Kwaliteitscommissie Limburg
Secretariaat : p/a

Limburglaan 10, Postbus 5700, 6202 MA,

MAASTRICHT

Maastricht, 19 juli 2011.

Ons kenmerk: RO / JN / K11 - 22
Betreft.: LKM adviesaanvraag voor de realisering van een motorcrosslocatie nabij het
klaverblad Zaarderheiken.

Het plan is behandeld in de vergadering van 5 juli 2011.
Namens de gemeente is de heer M. Siecker (projectleider) en zijn de dames
I. de Warrimont en M. Bovee aanwezig. De provincie wordt vertegenwoordigd door de
betreffende planoloog, mevrouw T. Baeten.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en biedt gelegenheid de aanvraag toe te
lichten.
De heer Siecker merkt op dat de motorcrosslocatie een geluids- en visueel gevoelige
activiteit is. De locatie ligt in de uitlopers van een ontgronding hetgeen betekent dat de
crossbaan verdiept wordt aangelegd om zodoende de visuele en de hinderaspecten te
beperken. Voor wat betreft het groen is de gemeente Venlo van mening dat er meer
wordt gerealiseerd dan volgens het LKM nodig is. Een aantal langs de A73 gesitueerde
percelen zullen worden ingezet voor natuurontwikkeling. De ecologische beek zal een
nieuw meanderend verloop krijgen in het natuurgebied Zaarderheiken.
De keerzijde van het nu niet beschikbaar hebben van een dergelijke voorziening is dat
het motorcrossen op illegale wijze plaatsvindt waardoor natuurwaarden worden
aangetast.
De gemeente geeft aan dat de locatie landschappelijk goed wordt ingepast en aansluit
bij het natuurgebied. De compensatiegronden zijn in eigendom van de gemeente. In
samenspraak met Staatsbosbeheer is het Natuurontwikkelingsplan Venlo-West
opgesteld dat geïntegreerd is in de gebiedsvisie Klavertje 4. Alle compensatiepercelen
passen daarin.
Door de provincie wordt toegelicht dat het crossterrein eerst op Trade Port - Oost lag en
daar weg moest. De gevonden nieuwe locatie is uitstekend.
Op het gebruik zitten beperkingen; 8 uren per week en maximaal 3 evenementen per
jaar. Alles vindt binnen de normeringen plaats.
Vanuit de commissie bestaan geen opmerkingen over de adviesaanvraag.

Toetsing conform de “POL” herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg
onder punt 3.1.3.
Toetsing aan punt b: , “Ontwikkeling aansluitend aan de bestaande of verbale contour
of binnen een lint of cluster”.
Hier is sprake van een motorcrosslocatie waardoor het betreffende criterium
(vanuit de milieueisen) niet van toepassing kan zijn.
Toetsing aan punt c. : “Er vindt geen aantasting plaats van het aanwezige
basiskapitaal.”
Het aanwezige basiskapitaal wordt door de geprojecteerde ontwikkeling niet
aangetast.
Toetsing aan punt d. : “Ter plekke worden zodanige maatregelen genomen dat er
sprake is van een goede landschappelijke natuurlijke en cultuurhistorische inpassing”.
- De inpassing vindt op een verantwoorde manier plaats en is er tevens op gericht om
visuele hinder zoveel mogelijk te beperken.
Toetsing aan punt e. : “de ontwikkeling levert een bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied in groter verband. Bedoelde
kwaliteitsverbetering dient -zo mogelijk ingekaderd via een intergemeentelijk/regionale
aanpak- gericht te zijn op de realisatie van de PES/POG.”
- De kwaliteitsbijdrage is aanmerkelijk hoger dan de bijdrage die ingevolge het LKM
vereist is en zal worden ingezet in het Natuurontwikkelingsplan Venlo-West. Hierdoor
worden de kwaliteiten van het gebied in groter verband ontwikkeld.
Toetsing aan punt f.: “Voor zover het Zuid-Limburg betreft gaat het niet om
grootschalige ontwikkelingen maar richt zich op het oplossen van knelpunten, het
bieden van kansen en meer ruimte voor maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen.”
- n.v.t.
Toetsing aan punt g.: In Noord- en Midden-Limburg geldt – in afwijking van het gestelde
onder e- het uitgangspunt dat woningbouwontwikkelingen buiten de verbale contouren
voorlopig een bijdrage leveren aan het project Ruimte voor Ruimte.
- n.v.t.
Conclusie :
De commissie adviseert positief over de aanvraag.
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