 
de aanwezige zomereiken en wilde paardekastanjes langs de Venloseweg aangetroffen. 

De bomenweide met zomereiken is geen optimaal foerageerbiotoop voor de gewone 
dwergvleermuls en het is aannemelijk dat deze geen deel uitmaakt van dusdanig essentieel 
leefgebied, dat de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie in het geding zou 
kunnen komen. In de omgeving van het plangebied zijn houtopstanden aanwezig met een 
kwalitatief beter ontwikkelde struweelbegroeiing voor niet alleen de gewone dwergvleermuis, 
maar ook voor andere vleermuissoorten. 

Foto 4 en 5 Zomereik met voor vleermuizen geschikte holte nabij de Venloseweg 

Uit de bestaande gegevens van de NDFF Is een enkele waarneming van de eekhoom bekend 
nabij het plangebied, aan de overzijde van de weg Raaieind. Er zijn echter geen aanwijzingen dat 
de eekhoorn slaapnesten heeft in de bomen binnen het plangebied of dat het plangebied van 
belang is voor andere beschermde zoogdieren uit de regimes tabel 2 en 3. 



• 
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3.3 	Vogels 
In de Natuurtoets CV! Haven Raaieind zijn voor de locatie geen waarnemingen van beschermde 
broedvogels vermeld. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat in het 
plangebied vaste rust- en verblijfplaatsen van broedvogels uit categorie 1 t/m 5 aanwezig zijn. De 
aanwezigheid van algemeen voorkomende broedvogels gedurende het broedseizoen is zeer 
aannemelijk. Alle broedvogels zijn zwaar beschermd gedurende deze kwetsbare periode (tussen 
ongeveer half maart en half juli). Bij het vellen van de Zomereiken ten behoeve van de ontsluiting 
van de CV! dient hiermee rekening te worden gehouden. 

3.4 	Amfibieën, reptielen en vissen 
Uit de Natuurtoets CV! Haven Raaieind en de NDFF zijn voor de locatie geen waarnemingen van 
beschermde amfibieën, reptielen en vissen bekend. Vissen komen in het plangebied niet voor 
vanwege het ontbreken van oppervlaktewater. Het terrein is ongeschikt als leefgebied voor 
amfibieën en reptielen van de beschermingsregimes tabel 2 en 3. Licht beschermde amfibieën 
(tabel 1) zoals bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad kunnen incidenteel in het plangebied 
aanwezig zijn, maar ook slechts in geringe aantallen vanwege het ontbreken van 
oppervlaktewater. Voor eventuele aanwezigheid van licht beschermde soorten geldt een 
vrijstelling van ontheffingsplicht van de Flora- en faunawet voor het uitvoeren van ruimtelijke 
ingrepen. 

3.5 	Overige beschermde soorten 
Er zijn geen bestaande waarnemingen die wijzen op leefgebieden van bijzonder beschermde 
soorten. Het plangebied is voor deze soorten ook niet geschikt op basis van de aanwezige 
terreinelementen. 

4 	Conclusie en aanbevelingen 
Uit de ecologische inschatting blijkt dat groei- of verblijfplaatsen van beschermde soorten van 
tabel 2 en 3 Flora- en faunawet op voorhand uitgesloten zijn. In één zomereik zijn enkele holtes 
aanwezig waarin mogelijk een boombewonende vleermuissoort een verblijfplaats kan hebben. 
Indien het voornemen bestaat om deze boom te vellen, dan dient de potentiële invliegopening 
specifiek te worden beoordeeld op achterliggende holle ruimten. Aan de hand van dit onderzoek 
kan de nadere noodzaak voor aanvullende vleermuisonderzoek worden bepaald. 

Ten aanzien van de ontsluiting (bestemming verkeer) is het aan te bevelen om met name de te 
verwijderen bomen te monitoren op de mogelijke aanwezigheid van beschermde natuurwaarden. 
Indien uit de monitoring blijkt dat beschermde natuurwaarden in de te verwijderen bomen / locatie 
voorkomen, dan kan in samenspraak met een deskundig ecoloog de eventuele noodzaak tot 
ontheffingsplicht worden bepaald. Deze monitoring kan worden gecombineerd met de monitoring 
conform de verleende ontheffing. 
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ijgaand reft u een afschrift van de overdracht aan de gemeente aan. 

( Ing. J. Antonides, 
afdelingshoofd 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
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(043) 389 73 37 

24 juli 2008 

2 5 JULI Zuhtl 

Onderwerp 
Overdracht procedure plan-MER aan gemeente Horst aan de Maas 

Geachte heer Janssen, 

Hierbij laat ik u weten dat wij de procedure inzake de plan-MER voor de CV! Raaieinde in de gemeente 
Horst aan de Maas, aan deze gemeente hebben overgedragen. De gemeente zal zorgdragen voor een 
go de afhandeling van het ruimtelijke ordeningstraject van uw plannen, waarbij de plan-MER zal worden 

b trokken. 

080707-0006 
Praat mee over Limburg! www.limburg.nliburgerforum 

Bezoekadres: Postbus 5700 Tel 	+ 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening Bereikbaar via: 
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NL-6229 GA Maastricht postbus@prviimburg.ni  www.limburg.n1 13.25.75.728 Lijn 3 (richting Heugem) 
Let op: gewijzigd per Lijn 53 (richting Gulpen) 
01/02/2008 Lijn 57 (richting Gulpen) 
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VERZONDEN 1. 3 JUNI ZON 
Onderwerp -31.1 
Overdracht plan-MER Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde 

Geacht college, 

Bij ons is op 16 april 2008 de plan-MER ten behoeve van de POL-aanvulling Centrale 
Zandverwerkingsinstallatie Raaieinde ingediend. 

Na bestudering van het dossier en de doelstelling die wij hebben met het POL2006, zijn wij op basis van 
onderstaande argumenten tot de conclusie gekomen, dat een POL-aanvulling niet noodzakelijk is. Onze 
overwegingen hiervoor zijn als volgt. 

In het Statenbesluit Zandmaas II en het Meerjarenplan Zandmaas II is voorzien in de realisatie van een 
centrale verwerkingsinstallatie, voor de verwerking van zand vrijkomend bij hoogwaterbescherming- en 
natuurontwikkelingsprojecten in het kader van Zandmaas II. De locatie Raaieinde in de gemeente Horst 
aan de Maas is hiervoor aangemerkt als geschikt 

In het verleden is voor de ontwikkeling van de locatie ingezet op het maken van een POL-aanvulling. Na 
heroverweging blijkt een POL-aanvulling echter niet noodzakelijk. Deze heroverweging is gebaseerd op 
het standpunt, dat niet de tijdelijke situatie (15 tot 20 jaar) voorop moet staan, maar de einddoelstelling 
voor het gebied (de eindsituatie). Het gebied is nu aangemerkt als POG. Hiervoor geldt een 
ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Ontwikkelingen zijn toegestaan mits in algemene zin de 
kwaliteit in het gebied toeneemt. Een vergelijkbare situatie bestaat in de Grensmaas, waar in Meers een 
verwerkingsinstallatie aanwezig is in de POG. Motivering hierachter is dat door de ontwikkelingen in de 
tijdelijke situatie, in de eindsituatie een gebied met meer kwaliteit in de vorm van natuur ontstaat dan 
zonder de ontwikkeling. 

080611-0089 
Praat mee over Limburg! www.limburc.nliburoerforum 

Bezoekadros: Postbus 5700 Tel 	+ 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening Bereikbaar via: 
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NL-6229 GA Maastricht 

NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.n1 

Fax 	+ 31 (0)43 
www.limburg.nl  

361 80 99 Rabobank 
13.25.75.728 

Lijn 1 (richting De Heeg) 
Lijn 3 (richting Heugem) 

Let op: gewijzigd per Lijn 53 (richting Gulpen) 
01102/2008 Lijn 57 (richting Gulpen) 



provincie limburg 

Voor de locatie Raaieinde betekent de ontwikkeling dat het noordelijke deel in een vrij vroeg stadium de 
kans krijgt zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. In dit omPutgebied zullen tijdens de aanwezigheid van 
de verwerkinginstallatie nog slechts zeer beperkt handelingen plaatsvinden. Samen met de 
aangrenzende, door initiatiefnemer te realiseren EHS vormt dit gebied een groene buffer richting 
Grubbenvorst De haven wordt uitgevoerd met natuurvriendelijke oevers. Hoewel de bedrijvigheid 
gedurende de uitvoering hier groot is, biedt de haven zeker In de eindsituatie mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling. Beoogd einddoel voor het gebied is een extensief recreatief gebruik door inwoners 
van de gemeente. Kwaliteit in de vorm van recreatie, natuurbeleving en natuurontwikkeling. Zo blijft de 

groene buffer tussen stedelijk en landelijk gebied ook voor de toekomst gewaarborgd. 

Gezien het bovenstaande, is besloten om deze ontwikkeling in te steken op de wenselijke eindsituatie en 
geen apart planologisch regime te maken voor een situatie die tijdelijk van aard is. Dit past bij de 
doelstelling van een structuurvisle, waarin (ook) de lange termijn doelen voor gebieden worden uitgezet 

Dit betekent, dat wij niet langer bevoegd gezag zijn voor het afhandelen van de plan-MER. Dit MER zal In 
het kader van de bestemmingsplanprocedure moeten worden meegenomen. Wij verzoeken u dan ook 
deze plan-MER verder in behandeling te nemen en te betrekken bij de besluitvorming rond het 
bestemmingsplan voor de betreffende locatie. De procedureoverdracht is ambtelijk voorbesproken en 

afgestemd. 

Wij gaan er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

ing. J. Antonides, 
afdelingshoofd 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

080611-0089 
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Notitie 

Datum: 18 juni 2014 Project C.V.I. Haven Raaieinde (Wabo) 

Uw kenmerk: Locatie: Grubbenvorst Raaieinde 

Ons kenmerk: V085053ac.00007.rvw Betreft: Reactie op de notitie van Peutz 

Versie: 04 001 kenmerk TKe/EB/KS/DD 2843-2-NO 

Inleiding 
Bij de afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State zijn beroepschriften binnen gekomen 

tegen het besluit van de Raad van de gemeente Horst aan de Maas van 11 februari 2014. 

De beroepen zijn afkomstig van LJ.P. Coopmans en anderen, P.G.M.W. Vallen en anderen, OCE 

Technologies B.V. en Vereniging behoud de Parel. In het beroepschrift van L.J.P. Coopmans en 

anderen en het beroepschrift van P.G.M.W. Vallen en anderen is een notitie van Peutz 

opgenomen. Op verzoek van initiatiefnemer CVI Haven Raaieinde B.V. heeft LBPISIGHT een 

reactie gegeven op deze notitie. 

Geluidzone 
Peutz stelt dat delen van de geluidzone ontbreken aangezien bepaalde gronden volgens Peutz zijn 

gelegen binnen het plangebied van het bestreden bestemmingsplan "Centrale Verwerkings-

installatie Raaieinde", maar buiten de begrenzing van het industrieterrein zijn gelegen en in het 

plan ten onrechte niet zijn aangeduid als geluidzone. Welke gronden worden bedoeld is niet nader 

aangeduid. Opgemerkt wordt dat het gehele plangebied dient te worden aangemerkt als industrie-

terrein in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) gezien de activiteiten en werkzaamheden die zijn 

toegestaan binnen de in het plangebied voorkomende bestemmingen zullen plaatsvinden. 

Onzes inziens dient derhalve de plangrens van onderhavig bestemmingsplan te worden gezien als 

grens van het industrieterrein als bedoeld in de Wgh. Gronden binnen het betreffende industrie-

terrein maken geen onderdeel uit van de zone rond dat terrein. De zone rond onderhavig 'industrie-

terrein' is formeel vastgelegd door de vaststelling van het bestemmingsplan "Geluidzone Centrale 

Verwerkingsinstallatie Raaieinde" (gemeente Horst aan de Maas en Venlo) en in het bestemmings-

plan "Venlo Trade Port" (gemeente Venlo). 

Gehanteerde grenswaarden 
In de vergunning zijn voor twee situaties geluidgrenswaarden opgesteld, namelijk voor: 

- de aanlegfase (periode van 3 jaar); 

- de exploitatiefase (periode van 20 jaar). 

De in de vergunning opgenomen geluidgrenswaarden zijn tot stand gekomen na een bestuurlijk 

afwegingsproces, waarbij niet alleen gekeken is naar BBT (Best Beschikbare Technieken) maar 

ook rekening is gehouden met de wensen van de bewoners van de woningen die in de directe 

nabijheid van CVI zijn gelegen. 
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Zoals bekend hebben de bewoners van de woningen aan de Venloseweg 36, 34, 32, 30, 28 en 75 
na de presentatie van de plannen en het geluidrapport zoals gevoegd bij het MER aangegeven 
bedenkingen te hebben tegen de grondwallen langs de Venloseweg. Door deze grondwallen 
hebben de bewoners geen vrij uitzicht meer op het gebied dat na het omputten (aanlegfase) wordt 
opgeleverd als natuurgebied. De bewoners hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor het 
behouden van het vrije uitzicht op het natuurgebied richting de Maas en willen daarbij een hogere 
geluidbelasting accepteren. 

Door C.V.I. Haven Raaieinde B.V. is destijds aangegeven dat het (deels) weglaten van de 
grondwallen van invloed zal zijn op de geluidsituatie bij de woningen. De consequenties van het 
weglaten van een deel van de grondwallen zijn in beeld gebracht in het geluidrapport zoals 
gevoegd bij de aanvraag (kenmerk R085053ad.0002rvw d.d. 2.1 februari 2013 van LBPISIGHT). 
Hieruit blijkt dat, door het weglaten van een deel van de grondwallen, bij de woning Venloseweg 32 
ten tijde van de aanlegfase in de dagperiode een hogere geluidbelasting (54/56 dB(A)) wordt 
berekend dan bij de situatie waarbij nog alle grondwallen aangelegd zouden worden. Dit speelt 
vooral bij de aanlegfase van 3 jaar. Na de aanlegfase wordt bij de woningen van derden voldaan 
aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. 50 dB(A) is de voorkeursgrenswaarde zoals opgenomen in de Wet 
geluidhinder. 

Van alle reclamanten ligt de woning Venloseweg 28 op de meest korte afstand van de installatie 
van CVI. De afstand bedraagt circa 780 meter. De woningen van de overige reclamanten liggen op 
meer dan 1850 meter. Door het weglaten van een deel van de grondwallen wordt, ten tijde van de 
aanlegfase (3 jaar) in de dagperiode een geluidbelasting berekend van 36 - 52 dB(A) op 1,5 meter 
en 38 - 54 dB(A) op 5 meter hoogte. De geluidbelastingen variëren in deze 3 jaar in de tijd en zijn 
afhankelijk van de plaats in het gebied waar de omputwerkzaamheden plaatsvinden. In het eerder 
genoemde rapport is geluidbelasting per fase in de tijd inzichtelijk gemaakt. De geluidbelastingen 
treden binnen het tijdsbestek van 3 jaar dan ook maar een paar maanden op. 

In de oorspronkelijke situatie waarbij de grondwallen nog volledig aangelegd zouden worden, werd 
bij deze woning ten tijde van de aanlegfase in de dagperiode op 1,5 meter nog een geluidbelasting 
berekend van 38 -49 dB(A). 

Na de aanlegfase wordt bij de woning Venloseweg 28 (na het weglaten van een deel van de 
grondwallen) een geluidbelasting berekend van 39 dB(A) in de dagperiode, 34 dB(A) in de 
avondperiode en 29 dB(A) in de nachtperiode. Bij de woning van deze reclamant is dan ook geen 
sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Onzekerheid over de haalbaarheid van opgelegde grenswaarde. 

De installatie van CVI wordt conform de Stand der Techniek gebouwd. Voor het opstellen van het 
geluidrekenmodel van CVI is gebruik gemaakt van een groot aantal geluidmetingen verricht bij min 
of meer vergelijkbare verwerkingsinstallaties of onderdelen van deze installaties in Nederland en 
Duitsland. Niet alleen de betreffende installatieonderdelen maar ook de transportbanden en de 
grind- en zandstorten zijn gemodelleerd. 
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CV! Haven Raaieinde B.V. zal in het kader van "good housekeeping" een controlerapport laten 
opstellen. Vooral omdat op basis van dit rapport ook gecontroleerd kan worden of de door de 
leveranciers geleverde installaties voldoen aan de geluideisen. Dit rapport zal zoals gebruikelijk 
worden aangeboden aan het bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag kan overigens te allen tijde ook zelf controlemetingen verrichten. Bij het 
overtreden van de geluidgrenswaarden, zal handhavend worden opgetreden en zal CVI Haven 
Raaieinde B.V. verplicht worden om aanvullende bron-, overdracht- of organisatorische 

maatregelen te treffen. 

Best Beschikbare Technieken 
De maatregelen zijn beschreven in het geluidrapport zoals gevoegd bij de aanvraag. Ten aanzien 
van de periode van 06.00 uur - 07.00 uur geldt dat de grindstraat met de breker niet in deze 
periode in werking wordt gesteld. Dit geldt ook voor de avondperiode na 19.00 uur. 
De slaapverstoring wordt in de regel veelal veroorzaakt door de geluidpieken. Deze bedragen in de 
periode tussen 06.00 — 07.00 uur niet meer dan 60 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de geldende 
geluidnorrnen voor ten aanzien van de geluidspieken. 

De grondwallen die worden aangelegd hebben een minimale hoogte van 6 meter. Hogere wallen 
nemen, rekening houdend met het talud, meer ruimte in beslag. Het plaatsen van betonnen 
schermen bij de zeven wordt als optie beschouwd en dient als achtervang indien niet aan de 
vergunde geluidgrenswaarden voldaan kan worden. 

Akoestisch model 
Zoals eerder aangegeven wordt de installatie van CV! conform de huidige Stand der Techniek 
gebouwd. De gehanteerde bronsterkte voor de breker (na maatregelen) bedraagt 106 dB(A). Als 
voorbeeld kan een offerte van een dergelijke omkasting met de specificatie worden aangeleverd. 
Het verwerkingsterrein heeft een maaiveldhoogte van 19.5 -20 m+NAP. De nabij gelegen 
woningen in de directe omgeving van CV! liggen op circa 19.0 m+NAP. Geen van de woningen 
waar de rekenpunten zijn gesitueerd hebben een andere maaiveldhoogte. 

Laagfrequent geluid 
Bij het ontwerp van de installatie van CVI is laagfrequent geluid zeker een aandachtpunt geweest. 
Vooral omdat in het verleden (1993, 1996 en 2003) bij een aantal zand- en grindwinninglocaties 
meerdere klachten zijn geweest over laagfrequent geluid. Vooral de (drijvende) installaties waar 
grote zeven (3 x 7 meter) waren toegepast, emitteerde laagfrequent geluid. Dit werd door 
omwonenden in een aantal gevallen als hinderlijk ervaren. 

Bij de nieuwere installaties die de laatste jaren zijn gebouwd worden geen grote zeven meer 
toegepast Deze hebben nu kleinere afmetingen van circa 2 x 5 meter. Ook zijn aanvullende 
maatregelen getroffen zoals het aanpassen van de trilfrequentie van de zeven, de constructie-
onderdelen van de zeven (verzwaard) en het vergroten van de luchtspleet tussen de zeven en de 
pan onder de zeef. Zover wij konden nagaan zijn bij deze nieuwere installaties geen klachten meer 

gemeld over hinderlijk laagfrequent geluid. 
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Vergelijkbare landinstallatie conform BBT (2008-2009) -toetsing aan de Vercammen 3-10% curve - bulten 

12.5 	16 	20 	25 	31.5 	40 	50 	63 	80 
	

100 
	

125 

Terstband middenfrequentie in Hz 

- hbv aarden Verwarmen 3-10% buben 

- Liridrotebelis ecoromi EBT op 330 meter - buiten 

Lernfinstellete confrom BOT op 220 rotter - buiten 

Landinslakdie conform BOT op 130 meer -biden 

20 

G
el

ul
d

n
Iv

ea
u  

In
  d

B
 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

30 

Bij een in 2008-2009 gerealiseerde landinstallatie in Limburg zijn ook kleine zeven van 2 x 5 meter 

gebruikt Metingen verricht op diverse afstanden van deze installatie tonen aan dat bij het hanteren 
van voldoende afstand van de installatie tot aan de omliggende woningen voldaan kan worden aan 
de Vercammen 3-10% curve — buiten zoals gehanteerd in het Grensmaas protocol. 

Bij CVI ligt de meest nabij gelegen woning van derden op circa 223 meter. De door CVI aan-

gekochte woningen Venloseweg 79 en Raaieind 3 liggen op circa 165 meter en 240 meter van de 
zeven CVI. Aan de Vercammen 3-10% curve — moet dus voldaan kunnen worden. Opgemerkt 
wordt, dat bij de woningen Venloseweg 79 en Raaieind 3 de grondwallen met een hoogte van 6 
meter zoals aangegeven in het genoemde rapport, wel worden aangelegd. 

Zoals eerder aangeven is bij het ontwerp van de installatie zeker rekening gehouden met het 
aspect laagfrequent geluid. Door het toepassen van kleinere zeven (2 x 5 meter) bij de installatie 
van CVI mag verondersteld worden dat ter plaatse van de omliggende woningen dus ook geen 
hinderlijk laagfrequent geluid zal optreden. 

De provincie Limburg heeft in het kader van het project MER Grensmaas (2003) door TNO een 
uitvoerig onderzoek laten verrichten naar laagfrequent geluid. Dit onderzoek heeft destijds niet 
geleid tot een eenduidige normstelling ten aanzien van laagfrequent. Ook zijn er nog steeds geen 

door het Ministerie van l&M geaccordeerde rekenmodellen beschikbaar waarmee het LFG in een 
woning vooraf geprognosticeerd kan worden. 
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Bij het project Grensmaas (het traject van de Maas tussen Maastricht — Maasbracht) heeft de 

provincie Limburg zich echter op het standpunt gesteld dat ondanks het ontbreken van wettelijke 
toetsingskaders, voldoende inzicht moet zijn in de mate van hinder voor personen welke door 
laagfrequent geluid zou kunnen optreden. Daarom is door TNO, in opdracht van de provincie 

Limburg, een beoordelingsmethode voor laagfrequent geluid ontwikkeld. 
Deze beoordelingsmethode is door de provincie Limburg gebruikt voor het project Grensmaas en 

later zoals eerder aangegeven ook bij de projecten van de Zandmaas. 

Het bevoegd gezag heeft in de vergunning controlemetingen voorgeschreven waarbij aangetoond 

moet worden dat zowel de zuiger als de totale verwerkinginstallatie voldoen aan de laagfrequent 
bronsterkte-eis zoals opgenomen in het Grensmaas-protocol (2003). Het Grensmaas-protocol is in 
opdracht van de provincie Limburg opgesteld voor de projecten van de Grensmaas. Dit protocol is 
overigens ook gebruikt bij een aantal projecten van de Zandmaas (het traject van de Maast tussen 
Maasbracht en 's-Hertogenbosch) zoals o.a. bij de vergunning ten behoeve van de Hoogwatergeul 

Lomm en Hoogwatergeul Well-Aijen. Het protocol is mede gebaseerd op de zogenaamde 
"Vercammen 3-10% curve". Het Grensmaas-protocol is voor de volledigheid opgenomen in 

bijlage I. 

De zuiger is overigens geen potentiële geluidbron die hinderlijk LFG emitteert. Vanwege de 
ingediende zienswijze is in de vergunning zekerheidshalve toch een voorschrift ten aanzien van 

LFG voor de zuiger opgenomen. 

Verder geven wij aan dat de in Nederland gehanteerde richtlijnen (NSG-richtlijn en de 
"Vercammen-curve") nog steeds geen wetgeldigheid hebben, ook al worden deze steeds vaker 
gehanteerd. Ook is er geen overkoepelende Europese regelgeving wat betreft laagfrequent geluid. 

kiiiimimh  

ing. R. (Roel) van de Wetering 	 ing. R. (Ries) van Harmelen 
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Bijlage I 	Grensmaas-protocol 
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Grensmaasprotocol 

meetprotocol ter bepaling van de 
akoestische bronsterkte in dB(A), alsmede 
het laagfrequent geluid bronvermogen in 
tertsbanden van grindwinwertuigen in te 
zetten in het Grensmaasproject 



Inleiding 

In de vergunning voor de ontgronclingswerkz,aamheden in het Grensmaasproject is 
aangegeven dat de in te zetten winwerktuigen dienen te voldoen aan een bepaald 
immissierelevant bronvermogensniveau in c1B(A). Ook is in de vergunning aangeven aan 
welk laagfrequent geluid bronvermogen in. tertsbanden het betreffend winwerktuig dient 
te voldoen. Overeenkomstig het zgn. Stevolprotocol voor de vergunningverlening in de 
Stevolconsessie is er ook voor het Grensmaasproject een meetprotocol opgesteld. De in te 
dienen geluidrapportages voor de afzonderlijke winwerktuigen dienen op dit protocol 
gebaseerd te zijn. Dit meetprotocol volgt zoveel mogelijk de methodiek van de handleiding 
Meten en Rekenen industrielawaai, 1999'. 

0 
Algemene uitgangspunten meetrapportages 

• In de rapportages dient opgave te worden gedaan van de bedrijfssituatie waaronder de 
metingen zijn uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de meting dient te worden uitgevoerd 
onder maximale representatieve bedrijfsvoering i.e. onder volle belasting (waarbij alle 
akoestisch relevante bronnen representatief in bedrijf zijn). Indien bronnen onderling 
verschillen wat betreft hun bedrijfsduur per dag, dan deze zoveel mogelijk apart 
bemeten waarna achteraf gecorrigeerd mag worden voor een eventueel beperktere 
bedrijfsduur gedurende de dagperiode (07.00-19.00 uur) dan de maximale 
bedrijfsduur welke in aanvraag en vergunning voor het gehele grindwinwerktuig zijn 
vermeld. 

• De rapportage dient voorts alle hieronder genoemde voor het meet- en rekenprotocol 
en de beoordeling relevante grootheden te bevatten. Meet- en rekenwaarden in dB's 
voor de octaafbanden en dB(A)-waarden voor het totale spectrum van het 'gewone' 
geluid. Terwijl voor laagfrequent geluid de tertsbanden van 6.3 t/m 125 Hz. in. dB's 
dienen te worden weergegeven. 

• Voor het overige is het over rapportages gestelde in de `handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai, 1999' van toepassing. 

Meet- en rekenprotocol 

• Een winwerktuig met totale lengte L wordt opgebouwd gedacht uit 3 hoofdbronnen 
A, B en C (zie figuur 1) welke de geluidemissie-bepalende bronnen aangeven (zoals 
einmerladder/vijfkant, brekers, zeven) schematisch gepositioneerd op onderlinge 
afstand 0,5 L. Indien een winwerktuig op een zodanige wijze is opgebouwd dat het in 
alle redelijkheid niet met drie hoofdbronnen kan worden gemodelleerd, kan hiervan 
worden afgeweken. De afwijking dient in de in te dienen rapportage te worden 
gemotiveerd. De alternatieve modellering dient in overleg met het hoofd van de afdeling 
vergunningen van de provincie Limburg te worden vastgesteld. 

• Onderscheiden worden 4 uitstralingsrichtingen met een openingshoek van 900  (voor, 
zijl, achter, zij2). 

• Het Lwr wordt bepaald aan de hand van het energetisch gemiddelde van de 
richtingsspecifieke Lwr's in de 4 uitstralingsrichtingen. 



• De richtingsspecifieke Lwr-waarden worden bepaald als het energetisch gemiddelde 
van de gemeten Li-waarden volgens: 

LWI,8pCC Li (en.gem.) + 20 log R + 11 + Dbodem 

waarin: 
Lj 	 = meetwaarde in een meetpunt 

= afstand tot de meest nabij gelegen hoofdbron 
Dbodem 	= bodemcorrectie volgens de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 

1999 
De meteocorrectie (Cm) wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. 

• De meetafstand R - i.e. de afstand van de meetposities rondom het winwerktuig tot het 
winwerktuig cq. de dichtstbijgelegen hoofdbron(nen) - bedraagt bij voorkeur L, doch 
maximaal 80 meter. Indien door de fysieke omstandigheden ter plaatse dan wel de 
aanwezigheid van stoorlawaai meten op deze afstand niet mogelijk is, dan mag hiervan 
gemotiveerd worden afgeweken in die zin dat de meetafstand mag worden verkleind tot 
uiterlijk 0,5 L, maar tot een minimum van 40 meter. 

• De meetposities zijn vaste meetposities zoals aangegeven in figuur 1. Het betreft telkens 
3 meetposities per uitstralingsrichting. 

• Meting en berekening dient plaats te vinden in octaafbanden voor het 'gewone' geluid en in 
tertsbanden voor het laagfrequent geluid. 

• Meet- en berekeningshoogte op de meetposities bedraagt +5,0 meter boven 
wateroppervlak. 

• Voor het overige blijft de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van 
toepassing. 
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middelvoorschriften: 

• Het akoestisch bronvermogen van elk der ten behoeve van het Grensmaasproject in 
te zetten grindwinwerktuigen mag niet meer bedragen dan 116 c1B(A). 

• Het maximaal toegestane bronvermogen voor laagfrequent geluid van elk der ten 
behoeve van het Grensmaasproject in te zetten grindwinwerktuig bedraagt per 
tertsband: 

6.3 8 10 12,5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 Hz. 
148 145 143 140 138 136 133 130 126 123 120 121 124 129 dB. 
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Vouw Achterweg 10 
Postbus 63 
2260 AB Leldschendam 
tel.; 070-3111333 

DCM 
T.a.v. de heer R. van Ark 
Postbus 90 
6590A8 GENNEP 

Onze ref 	: 1013-0277-000.B01/ASN 	Leidschendam, 11 oktober 2013 

Betreft 	: TrilIinen CVI Haven Raaiend  

Geachte heer van Ark, 

In kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven 
Raaleind heeft de initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij is het 
aspect trillingen ook aan de orde gekomen. In de zienswijze van Océ worden echter zeer 
specifieke vragen gesteld over trillingen die betrekking hebben op hun bedrijfsbetang. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en Océ overleg gehad waarbij de 
reden van de zienswijze én de activiteit van CVI Haven Raaieind zijn besproken. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren waarmee tegemoet gekomen is 
aan de wens van Oce'. Naar aanleiding hiervan heeft Fugro de zienswijze met betrekking tot het 
specifieke aspect trillingen ten behoeve van zeer gevoelige apparatuur die staat opgesteld op een 
afstand van meer dan 1600 meter onderstaand beantwoord. 

Situatie 
Op circa 1500 tot 1900 m van de toekomstige centrale verwerkingshaven CVI Haven Raaieind 
(moet nog aangelegd worden) staan productie- en meetapparaten opgesteld die zeer gevoelig zijn 
voor storing / beTnvloeding door trillingen. Bij de aanleg van de haven worden o.a. afmeerpaien 
getrild en funderingspalen geheid. Daarnaast warden ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd met 
graafmachines en een zandzuiger. Bij de exploitatie is sprake van een verwerkingsinstallatie 
waarbij het gewonnen zand / grind wordt geclassificeerd en verwerkt. Op basis van de uit te 
voeren werken, zijn de tril- en heiwerkzaamheden (die trillingen in de grond opwekken) alsmede 
de trillende componenten van de installatie welke op de palen zullen warden geplaatst 
maatgevend voor het onderzoek. 

Gevraagd is naar een mogelijke grootte van een invloedsgebied, waarbinnen een risico op 
beïnvloeding van de opgestelde apparatuur te verwachten is. 

Toetsingskader 
Het beoordelen / toetsen van trillingsintensiteiten geschiedt op basis van de grens- en 
toetswaarden zoals deze zijn opgenomen in de SBR richtlijnen. Er zijn drie richtlijnen. In deze zijn 
richtlijn A 'Schade aan gebouwen' en richtlijn C 'Storing aan apparatuur" van toepassing. 
Richtlijn B 'Hinder voor personen" is niet van toepassing. 

 

Fugro GeoServices B.V., Ha/dalweg. Den Haag 27114147/ BTW Nr. NL00513214091308 
Onderdeel van de Fugro Groep met vestigingen over de hele wereld. 
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Blz. 2 
Mogelijk invloedsgebied 
Met een trillingsrisicoanalyse Is het mogelijk de te verwachten trillingsintensiteiten versus de 
afstand inzichtelijk te maken. Bij de analyses wordt de methodiek zoals deze beschreven is in het 
handboek CUR 166 "Damwandconstructies" gehanteerd. Gegeven de ter plaatse aanwezige 
grondlagenopbouw en gegeven de afmetingen van de palen I planken tezamen met type hei / 
trilblok wordt een analyse van de trillingen versus de afstand gemaakt. Door in de analyse een 
grenswaarde voor gebouwen en een toetswaarde voor apparatuur te betrekken is vervolgens een 
grootte van het invloedsgebied te bepalen. Binnen dit invloedsgebied Is dan een overschrijding te 
verwachten, erbuiten niet. Ter bepaling van de grootte van het invloedsgebied dient inzicht te zijn 
In de opbouw van de ondergrond, de bronsnelheid en de gronddemping in de grond en de 
toelaatbare waarden van de trillingen ter plaatse van de gevoelige apparatuur. De mate van 
demping vanuit het paalfundament naar de vloeren waar van de gevoelige apparatuur is geplaatst 
is eveneens van belang. Van Invloed op de perceptie van opgewekte trillingen zijn eveneens 
trillingen veroorzaakt door andere bronnen (machines/verkeer etc.). 

Fugro heeft veel ervaring niet het monitoren van trillingen bij o.a. bouwwerkzaamheden, 
waaronder de hei en trilwerkzaamheden vallen. Doorgaans reikt het invloedsgebied voor schade 
aan gebouwen niet verder dan circa 35 m buiten de bouwactiviteiten. Uit beschouwingen met een 
toetswaarde die voor zeer gevoelige (medische — en meet-)apparatuur geldig is, volgen 
invloedsgebieden van circa 350 m tot maximaal 500 m. Een vergroting van de afstand tussen de 
bron en de gevoelige apparatuur met een factor 3-4 zal de nog optredende trillingsniveaus 
dusdanig verlagen dat deze niet meer meetbaar zijn (en in de ruis wegvallen). 

Vertrouwend u tiermee voldoende te hebben geTnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
Fugro GéoSii 	B.V. 

Ir. A.J. Snethlage 
Senior Adviseur Geotechniek 
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Geachte heer Van Ark, 

In het kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven Raaieind heeft de 
Initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij is het aspect grondwater uitgebreid aan 
de orde gekomen. 
In de zienswijze van Océ worden echter specifieke vragen gesteld die betrekking hebben op haar bedrijfsbelang 
van de warmte en koude opslag In het tweede watervoerende pakket en dit aspect is niet expliciet in de 
bovenbedoelde onderzoeken aan de orde gekomen. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en Océ overleg gehad waarbij de reden van de 
zienswijze van Océ én de activiteit van WI Haven Raaleind uitgebreid zijn besproken. Naar aanleiding hiervan 
heeft Oranjewoud de zienswijze met betrekking tot het specifieke aspect warmte en koude opslag in het 
tweede watervoerende pakket onderstaand beantwoord. 

In onze rapportage van 12 maart 2009 zijn wij uitgebreid ingegaan op de effecten van de aanleg van de haven 
en de mitigerende maatregelen op de grondwaterstanden. Daarbij hebben we ons met name gericht op de 
effecten via het eerste watervoerende pakket omdat deze van belang zijn voor de landbouw, natuur en de 
bebouwing. In onze rapportage zijn wij niet uitgebreid ingegaan op de effecten In het tweede watervoerende 
pakket dat is gelegen op grotere diepte onder de Venlo klei. Dit pakket wordt namelijk afgeschermd van de 
haven via de laag Venlo klei onder de haven, zodat de effecten klein zijn. Daarbij worden door de 
Initiatiefnemer alleen activiteiten uitgevoerd boven de laag van de Venlo klei. Voor Océ is het tweede 
watervoerende pakket van belang omdat hierin grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd ten behoeve van 
de warmte- en koude opslag op haar complex. 

Het complex van Océ ligt ongeveer op een afstand van 1500 m van de haven. De gekalibreerde parameters in 
het model leiden op deze afstand tot een verlaging van de grondwaterstijghoogten in het tweede 
watervoerende pakket van maximaal 2 á 3 cm. Dit is een zeer beperkte nauwelijks meetbare stationaire 
verlaging. De fluctuatie van de grondwaterstijghoogten, die volgens onze informatie in de huidige situatie om 
en nabij 80 cm bedraagt, verandert hiermee niet. De haven heeft dus geen nadelige invloed op de warmte- en 
koude opslag op het complex van Océ. 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

JIM. (Jan) van Roestel 
senior-adviseur • 

• 
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Vans 	 látketsz_Qannaamatte 
Aan: 	 Joel van Ark 
Cc i 	 persoon. CM;  kleijalealsisk 
Onderwerp: 	Zienswijze Océ 
Datum: 	 maandag 4 november 201312:14:39 

Geachte heer van Ark, 

Naar aanleiding van uw mails van 17 en 21 oktober jl. en de daarbij gevoegde brieven van 

Oranjewoud treft u hierbij onze reactie aan. 

Met betrekking tot het onderdeel grondwater (effect van de realisatie en exploitatie van CVI 

Haven Raaieind op de warmte en koudeopslag in het tweede watervoerend pakket) achten wij 

de nadere toelichting zodanig dat op dat punt genoegzaam aan onze zienswijze tegemoet is 

gekomen. 

Dat ligt evenwel anders ten aanzien van het aspect trillingshinder voor de bij Océ aanwezige 

zeer gevoelige productie- en meetapparatuur. Uit de brief van de heer Snethlage van Fugro 

GeoServices van 11 oktober jl. hebben wij niet kunnen achterhalen welke trillingsintensiteiten in 

kwantitatief opzicht als gevolg van de aanleg van de haven zullen ontstaan. In de betreffende 

brief wordt evenmin ingegaan op de diepte van de metalen steunplaten waarop de CVI-

installatie wordt geplaatst en de mogelijke interactie met de onderliggende (harde) kleilagen, 

alsmede het doorgeven van trillingen via die kleilagen. 

Verder wordt in de brief van Fugro wel in abstracto ingegaan op de toetswaarde voor gevoelige 

apparatuur maar ook daar ontbreekt kwalitatieve onderbouwing, zodat voor Océ nog steeds 
onvoldoende vaststaat dat de door de aanleg en exploitatie van de CVI veroorzaakte trillingen 

zullen wegvallen in de ruis. 

Océ ziet zich dan ook genoodzaakt haar zienswijzen voorzover het betreft het aspect 

trillingshinder vooralsnog te handhaven. 

Met vriendelijke groet 

Yvette Bakkers-Donné 
Legal Counsel • Corporate Legal Affairs • Océ-Technologies B.V. • A Canon Group Company 

P.O. Box 101, 5900 MA Venlo • Sint Urbanusweg 43 • 5914 CA Venlo • The Netherlands 
T +31. (0)77 359 2189 F +31 (0)77 359 5421 E vvette.bakkerseoce.com  W www.oce.com   

Océ enables its customers to manage their documents efficiently and effectively by offering innovative 
print and document management products and services for professional environments. 

Trade Register: 12002662 

This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee 
and may contain information that is privileged, confidential or otherwise exempt 
from disdosure under applicable law. 1f you are not the intended recipient or 
agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, 
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Betreft 	: Trilhlnen CV! Haven Raaiend 

Geachte heer van Ark, 

In kader van de besluitvorming ten behoeve van de realisatie en exploitatie van CVI Haven 
Raaieind heeft de initiatiefnemer een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren, Hierbij is het 
aspect trillingen ook aan de orde gekomen. In de zienswijze van OCE worden echter zeer 
specifieke vragen gesteld over trillingen die betrekking hebben op hun bedrijfsbelang. 

Naar aanleiding van de zienswijze hebben de initiatiefnemer en OCE overleg gehad waarbij de 
reden van de zienswijze én de activiteit van CVI Haven Raaieind zijn besproken. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren waarmee tegemoet gekomen Is 
aan de wens van OCE. Naar aanleiding hiervan heeft Fugro de zienswijze met betrekking tot het 
specifieke aspect trillingen ten behoeve van zeer gevoelige apparatuur die staat opgesteld op een 
afstand van meer dan 1500 meter onderstaand beantwoord. 

Met schrijven van 1013-0277-000.1301 d.d. 11 oktober 2013 van Fugro is een onderbouwing 
verstrekt van mogelijk te verwachten trillingsintensiteiten bij OCE als gevolg van de (bouw-) 
activiteiten bij CVI Haven Raaleind. 

Per mail d.d. 4 november 2013 heeft OCE laten weten dat zij niet in kwantitatief opzicht inzicht 
heeft gekregen in mogelijk op te treden trillingswaarden (1) en toetswaarden (2). Daarnaast meld 
OCE dat onvoldoende inzicht is verkregen ten aanzien van de dieper aangebrachte fundering van 
de CVI installatie met de mogelijke interactie op onderliggende kleilagen (3). Per mail d.d. 12 	' 
november 2013 heeft DCM OCE inzicht verschaft in mogelijke prognose waarden, welke waren 
verschaft door Fugro. 

Onderstaand wordt specifiek inzicht gegeven in de 3 genoemde aspecten: 

Ad 1: Georoonosticeerde trillinciswaarden  
Een worst case situatie is beschouwd voor het project CVI waarbij zwaar heiwerk en een 
grondlagenpakket dat de trillingen zeer sterk doorgeeft is aangehouden. Met een energieniveau 
van het heiblok van 224 kNm, een gronddemping van 1% en een zeer hoge trillingsbron intensiteit 
voor de grond (4 mrng zijn op een afstand van 500 m intensiteiten Van Minder dan 1 mrn/s of 5 
MrWs2  geprognositibeerd. Op een afstand van 1500 m wordt verwacht de interVálteiten dusdanig 
laag zijn (trlUingsversnalling < 1 mm/s2).. dat deze niet meer meetbaar Zijn. Op basis hiervan kan 

Fugro GeoServices B.V., Handelsreg. Den Haag 27114147101W Nr. M.005621409B08 
Onderdeel van de Fugro Groep met vestigingen over de hele wereld. sela 
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met zekerheid worden gesteld dat de CVI Haven Raaieind (inclusief installaties, ontgronding en 
realisatie haven) in aanmerking nemende, er geen sprake kan zijn van trillingseffecten die van 
invloed zijn op de productie- en meeteffecten van OCE. 

Blz. 2 

Aci 2: Toetsweerden OCE installatie  
Of de geprognosticeerde waarden nog toelaatbaar zijn, is geheel afhankelijk van de 
toetsingswaarde van de apparatuur. Trillingen worden getoetst aan de grens-, streef,- en 
toetswaarden conform de SBR richtlijn A, B en / of C. SBR A geldt voor schade aan gebouwen, 
SBR B voor hinderbeleving van personen en SBR C voor storing van apparatuur. Omdat de eisen 
voor trillingsgevoelige apparatuur te divers zijn en mede omdat ieder apparaat op een 
verschillende manier is afgeveerd, is het niet mogelijk om eenduidige toetswaarden voor 
apparatuur te verstrekken. SBR C geeft derhalve geen toetswaarde, wel een werkwijze hoe om te 
gaan met de toetsing. 

Ter vergelijk: Fugro heeft ervaring met een vergelijkbaar project in Amsterdam. Op 100 m  afstand 
tot uiterst trillingsgevoelige apparatuur worden zware prefab betonpalen tot een diepte van mv — 25 
m geheid. De toetswaarde is 6,310-6  m/s. Met een prognose heeft Fugro bepaald dat tezamen 
met het nemen van extra trillingsreducerende maatregelen de uitvoering met betonpalen mogelijk 
zou moeten zijn. Refererend aan deze praktijk situatie is het onwaarschijnlijk dat op een afstand 
van 1500 meter nog sprake kan zijn van trillingseffecten van CVI. 

Ad 3: Invloed interactie hardere kfelkoen en diepere fundering CVI installatie 
Bij de anályses (zie 1) is aangènomen dat dè refractie / reflectie Vim trillingen door grondlagen met 
verschillende stijfheden (kleilagen / zandlagen) minimaal is, Reflecterende trillingsgolven zijn 
maximaal en refracterende trillingsgolven zijn minimaal aangehouden. Hetgeen inhoudt dat de 
trillingen door de fundering bij OCE maximaal "gevoeld" zullen worden. Met gedane worst case 
aannamen wordt het gehele grondpakket op locatie van OCE aangestoten door trillingen. In dat 
geval behoeft geen onderscheid gemaakt te worden in een diepe of ondiepe funderingswijze. 

Per mail d.d. 14 januari 2014 heeft OCE DCM geïnformeerd dat OCE zekerheid qua mogelijke 
trillingen wil hebben. Om inzicht te krijgen in de huidig optredende trillingsintensiteiten heeft OCE 
voorgesteld trillingsmetingen te (laten) verrichten. De meetwaarden kunnen als basis toetswaarde 
gezien worden. De apparatuur werkt immers afdoende bij de optredende trillingsintensiteiten. Uit 
de meetwaarde is een minimale toelaatbare toetswaarde te herleiden, geen maximale 
toetswaarde. Indien trillingsmetingen warden uitgevoerd, wordt geadviseerd deze minimaal 
gedurende een periode van 1 tot 2 weken uit te voeren. Het meetsysteem dient zodanig 
geprogrammeerd te zijn dat gedurende de gehele dag (24 uurs meting) zonder savelevel alle 
meetwaarden worden opgeslagen. Indien wel een savelevel wordt geprogrammeerd, worden enkel 
waarden boven dit level opgeslagen. 

Resumé 
1) OCE wil zekerheid of de bouwactiviteiten niet tot bedrijfsstoring leiden. Dit houdt o.a, in 

inzicht In kwalitatieve prognosewaarden / toetswaarden en het effect van een diepere 
funderingswijze van de apparatuur op de prognosewaarden; 

2) Op een afstand van circa 500 m zijn trillingsintensiteiten van circa <1 mm/s of 5 mm/s2  
geprognosticeerd. Op een afstand van circa 1500 m wordt verwacht dat de trillingen door 
de bouwactiviteiten niet meer meetbaar zijn. 

3) Gezien voorstaande kan met zekerheid gesteld worden dat door de activiteiten bij CVI 
Haven Raaieind (inclusief installaties, ontgronding en realisatie haven) geen nadelige 
trillingseffecten worden veroorzaakt die van invloed zijn op de productie- en meeteffecten 
van OCE. 
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Blz. 3 

4) Of de geprognosticeerde trillingsintensiteiten toelaatbaar zijn, is afhankelijk van de 
toetswaarde voor de apparatuur. SBR C voorziet niet in een toetswaarde. Deze dienen 
door de fabrikant / leverancier verstrekt te worden. 

5) Een minimale toetswaarde is te bepalen met het uitvoeren van trillingsmetingen in de 
huidige situatie. Bij optredende trillingen, zonder bouwactiviteiten, werkt de apparatuur 
immers afdoende. Het achterhalen van de toetswaarde is voor OCE belangrijk, maar 
gezien voorstaande is er voor DCM geen noodzaak/relevantie om metingen te verrichten 
(of financiële bijdrage). 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
Fugro GeoServices B.V. 

Ir. A.J. Snethlage 
Senior Adviseur Geotechniek 
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