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DEEL 1. INLEIDING EN LEESWIJZER
Van 16 mei tot en met 27 juni 2014 hebben het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
met bijbehorend plan-MER, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerpProvinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma ter inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond
voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken. Er is ook een advies
uitgebracht over het plan-MER door de Commissie voor de m.e.r. In mei 2014 zijn er voor alle
belangstellenden een drietal informatieavonden georganiseerd. Deze informatieavonden vonden
plaats per regio; Noord, Midden en Zuid. Tijdens deze avonden zijn de belangstellenden geïnformeerd
en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het indienen van mondelinge zienswijzen.
Er zijn in totaliteit bijna 700 zienswijzen ontvangen. Deze zijn afkomstig van overheden,
belangenorganisaties, adviseurs, buitenlandse instanties, politiek partijen, ondernemers, bedrijven en
particulieren. Al deze zienswijzen zijn samengevat, bekeken is wat de kernpunten zijn van elke
zienswijze. Die punten zijn in deze Nota van zienswijzen zoveel mogelijk gebundeld (per thema) en
voorzien van een reactie van Gedeputeerde Staten. Er wordt steeds aangegeven of de reactie leidt tot
een aanpassing in een van de voorliggende documenten of kaarten.
Gedeputeerde Staten hebben de Nota van zienswijzen op 18 november en 9 december aangevuld en
op een enkel punt gecorrigeerd.
Provinciale Staten hebben de ingediende zienswijzen betrokken bij hun besluitvorming over de
vaststelling van het POL2014, de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeersen Vervoersprogramma op 12 december 2014.
Provinciale Staten hebben in die vergadering ook ingestemd met de bestuurlijke standpunten ten
aanzien van de ingediende zienswijzen zoals geformuleerd in de Nota van zienswijzen met
aanvullingen.
Leeswijzer
Deze nota van zienswijzen bevat de kernpunten van de ingediende zienswijzen voor het ontwerp
POL2014, inclusief Plan-MER en passende beoordeling, de ontwerp Omgevingsverordening Limburg
2014 en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma. In deel 2 wordt een beknopt
overzicht gegeven van de aard van de zienswijzen over het ontwerp-POL2014, de ontwerp
Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp-PVVp. In de delen 3, 4 en 5 worden de
zienswijzen inhoudelijk behandeld. Hiervoor is de volgende indeling gemaakt:
- Zienswijzen met betrekking tot ontwerp POL2014, deel 3
- Zienswijzen met betrekking tot ontwerp Omgevingsverordening, deel 4
- Zienswijzen met betrekking tot ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma, deel 5
Binnen deze indeling zijn de kernpunten uit zienswijzen nader uitgesplitst naar de verschillende
thema’s conform inhoudsopgaven van de ontwerpen. In een aantal gevallen hebben kernpunten zowel
betrekking op ontwerp POL2014 e/o ontwerp Omgevingsverordening e/o ontwerp PVVp. We hebben
ervoor gekozen om alle kernpunten maar op een plaats van een reactie te voorzien.
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Waar staat mijn zienswijze?
Aan alle indieners van zienswijzen is een uniek nummer toegekend. Dit overzicht van nummers kunt u
terug vinden in deel 6. Bij elke zienswijze is in de rechterkolom door middel van dit unieke nummer
aangegeven door wie die zienswijze is ingediend. De zienswijzen ontvangen van overheden hebben
een 1000 nummer, een zienswijze van belangenorganisaties en adviesorganen hebben een 2000
nummer, de zienswijzen uit het buitenland een 3000 nummer, zienswijzen van politieke partijen of
groeperingen een 4000 nummer en de zienswijzen van bedrijven, burgers, belangenbehartigers en
andere personen een 5000 nummer.
De zienswijzen staan alfabetisch geordend op naam van de indiener. Mocht een belangenbehartiger
uw zienswijze hebben ingediend, dan kunt u uw zienswijze terugvinden onder de naam van de
belangenbehartiger. Achter uw naam staat een uniek zienswijzenummer. In de nota van zienswijze
wordt dit nummer gebruikt om te refereren naar uw ingediende zienswijze.
Hoe vindt u snel de reactie op uw zienswijze in de nota?
Het beste gebruikt u hiervoor de zoekfunctie in de digitale versie van de nota van zienswijze. Dit doet
u eenvoudig door middel van de toetsencombinatie ‘ctrl+f’. U kunt de zoekfunctie ook raadplegen door
naar ‘bewerken’ te gaan in de menubalk en vervolgens op ‘werkbalk zoeken tonen’ te klikken (dit geldt
voor het programma Adobe Reader). In het zoekvenster dat tevoorschijn komt voert u uw
zienswijzenummer in. U zult na het klikken op ‘zoeken’ of door te drukken op de enter toets
automatisch worden verwezen naar de antwoorden op uw zienswijze in de nota.
In deel 7 worden alle voorstellen tot aanpassing van de ontwerpen (tekst, kaart en/of regeling)
nogmaals, gebundeld weergegeven.
Deel 8 tot slot omvat bijlagen: het advies van de Commissie voor de m.e.r. en kaarten waarop de
belangrijkste wijzigingen zijn verwerkt.
De twee aanvullingen zijn achter in het document toegevoegd.
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DEEL 2. INSPRAAK
In veel reacties van medeoverheden en stakeholders wordt waardering uitgesproken voor het
gezamenlijk doorlopen proces (de ‘co-creatie’) en blijkt op hoofdlijnen draagvlak voor de weg die de
Provincie met het nieuwe POL wil inslaan.
Het gros van de ingediende zienswijzen (zo’n 2/3 deel) gaat over de nieuwe zonering voor natuur en
landschap (goudgroen-zilvergroen-bronsgroen) en de consequenties daarvan voor individuele
bedrijven en hun ontwikkelingsmogelijkheden, vaak met het verzoek om de zonering lokaal aan te
passen.
Er zijn ook veel vragen over de status van de kaarten en over de ruimte die gemeenten krijgen om in
bestemmingsplannen grenzen preciezer vast te leggen. De geboden ruimte wordt gewaardeerd,
maar roept ook de nodige vragen op. Bijvoorbeeld: Zijn de rode contouren nu definitief vervallen? En
er zijn vragen of de Provincie wil bevorderen dat gemeenten de verkregen ruimte ook daadwerkelijk
gaan benutten.
Het principe van dynamisch voorraadbeheer krijgt brede steun (hoewel niet vanuit de bouwsector),
duidelijk wordt wel dat er nog veel vragen bestaan over hoe dit principe in de praktijk moet gaan
werken.
Er zijn ook de nodige zienswijzen over de ontwerp Omgevingsverordening. Zo zijn er nogal wat
kritische kanttekeningen bij de beoogde regeling in de verordening die het hergebruik van
leegstaande (monumentale) gebouwen moet bevorderen. Ook de regeling die ervoor moet zorgen
dat er zo min mogelijk belemmeringen ontstaan bij natuurbeken die op de nominatie staan om
opnieuw ingericht te worden (herstel natuurlijk karakter, bijvoorbeeld meandering) leidt tot een flink
aantal vragen en onduidelijkheden.
En verder opmerkingen, kanttekeningen en suggesties over vrijwel alle POL-onderwerpen.
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DEEL 3. ZIENSWIJZEN OP HET ONTWERP POL
Hoofdstuk 1: Zienswijzen over proces en plan-MER
Heeft met name betrekking op de hoofdstukken 1, 2 en 9 van het ontwerp POL2014 en gaat ook in op
specifieke procesopmerkingen (de brede waardering voor het doorlopen proces is in deel 2 kort
aangestipt).

Proces
Indiener spreekt waardering uit voor het feit dat veel eerder ingebrachte opmerkingen zijn
verwerkt.
In het proces van co-creatie schoot de terugkoppeling van provincie naar gemeente over de
wijze van verwerking van de input tekort.
Het in POL vastgelegde beleid heeft weliswaar geen rechtstreekse werking voor marktpartijen,
maar is mede bepalend voor regionale structuurvisies en werkt via de omgevingsverordening
door in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
De informatievoorziening over het POL c.a. was onvoldoende.
Gezien het grote belang van ontwikkelaars en corporaties bij het POL c.a. hadden alle
belanghebbenden gezamenlijk en intensief betrokken moeten worden. Dat is niet het geval
geweest.
Belanghebbenden (ontwikkelaars en corporaties) zijn onvoldoende betrokken bij de
totstandkoming van het POL. Verder is er sprake van ontoereikende informatievoorziening.
Indiener is niet betrokken in de voorbereiding van het ontwerp POL 2014 en spreekt daarover
ongenoegen en verbazing uit. Dit past niet in de wijze waarop het POL-proces is ingericht en
evenmin in de (geformaliseerde) samenwerking tussen indiener en provincie. Overleg is zeker
nodig indien het provinciale beleid inzake Ruimte voor Ruimte wijzigt.
Gemeenten dienen in een later stadium het POL 2014 te vertalen in hun bestemmingsplannen
en hanteren daarbij een top-down aanpak. De eigenaar en of gebruiker dient als evenwichtige
partner te worden erkend en betrokken in de ontwikkeling en realisatie van de POLdoelstellingen
Aanbevolen wordt zich voldoende op de hoogte te stellen van hetgeen in het gebied werkelijk
gaande is. Enkel overleg plegen met landbouworganisaties zoals de LLTB is niet meer van
deze tijd, daar deze organisatie niet meer het overgrote deel van de landbouw
vertegenwoordigt (minder dan 50 % van de bedrijven is nog lid van de LLTB). Nader overleg
plegen met alle bedrijven dient men aan te bevelen.
Indiener wijst op het belang van openheid en communicatie om het vertrouwen van mensen te
winnen.

1016
1003
2118, 2120,
2122, 2124,
2125, 2169,
2170, 2171,
2172, 2173,
5116, 5165,
2135
5152

5145

5037, 2348

5094

Standpunt GS
We zijn blij met de brede waardering voor de gekozen aanpak, en de constatering dat onze partners
ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat het POL in co-creatie tot stand is gekomen. Het draagt ertoe
bij dat het POL als plan van ons allemaal gezien wordt en legt een prima basis voor verdere
uitwerking. De intensieve samenwerking willen we bij die uitwerking graag voortzetten.
Onze intentie is steeds geweest om gemeenten en stakeholders goed mee te nemen in de
verschillende fasen van het proces (bij het doorlopen van het ‘wiebertje’). We hebben vaak te horen
gekregen dat men zich ook goed betrokken voelde en meegenomen werd. We sluiten onze ogen niet
voor het feit dat het op het ene onderdeel wel beter uit de verf gekomen is dan op het andere.
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We hebben getracht om zoveel mogelijk partijen te betrekken in het POL-proces. De POL-website
(www.limburg.nl/POL2014) geeft een overzicht van de stappen in dat proces. Naast een aantal brede
conferenties en regionale ateliers waren er ook talloze bijeenkomsten waarin met specifieke
doelgroepen op specifieke thema’s is ingezoomd.
Een groot aantal bedrijven uit de bouwsector geeft te kennen onvoldoende betrokken en geïnformeerd
te zijn in het voortraject. Voor ons is dit reden geweest om nog eens apart met een aantal bedrijven en
koepelorganisaties het gesprek aan te gaan. We vinden het bovendien belangrijk dat de bouwwereld
de gelegenheid krijgt om actief mee te denken bij de regionale uitwerkingen. Wij nemen dat als
principe op (zie het voorstel in hoofdstuk 3 van deze Nota van zienswijzen) en zullen dat van onze
kant in de uitwerkingsprocessen inbrengen.
Belangenorganisaties zijn voor ons een belangrijk aanspreekpunt. We zijn ons er terdege van bewust
dat deze niet de individuele belangen van elk bedrijf in een sector vertegenwoordigen. We zoeken
daarom waar mogelijk ook het gesprek op met andere bedrijven. Een voorbeeld is de voorbereiding
van het ambitiedocument ‘Limburgse Land- en tuinbouw Loont’, dat aan de basis ligt van het beleid in
het POL. Gesprekken voeren met álle bedrijven, zoals een van de indieners suggereert, is praktisch
niet uitvoerbaar in de gekozen procesopzet waarin face-to-face contact centraal stond (geen digitale
forums of platforms).
We hebben uitvoeringsorganisaties zoals de organisatie die de Ruimte-voor-Ruimte regeling uitvoert
niet expliciet bij de planvorming betrokken. Visievorming stond immers centraal. We hebben wel
steeds opengestaan voor organisaties die op eigen initiatief contact hebben gezocht om hun inbreng
te leveren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan dat de vertaalde (Duitstalige) documentatie moeilijk te vinden is op de POLwebsite. Verzoekt om een duidelijker structurering van de website naar de ter visie liggende
plannen. Tevens het verzoek in het vervolg niet alleen de samenvattingen maar de complete
stukken te vertalen.

3003

Standpunt GS
Ter visie liggende documenten moeten makkelijk te raadplegen zijn. Wij zullen daar aandacht aan
blijven geven.
Grensoverschrijdende samenwerking en afstemming vinden we belangrijk. Daarom hebben we zowel
de samenvatting van het plan-MER als de belangrijkste algemene onderdelen van het ontwerp POL in
het Duits vertaald. Daarmee doen we meer dan wat op grond van (internationale) wetgeving of
afspraken vereist is. Een vertaling van álle documenten in het Duits (of andere talen) is ongebruikelijk;
dat zou gezien de forse omvang van het geheel (incl. plan-MER en passende beoordeling 900
pagina’s) tot hoge kosten leiden. Ook bij planvormingsprocessen aan Duitse zijde wordt om
vergelijkbare redenen niet alles in het Nederlands vertaald.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Indiener wil bij alle nadere uitwerkingen en concretiseringen van het POL2014 graag
betrokken worden en net zo’n constructieve rol spelen als bij de totstandkoming van dit POL.
Indiener verzoekt vroegtijdig te worden betrokken bij het opstellen van structuurvisies (POLaanvulling) als onderdeel van gebiedsontwikkelingen.

Indiener wil graag mee- en samenwerken aan (toekomstige) grensoverschrijdende
vraagstukken met provincie en andere (grens)gemeenten. Bij voorkeur worden in het
vervolgtraject hierover concrete afspraken gemaakt.

5058
1179

1045

Standpunt GS
Met de vaststelling van het POL zijn we er niet. In hoofdstuk 9 wordt beschreven in welke documenten
verdere verfijning en concretisering plaats vindt. Daarbij zetten we graag het proces van co-creatie
met de relevante partners voort. Dat geldt uiteraard ook bij de daadwerkelijke realisatie van alle
voornemens.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Artikel 12 van de richtlijn 96/82/EG (Seveso II richtlijn) en artikel 13 van de richtlijn 2012/18/EU
(Seveso III richtlijn) worden in de overwegingen niet meegenomen. Men wijst er uit voorzorg
op dat de in het POL en de plan-MER genoemde potentiële conflicten als gevolg van dicht bij
de grens gelegen bedrijventerreinen en zoekgebieden voor windenergie, voor zover deze een
uitwerking hebben op emissiebestrijding, specifiek in de context van de latere planning en
goedkeuring proces onderzocht dienen te worden.
De gevolgen van het POL zijn nog niet volledig toetsbaar. Bij de verdere concretisering van het
POL wijst de indiener op de noodzakelijkheid van verdere afstemming voor zover de
concretisering betrekking heeft op de gemaakte opmerkingen.
Indiener wenst op de hoogte gehouden te worden van gedetailleerde plannen of projecten die
voortvloeien uit plan-MER in zoverre deze voor Vlaanderen relevante milieueffecten met zich
kunnen meebrengen.
Indiener geeft aan dat de verdere gevolgen van de plannen niet toetsbaar zijn op basis van de
beschikbare gegevens, maar neemt aan dat deze later in de vorm van uitvoeringsplannen
worden voorgelegd.
Indiener verzoekt dringend om bij verdere concretisering van de in POL2014 voorziene
activiteiten met regionale en transnationale gevolgen (zoals motorsport, sturen op
detailhandel, windenergie) geïnformeerd en betrokken te worden.

3009

3002

3004

3012

3005

Standpunt GS
Er is een milieueffectrapport opgesteld voor het POL, omdat dit plan het kader vormt voor een aantal
besluiten dat in een latere fase m.e.r.-plichtig kan zijn. Die milieueffectrapporten later in de tijd gaan
vooral over locatiekeuze of over inrichtingsprincipes en zullen een stuk concreter zijn dan het nu
voorliggende plan-MER POL2014 dat meer een strategisch karakter heeft. Uiteraard worden, zoals
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gebruikelijk en conform de gemaakte afspraken, ook buitenlandse partijen betrokken bij voor hen
relevante plannen en de onderliggende m.e.r.-studies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De aanpak om te komen tot verdere regionale afspraken op het gebied van wonen,
bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en tuinbouw, energie en vrijetijdseconomie en
deze vast te leggen in bestuursovereenkomsten en te borgen in een provinciale
omgevingsverordening wordt onderschreven. Hierbij gaat indiener ervan uit, dat de Provincie
afstemming met c.q. instemming van de betrokken partijen borgt in geval van regiooverschrijdende effecten tussen de regio Zuid-Limburg en Midden-Limburg.
Men ondersteunt de werkwijze die de provincie als midden bestuur voorstaat en vertrouwt erop
dat de provincie haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk neemt.
Is het de bedoeling dat gemeenten de in de voorzorgsverordening gemaakte afspraken ook
opnemen in bestemmingsplannen, d.w.z. verbiedende regels toevoegen in hun
bestemmingsplannen?

1007

5079, 5080
1173

Standpunt GS
Wij zijn blij met de ondersteuning voor de gekozen aanpak met regionale uitwerkingen resulterend in
een bestuursovereenkomst en geborgd in de omgevingsverordening. In een ronde van bestuurlijke
overleggen met de gemeenten in regioverband eind juni is deze aanpak door de (deels nieuwe)
gemeentebestuurders nogmaals bevestigd.
Het is van belang om de samenhang tussen de afspraken in de verschillende regio’s (en de
consequenties daarvan voor omliggend gebied) goed in het oog te houden. De Provincie ziet hier een
taak voor zichzelf weggelegd.
De bestuurlijke afspraken leiden tot gemeentelijke beleidsregels en krijgen kun vertaling bij concrete
gebiedsontwikkelingen/herstructureringen en of aanpassing van bestemmingsplannen. De
voorzorgsbepalingen in de omgevingsverordening geven de Provincie de positie om corrigerend op te
treden als er in strijd met de bestuurlijke afspraken wordt gehandeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt expliciete aandacht voor de samenwerking tussen de Parkstadgemeenten en
gaat er van uit dat het overeengekomen regionaal beleid en de daaruit voortgekomen
afspraken de basis vormen voor de nog op te stellen thematische visies.

1016

Standpunt GS
We koersen voor de regionale uitwerkingen voor wonen, bedrijventerreinen etc. op afspraken op de
schaal Zuid-Limburg. Op subregionaal niveau (Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, MaastrichtMergelland) kan verdere verfijning plaatsvinden. Op een aantal terreinen liggen er op dat subregionaal
niveau al afspraken, die vaak ook goed werken. Niet alleen kunnen deze als voorbeeld en inspiratie
dienen voor de aanpak op regionaal niveau, we vinden het ook voor de hand liggen dat binnen de
afspraken op de schaal van Zuid-Limburg zo’n goed werkende samenwerking mogelijk blijft.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Onderbouwing keuzes, Plan-MER
De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft het plan-MER (incl. passende beoordeling) positief
beoordeeld. De Commissie spreekt haar waardering uit voor het systematisch opgestelde document, vindt
dat het MER het juiste detailniveau heeft en dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER
aanwezig is.
Standpunt GS
Het opstellen van een plan-MER (dat ook een globale passende beoordeling omvat) is een wettelijke
verplichting. Maar zo zien we dat niet, het is voor ons primair een onderbouwend document, dat
inzichtelijk moet maken of de keuzes die we in het POL maken ook daadwerkelijk bijdragen aan het
verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg. Dat is immers onze centrale ambitie.
Daarom hebben we ook besloten de beoordeling breder te maken dan alleen milieu-effecten en ook te
kijken naar de effecten op ‘mens’ en ‘economie’.
De Commissie voor de m.e.r. gaat tijdens de toetsing na of het MER voldoende juiste informatie bevat
om het milieubelang mee te kunnen wegen in het besluit. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of
onjuist is, beoordeelt de commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. De commissie heeft
kennis genomen van de zienswijzen en adviezen die zij tot en met 8 juli 2014 van het bevoegd gezag
heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor het MER in haar advies verwerkt.
De Commissie heeft zich in haar advies gericht op hoofdzaken die van belang zijn voor de
besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikte belang.
Wij zijn verheugd over het positieve toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
Onderkend wordt dat voor thema’s als zoekgebieden regionale motorsportcentra en
voorkeursgebieden/uitsluitingsgebieden windturbines de plan-MER plicht doorschuift naar
vervolgplannen en besluitvorming.
We onderschrijven ook dat bij de vervolgbesluitvorming (regionale uitwerkingen) verder ingegaan
wordt op synergiemogelijkheden door het combineren van functies.
Terecht wordt er door de Commissie op gewezen dat sterk wordt ingezet op regionale (sectorale)
uitwerkingen, waarbij dynamisch voorraadbeheer moet borgen dat doelen gehaald worden. De
commissie adviseert de resultaten van deze manier van werken tussentijds goed te evalueren. In het
verlengde van onze reacties op de voorgaande zienswijzen die iets zeggen over het vervolgproces
kunnen wij ons goed vinden in dit advies.
Voorstel aan PS
GS op te dragen invulling te geven aan een tussentijdse evaluatie van de voortgang van regionale
(sectorale) uitwerkingen en doelbereik van dynamisch voorraadbeheer.

Indiener mist de duiding in de tekst dat bij de bepaling van de voorkeurgebieden windenergie
rekening wordt gehouden met aardgastransportleidingen en –installaties. Dit met oog op een
mogelijk toename van de faalfrequentie van gasleiding of –station.
Verzoek om te checken of rekening is gehouden met wetgeving inzake gasinfrastructuur
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5155

5114

Standpunt GS
In fase 1 van het plan-MER zijn 4 alternatieven voor sturing op windenergie onderling vergeleken. In
paragraaf 3.6 van het plan-MER worden dit kort samengevat aan de orde gesteld.
In het ontwerp-POL en het plan-MER is gekozen voor een aanpak van voorkeursgebieden én
uitsluitingsgebieden, gebaseerd op bovengenoemde analyses uit fase 1 van het plan-MER.
Hierbij is niet op voorhand rekening gehouden met aardgasleidingen en –installaties. Die komen in
beeld bij de nadere uitwerking van de realisatiestrategie tot concrete projectlocaties. In dit verband
onder meer vanwege het aspect van externe veiligheid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Verzocht wordt de tekst “rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voldoen aan de gestelde
eisen en aantal en omvang van riooloverstorten zijn sterk teruggedrongen, waardoor de
waterkwaliteit flink verbeterd is.” aan te passen, aangezien nog niet duidelijk is dat door het
treffen van deze maatregelen de waterkwaliteit flink verbetert.
Het afkoppelen van bestaande bebouwing is niet eenvoudig als gevolg van openbaar
eigendom aan de achterzijde van woningen en afhankelijkheid van medewerking van
bewoners. Verzocht wordt de tekst op dit punt aan te passen.
e
e
Wat wordt bedoeld op p. 169, inleiding, 3 alinea, 4 regel met ‘..weinig bereikbare banen..’.
Indiener verzoekt om een toelichting en indien nodig correctie.
De beoordeling van adaptiemogelijkheden is mager, POL zou meer kansen kunnen bieden.
Verzocht wordt een beoordeling over industrielawaai toe te voegen.
Indiener verzoekt explicieter de doelstelling van het programma ‘Veiligheid maken we samen’
te vermelden t.a.v. de ontwikkeling van het groepsrisico.
Indiener betwijfelt of voor een aantal aspecten de doelstellingen voor water in de planperiode
voor een groot deel worden bereikt of in zicht komen:
Grondwaterkwaliteit
Klimaatbestendige watersystemen en opvangen droogteperioden
Natuurbeken

1052

1052

1052
1052
1052
1052
1179

Standpunt GS
Deze zienswijzen hebben vooral betrekking op de gehanteerde doelen in het plan-MER. Die vragen
om verheldering.
Op verzoek van de Commissie voor de m.e.r. is voor een selectief aantal indicatoren in het plan-MER
voor het jaar 2025 de doelstelling smart geformuleerd. Hierbij kan ten onrechte de suggestie ontstaan
dat dit ook een doelstelling is van het POL of ons milieubeleid (waarin nu veelal is geschreven ‘zo veel
mogelijk, streven naar’, etc.). Bedoeld is een stip op de horizon, waarlangs is gewogen in hoeverre
met het beleid van het oude POL (P6) of het nieuwe POL (P14) de stip in 2025 wordt benaderd. Met
de gekleurde smiley’s en pijlen in de diverse tabellen van de plan-MER is deze beoordeling voor de
huidige situatie en voor 2025 verbeeld. Dat is een inschatting, geen zekerheid. Hierbij past dan ook
het vinger aan de pols houden door monitoring.
De gevraagde toelichting op de opmerking ‘weinig bereikbare banen’: Het aantal banen in vooral ZuidLimburg is relatief laag in vergelijking met andere regio’s, als er geen rekening gehouden wordt met
de werkgelegenheid in omliggende buitenlandse regio’s (zie studies van Marlet, zoals de Atlas kansen
voor Zuid-Limburg).
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De effecten van het POL-beleid op de adaptatiemogelijkheden van flora en fauna wordt in het planMER positief beoordeeld. We benadrukken dat de beoordeling in het plan-MER selectief is,
aansluitend op het strategisch niveau van het plan en door de Commissie als toereikend is
beoordeeld. Bij verdere uitwerking op projectniveau zullen specifieke criteria (bv externe veiligheid)
waar relevant zeker aan bod komen.
Voorstel PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

In de volgende paragrafen is niet duidelijk gemaakt welk alternatief is overgenomen in fase 2
en POL2014: 3.2 mensgerichte natuur, 3.3 zonering intensieve veehouderij, 3.5 zoekgebied
motorsportcentra en 3.6 zoekgebied windturbines. Indiener verzoekt de Provincie dit te
corrigeren.

1052

Standpunt GS
Op basis van de alternatieven-analyse zijn er keuzen gemaakt voor de verdere beleidsontwikkeling.
Via de Hoofdlijnenschets en concept POL2014 is die keuze met de regionale partners besproken en
nader uitgewerkt in het ontwerp-POL2014. Dat is niet altijd één van de in fase 1 vergeleken
alternatieven. Soms is een andere variant ontwikkeld. Die variant is als onderdeel van het gehele
beleidspalet in de Plan-MER beoordeeld.
Bij de genoemde paragrafen 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 is de kern van de beleidskeuze in het ontwerpPOL2014 kort geduid. Het ontwerp-POL zelf geeft hierover nadere informatie.
Voorstel PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De inschatting van de provincie is dat de fysieke kwaliteit (stof geur) in de landelijke kernen zal
verbeteren als gevolg van trends in de veehouderij...” p157. De stelling heeft betrekking op
landelijke kernen. Indiener bestrijdt dit vanwege de mogelijke uitbreiding van het aantal dieren:
de praktijk is dat het aantal dieren niet afneemt. Maar toeneemt.
Indiener merkt op, dat het milieueffectrapport niets zegt over het buitengebied buiten de
landelijke kernen. In het westen van Midden-Limburg heeft het gebied een belangrijke
woonfunctie: 20 % van de inwoners woont in het buitengebied.
Het POL maakt in dit gebied een uitbreiding van de intensieve veehouderijen mogelijk zonder
dat goed gekeken wordt naar de effecten op de woonfunctie, die (Zie Structuurvisie Wonen,
Zorg en Woonomgeving) belangrijk is in dit gebied.
Indiener pleit voor het alsnog bekijken van alternatieven (als “stand still” van het aantal dieren
of van de staloppervlakte) en effecten op de woonfunctie van het gebied, omdat de gekozen
ontwikkelingsrichting van uitbreiding van het aantal dieren de realisering van gunstige fijn stof
en stanksituaties onmogelijk maakt.
Indiener merkt op, dat het POL uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk maakt en dat
het aantal dieren naar verwachting toeneemt met 10%. Indiener sluit een grotere toename van
het aantal dieren in Nederweert niet uit, met name door investeringen door Brabantse
ondernemingen.
Indiener verwacht daarom dat de problemen niet minder (zoals de provincie meent) maar
groter zullen worden. Verbeteringen in de emissie per dier worden teniet gedaan door
uitbreiding van het aantal dieren.
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5200

Standpunt GS
In het Plan-MER wordt per regio steeds eerst een schets gegeven van de huidige situatie, vervolgens
een beeld van de situatie in 2025 uitgaande van voortzetting huidig beleid (POL2006) resp. uitgaande
van het nieuwe POL (POL2014). Die situatie 2025 wordt geschetst voor 6 soorten van gebieden in
een regio: stedelijk gebied, landelijke kernen, zone rond landelijke kernen, groen/blauwe gebieden,
zones rond Natura2000 gebieden én overige buitengebied. In hoofdstuk 4 van de Plan-MER is de
methodiek en deze gebiedsindeling nader uiteengezet.
Op blz. 136 van het MER is aangegeven dat voor 2025 voor de landelijke kernen én de zone daarom
heen een afname van het aantal bedrijven en het aantal dieren wordt verwacht. Voor het overige
buitengebied wordt zowel bij POL2006 als bij POL2014 een afname van het aantal bedrijven en een
groei van het aantal dieren verwacht.
Op pagina 157 wordt aangegeven dat de kwaliteit van de leefomgeving in 2025 zal zijn verbeterd ten
opzichte van 2014. Dat komt met name door de doorwerking van de Verordening Veehouderijen en
Natura2000 die leidt tot het toepassen van (zeer) schone stalsystemen.
In het kader van de Plan-MER zijn er voor de intensieve veehouderij 2 scenario’s vergeleken:
Scenario A waarbij de sector als geheel niet groeit, er een beperkte reductie van de emissie per
dierplaats aan de orde is, en 50% van de “emissierechten” van stoppende bedrijven door andere
bedrijven kunnen worden overgenomen. Scenario B waarbij de emissie per bedrijf moet voldoen aan
de vereisten van de provinciale verordening, maar wordt uitgegaan van een groei van 10% van de
totale sector. In beide scenario’s gelden dezelfde aannames voor groei, stoppen en blijven van
bedrijven. Uit de modelanalyses komt naar voren dat scenario B voor de meeste Noord- en MiddenLimburgse Natura2000 gebieden het meest bijdraagt aan de gewenste afname van stikstofdepositie.
Het blijft echter een globale benadering van de te verwachten effecten, passend bij het strategisch
karakter van het POL.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het POL kent verschillende ambities en ontwikkelingsrichtingen, die met elkaar strijdig zijn.
Indiener betreurt dat geen aandacht wordt besteed aan deze spanningsvelden, en dat de
ambities betreffende een goed woon- en leefmilieu daardoor tussen wal en schip vallen.

5200

Standpunt GS
In het Plan-MER wordt onder meer in de hoofdstukken Reflectie (5.4, 6.4, 7.4) ingegaan op de
implicaties van de diverse hoofdontwikkelingen op de doelen voor Omgeving, Mens en Economie.
Daarbij wordt ook gewezen op het belang van bijvoorbeeld de daadwerkelijke omvorming van de
woningvoorraad, en de economische situatie. Het slagen van de aanpak van dynamisch
voorraadbeheer, in POL voorzien voor bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, landbouw en
vrijetijdseconomie is mede bepalend voor de ambities ten aanzien van een goed woon- en leefmilieu.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

e

e

Op p. 172, 1 alinea, 2 regel staat dat Buitenring Parkstad is voorzien in 2025, maar in de
passende beoordeling op p. 108 is vermeld vanaf 2022. Op p. 173 is vervolgens sprake van
autonome ontwikkeling van de Buitenring Parkstad, terwijl bij een nieuwe weg geen sprake is
van autonome ontwikkeling. De tekst hierover is niet duidelijk, indiener verzoekt dit aan te
passen.
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1052

Op p. 172, 7.2.2.3 staat ‘Er is geen wenselijk verschil..’. Indiener verzoekt om aanpassing
indien hier ‘wezenlijk’ bedoeld wordt.

1052

Standpunt GS
We zijn blij met het positieve oordeel van de Commissie voor de m.e.r. (de wettelijke adviseur) over de
kwaliteit van ons MER. Er is dan ook geen reden om het plan-MER of de passende beoordeling aan te
vullen. Dat neemt niet weg dat er op een aantal kleinere punten wel onduidelijkheden of
onzorgvuldigheden in het document kunnen zitten. Daar gaan de bovenstaande reacties over.
Het jaar 2025 is in het kader van het plan-MER en Passende beoordeling als referentiemoment
gekozen t.o.v. de huidige situatie. De genoemde jaartallen hebben dáárop betrekking, niet op het jaar
van feitelijke realisatie. In de Passende beoordeling, blz. 108 onderste alinea, staat dan ook ten
e
onrechte: “vanaf 2022 …”. Dit moet zijn: “vanaf 2025 … ”, zoals ook blijkt uit de 4 alinea op blz. 109.
De aanleg van de Buitenring Parkstad is hierbij opgevat als onderdeel van de autonome ontwikkeling,
en niet als een project waarvoor het POL2014 kaderstellend is.
Indiener wijst terecht op de typefout op blz. 172. In plaats van ‘wenselijk’ had hier ‘wezenlijk’ moeten
staan, zoals ook blijkt uit de tabel op blz. 173 van het plan-MER.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 en plan-MER handhaven.

Vanwege het belang van de zonering vindt indiener het belangrijk dat de consequenties van
de zonering voor de waterhuishouding in het POL worden uitwerkt (bijv. voor drooglegging).

1179

Standpunt GS
In het POL wordt in 7.4.3 ingegaan op de aanpak van wateroverlast en droogte. De aanpak van de
klimaatopgave wordt nader uitgewerkt in het provinciaal Waterprogramma 2016-2021. Dat kan zo
nodig leiden tot een invulling vergelijkbaar met de reeds vigerende normeringkaart wateroverlast in de
omgevingsverordening
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Leesbaarheid
Indiener vraagt aandacht voor de leesbaarheid van POL2014, de omgevingsverordening en
bijbehorende toelichting. Doordat eenzelfde thema in meerdere hoofdstukken aan de orde
komt, is er onduidelijkheid over hoe het een zich tot het ander verhoudt en over de
beleidsopgave per thema en realisatie daarvan.
Het POL is moeilijk te lezen en te interpreteren. Indiener spreekt van willekeur en geen beleid,
waar je als burger op kunt vertrouwen.
Gemeente vraagt aandacht voor de leesbaarheid van het POL en de omgevingsverordening.
Teksten rondom thema’s zijn vaak gefragmenteerd opgenomen waardoor de onderlinge
verhoudingen niet altijd even helder zijn.

4001

2456
1058

Standpunt GS
Het POL gaat over heel veel onderwerpen. We hebben op verschillende manieren getracht het plan
toch goed leesbaar te houden. Bijvoorbeeld door een heldere structuur aan te brengen, door op veel
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plekken koppelingen aan te brengen tussen onderdelen en door het aantal beleidsconcepten terug te
dringen. De zienswijzen hebben ons duidelijk gemaakt dat er nog veel vragen leven over de
toekomstige werkwijze en rolverdeling op sommige gebieden en over de status van de kaarten. Dat
zullen we in het definitieve POL beter uitleggen. We zullen op een aantal onderdelen (zie voorstel PS)
een verduidelijkende tekst opnemen.
De opmerking over willekeur herkennen we niet. We menen steeds goed beargumenteerd te hebben
waarom we (in overleg met onze partners) kiezen voor een bepaalde aanpak.
Voorstel aan PS
Verduidelijkende passages toevoegen aan de tekst van het POL over de status van het POL, de
zonering, de status van de kaarten in algemene zin, de goudgroene natuurzone en de begrenzing van
het bestaand gebouwd gebied (de specifieke tekstvoorstellen zijn terug te vinden gekoppeld aan de
reacties over de betreffende onderdelen).

Begrippen zoals R&D en ‘’social service hub’’ zijn in de begrippenlijst niet opgenomen, graag
aandacht hiervoor.
Indiener pleit voor een betere toegankelijkheid van het POL, onder meer door slogans en vage
bewoordingen, die goede bedoelingen uitdrukken en in het midden laten welke keuzen gemaakt
worden, achterwege te laten en begrippen duidelijker te omschrijven. Als voorbeeld worden
dailyurban system genoemd, agglomeratielandbouw, uitnodigingsplanologie en vinken en
vonken.

1053

Gepleit wordt voor een nadere toelichting op bepaalde Engelse termen (triple-helix, smart
services, r&d, placemaking) of hiervoor in de plaats een Nederlands synoniem te gebruiken.

1010

5200

Standpunt GS
Wij zijn het eens met het pleidooi voor goede toegankelijkheid en het gebruik van duidelijke
terminologie. Streven daarbij is om zoveel mogelijk Nederlandse termen en begrippen te gebruiken.
Dat zal niet altijd lukken. Het is immers een gegeven dat diverse Engelse termen een min of meer
vaste plek hebben gekregen in ons taalgebruik
In het ontwerp-POL201 is reeds een aanzet voor een begrippenlijst (bijlage 1) opgenomen. We
voegen de begrippen R&D en Smart Services Campus toe aan de begrippenlijst in het POL.
Voorstel aan PS
De begrippenlijst bij het POL wordt uitgebreid.

Bepleit wordt een aantal tekstuele verbeteringen door te voeren.
Standpunt GS
Het betreft hier een aantal suggesties voor tekstverbeteringen die niet tot inhoudelijke wijzigingen
leiden. Suggesties voor tekstverbeteringen zijn door veel indieners ingebracht. We zullen deze in de
eindredactieslag ter harte nemen en waar zinvol meenemen.
Voorstel aan PS
Gedeputeerde Staten op te dragen om bij de afhandeling de daarvoor nodige aanpassingen en
correcties in teksten en kaarten – voor zover niet van beleidsmatige betekenis – door te voeren.
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5130

Aanvullende wijzigingsvoorstellen van GS aan PS
Toelichting GS
Het inleidende hoofdstuk 0 wordt op een aantal punten geactualiseerd. Ook de in hoofdstuk 1
weergegeven essenties veranderen op een enkel punt. Wij stellen voor het onderdeel ‘belangrijkste
veranderingen op een rij’ te verplaatsen van hoofdstuk 1 naar een bijlage.
Voorstel PS
In hoofdstuk 0 vervalt in de eerste regel de toevoeging ‘ontwerp van het’
In hoofdstuk 0, derde alinea, wordt de passage ‘Het resultaat van dit proces … beoogde regionale
uitwerkingen’ vervangen door:
‘Het resultaat van dit proces van co-creatie was een ontwerp van het POL2014. Samen het plan-MER,
de ontwerp omgevingsverordening en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma
(PVVp) heeft dit ontwerp zes weken ter inzage gelegen. Het heeft ruim 600 reacties opgeleverd met
suggesties voor aanpassingen en verbeteringen. Deze zijn betrokken bij de behandeling in Provinciale
Staten, die op 12 december 2014 heeft geresulteerd in vaststelling van het POL2014.
De vaststelling van het POL2014 is absoluut geen eindpunt, maar markeert de overgang naar een
fase waarin regionale uitwerkingen centraal staan én waarin partners worden uitgenodigd om in de
geest van het POL te werken aan de kwaliteit van Limburg.’
Toelichting hoofdstuk 0, onderaan het blok ‘het proces in vogelvlucht’ wordt in de laatste regel
‘vormen’ vervangen door ‘vormden’ en ‘dit ontwerp-POL’door ‘het ontwerp-POL’ en wordt toegevoegd:
‘Het ontwerp POL2014 heeft samen met het plan-MER (zie hieronder), de ontwerp
Omgevingsverordening en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma (PVVp) ter
inzage gelegen tijdens een inspraakperiode van 16 mei t/m 27 juni 2014. Het heeft ruim 600
zienswijzen opgeleverd. In een Nota van zienswijzen zijn deze van een reactie voorzien en is
aangegeven op welke punten ze tot aanpassing van het ontwerp hebben geleid.
Op 21 november zijn de voorstellen besproken in de bovengenoemde Statencommissie. Provinciale
Staten hebben op 12 december 2014 het POL2014 definitief vastgesteld.’
Toelichting hoofdstuk 0, onderaan het blok ‘Plan-MER’:
Toegevoegd wordt de zin: ‘De Commissie m.e.r. heeft het plan-MER (incl. Passende Beoordeling)
positief beoordeeld; het document bevat volgens de Commissie de essentiële informatie voor de
besluitvorming.
In hoofdstuk 1, pagina 9, vervalt in de eerste regel de toevoeging ‘ontwerp van het’.
In hoofdstuk 1, pagina 9, laatste alinea wordt de zin ‘Er zullen per regio …. werkwijze zijn uitgewerkt.’
aangevuld met: ‘, resulterend in concrete uitvoeringsafspraken. Onderaan wordt ‘visies’ vervangen
door ‘afspraken’.
De passage met ‘de belangrijkste veranderingen op een rij’ wordt ondergebracht in een bijlage.
In hoofdstuk 1 op pagina 12 vervalt de zin ‘de lopende evaluatie moet uitwijzen … moeten worden’.
In hoofdstuk 1, pagina 14 vervalt de zin: ’Het digitale POL is iets nieuws… aangeboden worden. ‘
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Hoofdstuk 2: Zienswijzen over kaarten en ruimte gemeenten
Algemene opmerkingen over de weergave van de kaarten
Indiener verzoekt om concretere kaarten die beter op detailniveau zijn af te lezen
Indiener stelt dat de verschillende kaarten niet op perceel niveau zijn uitgewerkt, hetgeen een
beoordeling voor de eigenaar/gebruiker m.b.t. het hieraan verbonden beleid-, de inrichting en
de hier later uit voortvloeiende bestemmingsplannen zeer moeilijk c.q. onmogelijk maakt.
De globale definiëring van het POL bemoeilijkt een precieze interpretatie en heeft indiener
gesteld voor onnodige kosten, vanwege het bemoeilijken van de precieze gevolgen van de
duiding van haar eigendommen. In vervolg wordt in overweging gegeven om de nauwkeurige
digitale informatie wél ter beschikking te stelling.
Indiener verzoekt om duidelijker kaarten
Indiener verzoekt de kaarten bij het POL en de omgevingsverordening zorgvuldiger en
nauwkeuriger in te tekenen opdat deze op detailniveau afleesbaar zijn en onduidelijkheden en
misverstanden in de toekomst worden voorkomen.

Indiener verzoekt de begrenzingen van natuurgebieden correct op te nemen op kaart A1, die
overigens als moeilijk leesbaar is ervaren. Om welke locaties dit specifiek gaat, komt via de
gemeentelijke zienswijzen nader aan bod.
Er zijn discrepanties tussen de pdf-versie van diverse kaarten en de viewer. De PDF-versies
van de kaarten en analoge kaarten zijn eigenlijk niet bruikbaar aangezien er gebruik is
gemaakt van een kleinschalige kaart die bij het inzoomen gaat ‘blokken’ en geen correcte
weergave meer geeft van de diverse zoneringen.
Indiener maakt zich zorgen over het detailniveau en de onjuiste doorvertaling van eerder
gemaakte opmerkingen.
Er worden vraagtekens gezet bij de juiste onderleggers die zijn gebruikt voor de kaarten.

Indiener stelt dat verschillende kaarten (hier wordt de goudgroene natuurzone bedoeld) ten
onrechte niet op perceelniveau zijn uitgewerkt. Voor de eigenaar leidt dit tot consequenties bij
doorvertaling van beleid.
De keuze voor een globale aanduiding van functies, die later op gemeentelijk niveau
(mogelijk) vastgelegd zullen worden in bestemmingsplannen, bemoeilijkt een precieze
interpretatie van de bij het Ontwerp POL2014 behorende kaarten. Dit stelt eigenaren, net
vanwege het feit dat zij als belanghebbenden hun eigendommen en de directe omgeving
daarvan in relatie tot de provinciale plannen willen beoordelen, voor onnodige kosten. In
overweging wordt gegeven om de noodzakelijke (digitale) detailinformatie in voorkomende
gevallen wel ter beschikking te stellen.
De aangeboden kaarten in de POL-viewer zijn niet te herleiden tot een inzichtelijk
schaalniveau. De koppeling van de kaartbeelden aan de
Verordening kan alleen op perceels-niveau juridisch gebruikt worden.
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De gemeente ziet verschil in de kaarten van het digitale POL en de beschikbaar gestelde
shape-files.
Indiener vindt het jammer dat de zoneringenkaart alleen beschikbaar is op het niveau van
Limburg, hetgeen bij inzoomen op lokaal niveau leidt tot een moeilijk leesbare kaart. De POLviewer is hiervoor niet bruikbaar, omdat deze niet actueel is en verschilt van de ter inzage
gelegde kaarten.
Kaart 1 en 2 zijn onduidelijk, niet op detail niveau te lezen. Indiener verzoekt om meer zorg en
nauwkeurigheid bij het intekenen van de kaarten.

De omgevingsverordening bevat gebods- en verbodsbepalingen en hebben betrekking op
intensieve veehouderijen, glastuinbouwgebieden en goud/zilver/bronsgroene waarden
(hoofdstuk 5) De kaarten geven echter niet de juiste begrenzing aan in de ogen van indiener.
De resultaten van een eerste screening zijn opgenomen in een bijlage en bij de zienswijze
gevoegd. Deze wil indiener zo spoedig mogelijk bespreken zodat het POL geen omissies
bevat op dit punt.
De themakaarten zijn alleen in pdf beschikbaar en daardoor niet altijd even duidelijk. Indiener
gaat ervan uit dat de themakaarten van deze verordening qua zoneringen gelijk is aan het
kaartmateriaal van het POL 2014.
Indiener vindt de indicatieve kaarten bij de omgevingsverordening onduidelijk.
De themakaarten zijn alleen in pdf beschikbaar en daardoor niet altijd even duidelijk. Indiener
gaat ervan uit dat de themakaarten van deze verordening qua zoneringen gelijk is aan het
kaartmateriaal van het POL 2014.
De plankaarten in het POL zijn onleesbaar en daardoor kunnen we bepaalde impact voor
specifieke gebieden niet beoordelen.
De verschillende kaarten kennen veel feitelijke onnauwkeurigheden en onlogische
aanduidingen.
Op de kaarten staan diverse onjuistheden. De ondergrond is niet actueel, hierbij wordt met
name gedoeld op de spoorlijnen nabij bedrijventerrein Grinderij Linne.
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Een deel van de opmerkingen heeft te maken met het feit dat de kaarten van het POL op twee
manieren worden aangeboden, via de POL-viewer én in de vorm van pdf-bestanden. De POL-viewer
biedt meer mogelijkheden om sterk in te zoomen. De topografische ondergrond past zich daarbij ook
aan aan het schaalniveau waarop wordt ingezoomd.
Bij de pdf-bestanden is dat niet het geval. Voor de pdf-kaarten van het ontwerp POL is meestal
gebruik gemaakt van een topografie van schaal 1:25.000 (1 cm = 250 meter) of meer. Voor de pdfkaarten bij de ontwerp-verordening is schaalniveau 1:10.000 (1 cm = 100 meter) als basis genomen.
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Dat is geen kadastrale ondergrond. Ook worden er geen perceelsgrenzen weergegeven. Als ver wordt
ingezoomd op een pdf-bestand wordt de topografie grofkorrelig.
Gevolg: hoewel de bestanden identiek zijn, zien de kaarten er anders uit. We nemen de reacties ter
harte en gaan de definitieve versies van zowel POL2014 als ook de Omgevingsverordening via de
POL-viewer digitaal raadpleegbaar maken. De pdf-versies van kaarten zijn niet leidend, maar worden
als een service bijgevoegd om overzichtskaarten te kunnen afdrukken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Gewezen wordt op enkele fouten in kaart 1 (overlap stedelijk gebied/
bedrijventerrein/buitengebied).
In de viewer liggen soms meerdere zoneringen (themakaart 1) over elkaar heen.
De ondergrond van de viewer bevat kleurtinten die nagenoeg gelijk zijn aan de kleuren van
enkele zoneringen, waardoor de kaart niet altijd goed leesbaar is. Voorkeur gaat uit naar een
ondergrond zonder kleurtinten.
Het kleurgebruik voor goud, zilver en brons op de kaart is erg verwarrend.
Zilveren kleur voor bronsgroen en gelige kleur voor bronsgroen zijn niet bevorderlijk voor de
leesbaarheid van de kaart.
Bepleit wordt om ook op de analoge kaarten topografie aan te duiden om de leesbaarheid en
herkenbaarheid te vergroten.
Indiener vraagt verder aandacht voor de leesbaarheid en het kleurgebruik.

Kleur ondergrond verwarrend (bedrijventerreinen zelfde kleur als stedelijk gebied; wegen
komen overeen met buitengebied).
Indiener verzoekt de kaarten aan te passen zodat er geen overlappingen van gebiedstypen
ontstaan in het totaaloverzicht.
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Standpunt GS
Terecht wordt gewezen op een aantal fouten, zoals overlappende zoneringen op een aantal plekken
op kaart 1. En wordt aangevoerd dat het gebruik van een gekleurde versie van de topografische
ondergrond tot een slechte leesbaarheid en zelfs verwarring over de zonering aanleiding geeft. De
POL-viewer is nog in de test- en ontwikkelfase en wordt aangepast: binnen Limburg wordt in
definitieve versie alleen een zwart-wit topografie gebruikt. Ook wordt dan in de POL-viewer de optie
aangeboden om luchtfoto’s als ondergrond te tonen. Hiermee kan een groot deel van de verwarring
en onduidelijkheid worden weggenomen.
Ook het kleurgebruik voor de diverse kaartelementen roept vragen op. In totaal zijn er in het ontwerpPOL in de POL-viewer ruim 80 verschillende legenda-onderdelen als kaartbeeld weergegeven. Dat
worden er in de definitieve versie rond de 60, door het weglaten van legenda-benamingen als “natuur
in buitengebied” of “landbouw in zilvergroen” en in plaats daarvan te volstaan met resp. “buitengebied”
en “zilvergroene natuurzone”.
Bij de weergave en kleurkeuze van de verschillende legenda-onderdelen hebben we getracht zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de kleurschakeringen zoals die in vigerende plannen en geografie
gebruikelijk zijn.
Voor natuur is groen een gebruikelijke kleur. Kleinere kaartelementen vallen niet erg op, daarom is
voor zilvergroene natuurzones een fellere, lichtgroene kleur gekozen t.o.v. de middelgroen kleur voor
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de goudgroene natuurzones. De bronsgroene landschapszone heeft betrekking op lange en smallere
gebiedsdelen als beekdalen en moet een opvallende kleur hebben t.o.v. bebouwde gebieden als
dorpen, steden en bedrijventerreinen en heeft daardoor een meer grijsgroene tint gekregen.
Bij het regionaal verbindend wegennet worden voor de duidelijkheid uiteenlopende kleuren gebruikt:
donkergroen: de onderdelen van het regionaal verbindend wegennet dat wordt gevormd door
gemeentelijke wegen; middelgroen: de provinciale wegen binnen het regionaal verbindend wegennet,
en met zwarte stippen zijn de provinciale wegen aangegeven die waarvoor in de
omgevingsverordening regels zijn opgenomen voor reserveringsstroken.
Omdat in de planviewer allerlei combinaties van bestanden kunnen worden weergegeven is het
belangrijk om te letten op de kleurstelling en het gebruik ervan: arcering, omlijning of vlakdekkend.
Waar mogelijk en functioneel zal de kleurstelling van legenda-onderdelen ten opzichte van elkaar nog
worden verbeterd.
Voorstel aan PS
Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere optimalisatie van kleurstellingen van kaartbeelden te
verzorgen.

Indiener adviseert om de Buitenring als structurerend element weer te geven op alle
themakaarten in het POL
De buitenring is niet op themakaart 1 “Zoneringen” geprojecteerd, terwijl dit de kaarten wel
overzichtelijker zou maken.
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Standpunt GS
Kaart 1 Zonering Limburg geeft alleen de vlakvormige gebieden weer. Binnen iedere zone is op
bestemmingsplan niveau sprake van een nadere uitsplitsing naar kleinere vlakelementen
(bestemmingen), lijnelementen (wegen, waterlopen e.d.) en puntelementen (monumenten,
windmolens e.d.). De topografie biedt in de meeste gevallen goede aanknopingspunten. Voor de
Buitenring gaat dat niet op omdat deze (deels) nog moet worden gerealiseerd.
Via de POL-viewer kan men echter zelf allerlei combinaties maken. Door bijvoorbeeld paragraaf 3.1.6
te selecteren worden de zoneringen alle in de viewer zichtbaar gemaakt. Als men dan tevens par.
5.4.4.1 provinciale weg selecteert wordt onder meer het tracé van de Buitenring Parkstad
weergegeven.
Zoals eerder aangegeven is de weergave via de POL-viewer leidend. Deze biedt alle combinatie
mogelijkheden.
Voorstel aan PS
Tekst en kaarten ontwerp-POL2014 handhaven.

De begrenzingen van de gebieden op de kaarten over goud, zilver, bronsgroen en
buitengebied zijn afwijkend van de opmerkingen die in januari in dit kader reeds zijn gegeven
door indiener. Deze worden in de bijlage nogmaals aangeduid.
Indiener geeft aan dat er geen bouwblok is aangewezen voor het koetshuis en de boerderij
met de opslagloodsen
Indiener constateert dat de provincie tijdens het proces, met name bij de thema’s natuur en
kantoren, ingrijpend van koers is veranderd of stevige uitspraken doet zonder dat dit tijdens
het voortraject is besproken met de partners
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Dat klopt. In januari 2014 zijn aan de gemeenten bestanden voorgelegd van de concept-kaarten over
goudgroene, zilvergroene natuurzone en bronsgroene landschapszone. Insteek daarbij was om tot
een zo precies mogelijke begrenzing van de natuurgebieden te komen.
Op basis van de zienswijzen en voortschrijdend inzicht, hebben we besloten deze poging om tot
precieze begrenzingen te komen (door het eruit halen van wegen, bouwkavels e.d.) terug te draaien.
Gebleken is dat we hiermee zeker niet het precisieniveau van bestemmingsplannen kunnen bereiken,
het heeft juist geleid tot een schijnnauwkeurigheid die niet past bij het karakter van het POL en die we
liever willen vermijden. Dit verklaart de afwijkingen ten opzichte eerdere kaartversies. Inmiddels
hebben wij de gemeenten en natuur- en landbouworganisaties betrokken bij en geïnformeerd over
deze veranderingen.
Later in deze Nota van Zienswijzen wordt hier concreter op ingegaan.
Voorstel aan PS
Tekst en kaarten ontwerp POL2014 handhaven.

Beleidsruimte voor gemeenten
Indiener kan zich op hoofdlijnen vinden in de gestelde uitgangspunten van het ontwerp-POL.
Het baart indiener echter zorgen dat gemeenten meer vrijheden krijgen, naar mening van
indiener zou het meer gepast zijn als er een strakker geregeld beleid vanuit de provincie zal
worden toegepast.
Indiener stelt dat gemeenten vaak geen gebruik maken van het maatwerk dat het POL biedt
en het POL vaak 1 op 1 overnemen in het bestemmingsplan. Indiener verzoekt de Provincie
op dit punt actief beleid te voeren naar gemeenten om er voor te zorgen dat noodzakelijk
maatwerk geleverd wordt.
Indiener verzoekt provincie om actief beleid te voeren naar de gemeenten om de
ontwikkelingsruimte uit het POL effectief te maken

Indiener verzoekt erop toe te zien dat het POL zodanig vertaald wordt in de
bestemmingsplannen dat er beschermd wordt waar dit nodig is en dat er ontwikkelingsruimte
geboden wordt daar waar dit mogelijk is.
Indiener verzoekt de provincie er beter op toe te zien dat ruimte die in het POL aan gemeente
wordt geboden daadwerkelijk wordt gebruikt. Daarnaast verzoekt indiener dat de provincie er
eveneens op toeziet dat de gemeenten niet strenger worden dan strikt nodig volgens het POL
Indiener verzoekt provincie om duidelijker instructies richting gemeente om bij doorwerking in
de bestemmingplannen de in het POL aanwezige ruimte te benutten en te komen tot een
uniforme aanpak in Limburg
Indiener verzoekt met klem hem niet over te leveren aan een nadere begrenzing door de
gemeente waar vervolgens niet toe overgegaan wordt, maar om nu meteen bij de intekening
van de bronsgroene landschapszone in ieder geval zijn bestaande bouwvlak als buitengebied
in te tekenen als buitengebied en niet als bronsgroene landschapszone.
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Veel gebieden zijn op kaarten als indicatief aangeduid. In de praktijk worden deze
begrenzingen bij vervolgplannen of uitwerking vaak overgenomen.
Het verzoek is om in teksten expliciet aan te geven dat deze begrenzingen niet zonder meer
overgenomen kunnen worden in toekomstige plannen.
Nauwkeurigheid kaarten is nodig omdat de gemeenten geen gebruik maken van de
mogelijkheid tot maatwerk. Gevraagd wordt erop toe te zien dat de gemeenten maatwerk
leveren
Indiener verzoekt de provincie om de noodzakelijke doorvertaling van POL in de gemeentelijke
bestemmingsplannen meer te sturen zodat gemeenten niet zelfstandig met een zwaarder
regime gaan werken dan strikt genomen volgens het POL wordt nagestreefd.
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Standpunt GS
Wij vinden dat de gemeenten bij uitstek in staat zijn om lokaal maatwerk te leveren. We nodigen
gemeenten nadrukkelijk uit om zorgvuldig met de geboden ruimte om te gaan en daarbij te kiezen
voor een kansgerichte insteek en niet voor starheid. De voorgenomen Expeditie Ruimte, het
gezamenlijk leertraject voor gemeentebestuurders en –ambtenaren maar ook voor adviseurs, dat in
het derde kwartaal van 2014 van start is gegaan, moet hieraan bijdragen.
Overigens zullen we met gemeenten het gesprek aangaan om de wijzigingen in hun plannen die
voortvloeien uit het schrappen van onderdelen uit de voormalige EHS in kaart te brengen en
afspraken te maken over aan te brengen wijzigingen (zie ons standpunt op een aantal zienswijzen
dienaangaande in het onderdeel ‘Omgevingsverordening’ van deze Nota van zienswijzen).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Wisselwerking met andere plannen
Voor wat betreft de POL-kaarten is hier en daar sprake van inconsistenties met de tekst. Op
onderdelen stemt de begrenzing van de diverse zones in het ontwerp (m.n. op het gebied van
natuur en landschap) bovendien niet overeen met wat in juridische plannen is vastgelegd, dan
wel met projecten die in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn. Dit dient in goed
onderling overleg te worden gecorrigeerd.
Indiener tekent bezwaar aan tegen het ontwerp POL 2014 betreffende het grondgebied van
gemeente Schinnen, omdat het structuurplan en bestemmingsplan reeds zijn vastgesteld door
de raad en indiener meent dat het achteraf vaststellen van het POL in strijd is met de Wro. De
Provincie dient allereerst het POL-plan vast te stellen, daarna structuurvisieplan door de raad
en vaststelling door raad gemeente Schinnen.
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Rijk, Provincie en gemeenten hebben in de Wet ruimtelijke ordening (WRO) elk een eigen
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening. Het rijk richt zich daarbij met name op de nationale
belangen, de Provincie op de regionale belangen en de gemeente op de lokale belangen. Dit maakt
ook dat het POL kan afwijken van hetgeen in gemeentelijke plannen is vastgelegd. Gemeenten
hoeven ook niet te wachten met het opstellen van hun plannen tot vaststelling van het POL.
Waar de Provincie van oordeel is dat iets perse moet doorwerken in gemeentelijke
bestemmingsplannen, heeft zij de bevoegdheid om instructiebepalingen voor de inhoud of toelichting
van gemeentelijke bestemmingsplannen in de Omgevingsverordening op te nemen. De Provincie
Limburg doet dat, in vergelijking met andere provincies, maar voor weinig onderwerpen. Gezamenlijke
afspraken (bestuursovereenkomsten) staan hier centraal (zie ook paragraaf 3.2.6 van het ontwerp
POL). De instructiebepalingen in de Omgevingsverordening zijn aan de orde zodra er een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld (zie de overgangsbepaling in de verordening).
Belangrijk vinden we ook dat er door de gekozen co-creatieve aanpak sprake is van het delen van
kennis en inzichten waar zowel Provincie (in het POL) en gemeenten (in structuurvisies en
bestemmingsplan) hun voordeel mee doen. Het samen nadenken over maatschappelijke vragen en
het oplossen daarvan bevordert absoluut de synergie en samenhang. Deze manier van samenwerken
stopt niet bij de vaststelling van POL, maar wordt voortgezet en verder ontwikkeld. De Expeditie
Ruimte draagt daaraan bij.

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

POL dient de uitvoering van bestaande of in procedure zijnde (inter) gemeentelijke
structuurvisies (bijvoorbeeld Maasplassen en Wonen, zorg en leefomgeving) te ondersteunen,
niet te doorkruisen.
De intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen zou conform afspraak een-op een in de
POL-kaarten worden overgenomen. Dat is niet gebeurd. Recreatieterreinen zijn in
structuurvisie recreatie, in POL bronsgroen, dat is onverenigbaar.
Indiener verzoekt om bepaalde terreinen die de status goud-, zilver- of bronsgroen hebben en
niet overeenkomen met het bestemmingsplan of het huidige gebruik om te zetten naar wit.
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(Inter)gemeentelijke structuurvisies zullen nooit een-op-een overgenomen worden in het POL, het
POL is immers van een ander abstractieniveau. Bij een goede samenwerking past wel dat plannen op
hoofdlijnen bij elkaar aansluiten en elkaar zo versterken.
Dat geldt zo ook voor de intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen. De hoofdlijn daarvan komt,
conform afspraak, terug in het POL. Daarbij is in het POL wel ingespeeld op de nieuwe
natuurzonering (mede ingegeven door de gemaakte afspraken met het Rijk en de mogelijkheden voor
realisatie) en met het voortschrijdend inzicht in de consequenties van de lange-termijn
hoogwateropgave. Het is overigens een misvatting dat recreatie en bronsgroen onverenigbaar zijn (zie
ook de reacties over het thema landschap).
De intergemeentelijke structuurvisie Wonen, zorg en leefomgeving, is de eerste van de beoogde
regionale visies dynamisch voorraadbeheer. Van doorkruisen hiervan is geen sprake.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
24

Overige algemene opmerkingen
Indiener houdt gemeente Schinnen en een specifieke medewerker verantwoordelijk voor
ambtelijke en bestuurlijke willekeur m.b.t. bepaalde (planologische) procedures (welke hij ook
benoemt) en vindt dat de Provincie middels het ter inzage leggen van dit ontwerp POL hieraan
meewerkt. Indiener wenst onmiddellijk schorsing van in zijn ogen niet correct functionerende
medewerkers. Bovendien wenst indiener tijdig datum en tijdstip van een eventuele hoorzitting
te ontvangen.
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Wij hebben kennisgenomen van deze reactie, zonder ons daarin op welke wijze dan ook te
herkennen.
We wijzen erop dat er rond het (ontwerp) POL niet voorzien is in hoorzittingen. In zijn algemeenheid is
er de mogelijkheid om gebruik te maken van spreekrecht in het kader van de behandeling van het
definitieve voorstel aan de Staten tot vaststelling van het POL.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Hoofdstuk 3: Zienswijzen over de Limburgse principes
3.1 Kwaliteit centraal
3.1.2 Van scheiden naar verweven van functies
Indiener geeft aan verweving van functies niet realistisch te achten. Het zal vaak leiden tot
tijdelijke verweving, bv tijdelijke energievoorziening op leegstaande terreinen). Het permanent
toestaan en gelijktijdig een ander gebruik nastreven (bv. bedrijf, wonen, kantoor) lijkt niet
realistisch

1173

Standpunt GS
Wij denken dat verweving van functies wel meer benut kan worden. In paragraaf 3.1.2 geven we
enkele voorbeelden van verweving van functies. Dat kan door het combineren van verschillende
bedrijfsvormen (of segmenten) naast elkaar op 1 bedrijventerrein. In bepaalde situaties kan het ook in
de vorm van een tijdelijk ander gebruik.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

3.1.5 Zorgvuldig omgaan met onze voorraden
Principes van verstedelijking
Het POL-instrumentarium is volgens indiener gericht op versterking van steden en grote
kernen. Indiener vindt dat maatschappelijke of commerciële initiatieven die ten goede komen
aan leefbaarheid van kleine kernen niet mogen worden belemmerd door het POLinstrumentarium.
Indiener verzoekt om aan stedelijke functies in het landelijk gebied een aparte status toe te
kennen, danwel hiervoor binnen de diverse zones afwijkende regels op te nemen, zodat deze
functies niet onnodig worden belemmerd in hun bedrijfsvoerings- en
ontwikkelingsmogelijkheden.

1027

5108

Standpunt GS
Het POL nodigt vooral uit om op regionaal en lokaal niveau keuzes te maken. In 6.1 wordt uitgelegd
waarom die keuzes nodig zijn:
‘De demografische ontwikkeling, gekoppeld aan trends als schaalvergroting, individualisering,
vergroting van de mobiliteit, de opmars van digitale apparaten en interactieve applicaties heeft
consequenties voor het voorzieningenniveau. Terwijl het accommodatiebeleid van veel gemeenten in
de afgelopen decennia gericht was op het realiseren van een fijnmazig netwerk van maatschappelijke
voorzieningen, moet deze koers nu drastisch verlegd worden. Het uitgangspunt van ‘gelijke monniken,
gelijke kappen’, in iedere wijk of kern dezelfde voorzieningen, is niet langer vol te houden, want het
effect hiervan is een versnipperde voorzieningenstructuur met onderlinge concurrentie en met
negatieve gevolgen voor de kwaliteit, de functionaliteit en de exploitatie van het maatschappelijk
vastgoed. Dit geldt evenzeer voor commerciële voorzieningen. We zien over de volle breedte van het
voorzieningenpalet een gestaag toenemende leegstand, waar het draagvlak in de bevolking te gering
is’.
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De aanpak faciliteert het maken van die keuzes. Daarbij vindt de Provincie het wel belangrijk een
aantal uitgangspunten te hanteren die erop neerkomen dat grotere, stedelijke voorzieningen niet in
kleine kernen terecht komen. Dat uitgangspunt wordt in de reacties niet ter discussie gesteld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het leveren van een “stevige tegenprestatie” zoals het POL vraagt bij (uitzonderlijke)
ontwikkelingen buiten het BBG is disproportioneel en daarmee in strijd met art 3:4 Awb.

Indiener vindt het disproportioneel dat een stevige tegenprestatie dient te worden geleverd als
buiten Bestaand Bebouwd Gebied ( BBG) wordt gebouwd.
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Nieuwe stedelijke ontwikkelingen horen in principe thuis in het bestaand bebouwd gebied. Dat was al
een basisprincipe in het POL2006 (de SER-ladder) en dat is het nog steeds (de ladder voor duurzame
verstedelijking, die nu ook een wettelijke basis heeft en een leidraad moet zijn voor alle overheden).
Als in uitzonderlijke gevallen nieuwe stedelijke ontwikkelingen toch buiten het bestaand bebouwd
gebied plaats moeten vinden, moet gezorgd worden voor een goede inpassing in het buitengebied en
vinden we het voor de hand liggen dat compensatie van het verlies aan kwaliteit van het buitengebied
plaatsvindt.
Grondslag voor dat compensatiebeginsel vormt de zorg van de overheid om toe te zien op een goede
ruimtelijke ordening. Voor een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat ontwikkelingen in het
buitengebied die leiden tot kwaliteitsverlies zorg dragen voor compensatie van dat verlies. Dit principe
hebben we handen en voeten gegeven in het instrument ‘Limburgs Kwaliteitsmenu’. Aanvankelijk was
het LKM een provinciaal instrument. In 2009 hebben we in het POL (POL-aanvulling Verstedelijking,
gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering) aangegeven dat de uitvoering hiervan een zaak voor de
gemeenten wordt. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt om het compensatiebeginsel van het
kwaliteitsmenu in de gemeentelijke structuurvisies te verankeren zodat de toepassing ook juridisch
geborgd is. Zie ook de opmerkingen over het instrument LKM verderop in deze Nota van zienswijzen
(3.2.5).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Op het gebied van de ruimtelijke ordening wil indiener wijzen op een ontwikkeling in het
Maasdal die schadelijk is voor de landschappelijke schoonheid langs de boorden van de
Maas: appartementenbouw van vier verdiepingen en hoger. Inmiddels al gesignaleerd in
Mook, Arcen, Linne en Urmond. Indiener is van mening dat deze stedelijke hoogbouw niet
thuishoort langs de Maas in landelijk gebied. Beperking van deze bouw tot de nabijheid van de
bestaande stadscentra van de drie Maassteden heeft de voorkeur.
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In het POL2014 worden geen uitspraken gedaan over de hoogte van gebouwen. Het is aan de
gemeenten om hiervoor (kwaliteits-)beleid te formuleren. Wel wordt door ons onderkend dat er een
verschil tussen stedelijke centra, stedelijk gebied en landelijke kern aan de orde is ten aanzien van
bijvoorbeeld het voorkomen van bepaalde woonmilieus en voorzieningen. Via de insteek van de
regionale visievorming voor onder meer wonen, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel wordt
invulling gegeven aan nadere spelregels en afspraken. Hoogbouw kan als agendapunt daarbij aan de
orde komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt het uitgangspunt milieuruimte expliciet te formuleren.
De formulering ‘per saldo geen verslechtering van omgevingskwaliteit’ betekent dat er kan
worden uitgeruild, wat de mogelijkheid voor normopvulling of zelfs normoverschrijding laat.
Indiener verzoekt daarom ‘per saldo’ uit de formulering weg te laten.

1052

Standpunt GS
In 3.2.5 staan de inhoudelijke uitgangspunten zeer beknopt geformuleerd. In 3.1.3 staan ze verder
uitgewerkt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan dat de belangen van de stichting zonder POL beter behartigd zouden
kunnen worden dan met het voorliggende POL:
Indiener stelt dat de provincie in grote delen van het buitengebied de schade aan de
leefomgeving continueert en bevordert.
Indiener betreurt, dat:
- het POL voornamelijk in het teken staat van intensieve veehouderij en andere vormen
van industriële landbouw, hetgeen ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van het
landelijk gebied:
- het aantal maatregelen om de aantrekkelijkheid van het landelijke gebied
daadwerkelijk te bevorderen uiterst bescheiden is;.
Indiener stelt, dat het schrijnend is, dat zeer grote delen van het buitengebied geen predicaat
groen hebben en daarmee overgelaten worden aan de gemeenten, maar dat de provincie
tegelijkertijd wel dwingend de mogelijkheden tot uitbreiding van intensieve veehouderij in deze
gebieden voorschrijft.
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Standpunt GS
Wij kunnen de stellingname niet onderschrijven. Het POL gaat over veel meer onderwerpen dan de
intensieve veehouderij. Toegespitst op de intensieve veehouderij zijn er via het Reconstructieplan
spelregels gekomen voor uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven. Met POL2014 wordt de
(zoek)ruimte voor landbouwontwikkelingsgebieden ingeperkt tot de gebieden die door de gemeenten
inmiddels planologisch zijn geregeld. Bedrijfsontwikkeling of daadwerkelijke nieuwvestiging is van
allerlei factoren afhankelijk. De omgevingsverordening stelt daarbij hoge eisen aan schone
stalsystemen.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

3.1.6 Een onderscheid naar zeven soorten gebieden
Indiener verzoekt de provincie om bij vaststelling van het POL 2014 de inhoud van de digitale
en analoge kaarten danwel de regiovisie en thematische uitwerking in overeenstemming te
brengen.
Indiener wil graag vernemen wat de status is van kaarten uit het POL2014.
Alle opmerkingen m.b.t. POL-kaarten dienen ook hun doorwerking te krijgen in de kaarten
behorende bij de omgevingsverordening.
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Standpunt GS
Uit bovenstaande en andere zienswijzen blijkt veel behoefte aan verduidelijking van de status van de
kaarten in POL en de samenhang daarvan met de kaarten in de Omgevingsverordening. We stellen
daarom voor een algemene uitleg toe te voegen aan de toelichting bij 3.1.6, alsmede in bijlage 2.
Deze is hieronder opgenomen in het voorstel aan PS. Naast een algemene toelichting op de status
van de kaarten in het POL gaat deze ook in op de kaarten bij de algemene zonering die in het POL
gehanteerd wordt. In afwijking van het ontwerp POL zijn dat niet acht zones, maar zeven. Verderop in
hoofdstuk 3 van deze Nota van zienswijzen wordt die verandering toegelicht.
Bij de verschillende thema’s gaan we in op de specifieke opmerkingen over de bijbehorende kaarten.
Vooral de begrenzing van de goudgroene natuurzone en die van het bestaand bebouwd gebied
roepen veel vragen op, reden om op die onderdelen een betere uitleg in de POL-tekst op te nemen.
We verwijzen hier kortheidshalve naar de betreffende passages in deze Nota van Zienswijzen.
Voorstel aan PS
Als toelichting toevoegen bij paragraaf 3.1.6 de volgende tekst:

Status kaarten
Bij het POL2014 hoort een groot aantal kaarten. De ene kaart is echter de andere niet. Ze hebben een
verschillende betekenis en functie.
De kaarten bij het POL vormen vooral een verbeelding van onze visie. Afhankelijk van onze rol is dat
een nagestreefd eindbeeld (bv de goudgroene natuurzone, inclusief nog te ontwikkelen nieuwe
natuur), een kaart die ontwikkelingsmogelijkheden schetst of een kaart die de bestaande situatie
beschrijft (een ‘foto’ van de situatie op een bepaald moment). Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de
begrenzing van het bestaand bebouwd gebied of thema’s als wonen, bedrijventerreinen, kantoren en
detailhandel. Het POL legt een aantal basisprincipes voor deze thema’s vast als basis voor een
regionale concretisering. Daar past niet bij om in het POL al een eindbeeld vast te leggen. De kaarten
in hoofdstuk 4 horen bij de drie regiovisies en schetsen beoogde ontwikkelingsrichtingen. Samen met
de bijbehorende tekst vormen ze een belangrijke referentie bij de thematische regionale uitwerkingen
die in het POL2014 worden geagendeerd voor onder meer wonen, bedrijventerreinen, kantoren en
landbouw.
De kaarten bij de Omgevingsverordening 2014 komen meestal overeen met de kaartbeelden in
POL2014. Sommige zijn gedetailleerde uitwerkingen, zoals voor de regionale waterkeringen.
De kaarten in de verordening zijn precies bij regelingen die algemeen verbindend zijn (b.v. bij
grondwaterbeschermingsgebieden). Bij instructies gericht aan het waterschap (inzake het
grondwaterbeheer) of gemeenten (b.v. de bescherming kernkwaliteiten in de bronsgroene
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landschapszones) zijn de kaarten globaler. Er is voor waterschap en gemeenten ruimte voor
maatwerkbegrenzing.
Toelichting kaartbeelden zonering
Binnen Limburg maken we onderscheid tussen bebouwd gebied en landelijk gebied.
Dit onderscheid hangt samen met onze ambities gericht op enerzijds vitale en sterke steden,
leefbaarheid van kernen en bereikbaarheid van voorzieningen in zijn algemeenheid, en anderzijds het
behoud van een goede landbouwstructuur, veerkrachtige watersystemen en robuuste
natuurnetwerken.
Eén van de Limburgse principes luidt: meer stad, meer land (3.1.1).
(Bestaand) bebouwd gebied
Het (bestaand) bebouwd gebied betreft de huidige situatie en ruimtelijke dimensie van de steden en
plattelandskernen en bedrijventerreinen in Limburg. Dit gebied is volgens een standaard-methodiek op
basis van o.a. bestemmingsplannen en luchtfoto’s ingetekend door ETIL.
Woonterreinen, bedrijventerreinen en winkelgebieden vormen de basis, aangevuld met
de aangrenzende openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, bouwterreinen,
begraafplaatsen, sportterreinen en dagrecreatieve terreinen, stortplaatsen en binnen dat gebied
gelegen infrastructuur.
(bebouwd gebied is de Limburgse invulling van het begrip bestaand stedelijk gebied uit het Bro)
Lintbebouwingen en kleinere clusters van bebouwing zijn niet apart op de POL-kaart onderscheiden
als bebouwd gebied en maken onderdeel uit van het landelijk gebied.
De kaart is een momentopname (31-12-2013) en is mede daardoor een illustratief kaartbeeld.
Het (bestaand) bebouwd gebied wordt onderverdeeld naar drie zones: stedelijk centrum,
bedrijventerrein en overig bebouwd gebied.
Stedelijk centrum
Van de zeven steden Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo, Venray en Weert is een deel van
het stedelijk gebied aangegeven als stedelijk centrum. De ruimtelijk afbakening is puur illustratief en
symbolisch vormgeven. Beleidsmatig wordt groot belang toegekend aan de kwaliteit en vitaliteit van
deze stedelijke centra.
Bedrijventerrein
Het betreft de weergave van de bestaande en direct uitgeefbare bedrijventerreinen. Dit is een
momentopname ontleend aan het REBIS-systeem (31-12-2013). De weergave is indicatief bedoeld.
Solitaire bedrijven zijn niet op kaart weergegeven.
Overig bebouwd gebied
Deze zone omvat het resterende gedeelte van het bestaand bebouwd gebied (dus buiten de
bedrijventerreinen en de stedelijke centra). Een deel ligt in stedelijke invloedsfeer , deels gaat het om
grotere en kleinere dorpen, buiten de steden of stedelijke invloedsfeer.
In de regionale visies en afspraken voor de verschillende thema’s kan een verdere onderverdeling van
het overig bebouwd gebied aan de orde zijn, met het oog op een goede op regio en thema
toegespitste positionering van kernen. De weergave op kaart is indicatief bedoeld.
Landelijk gebied
Dit is het gebied buiten de steden, plattelandskernen en bedrijventerreinen. De contramal dus van het
bestaand bebouwd gebied. Een rijk geschakeerd gebied bestaande uit rivier- en beekdalen, hellingen,
landbouwgronden, glastuinbouw, bos- en natuurgebieden, delfstofwinningen, solitaire woningen en
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bedrijfsgebouwen, linten en clusters van bebouwing, verblijfsrecreatieve terreinen e.d. en doorsneden
met allerlei vormen van infrastructuur.
Het landelijk gebied wordt op hoofdlijnen en indicatief onderverdeeld in 4 zones: goudgroene
natuurzones, zilvergroene natuurzones, bronsgroene landschapszone en buitengebied.
Goudgroene natuurzone
Dit betreft het Limburgse deel van het nationale natuurnetwerk en omvat de belangrijkste bos- en
natuurgebieden, waaronder de Natura2000-gebieden, inclusief de reeds gerealiseerde
areaaluitbreidingen natuur), én de nog te realiseren areaaluitbreidingen natuur . De buitenbegrenzing
van de goudgroene natuurzone is vrij nauwkeurig begrensd, maar omvat ook op
bestemmingsplanniveau ook andere functies. (Voor een meer uitgebreide toelichting: zie 7.2 en de
toelichting bij de omgevingsverordening)
Zilvergroene natuurzone
Deze zone omvat vooral landbouwgebieden, die belangrijk zijn vanwege de aanwezige
natuurwaarden: het accent ligt hier op (het bieden van mogelijkheden voor) agrarisch natuurbeheer.
Ook omvat de zilvergroene natuurzone diverse gebieden met delfstofwinningen waar na afloop de
ontwikkeling als natuur (mede) aan de orde is, maar ook (delen) van Maasplassen met een
ecologische functie en gebieden waar door andere partijen groengebieden worden ontwikkeld (soms
met mede-financiering door de Provincie). De zonering is indicatief op kaart gezet. Het karakter van dit
gebied vraagt niet om een gedetailleerde begrenzing door gemeenten.
Bronsgroene landschapszone
Basis voor deze zone wordt gevormd door de rivier- en beekdalen en de steilere hellingen, voor zover
die niet reeds onderdeel uitmaken van de goudgroene of zilvergroene natuurzones, én de relatieve
rijkdom aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het betreft overwegend
landbouwgronden maar ook andere functies als verblijfsrecreatieve terreinen, woningen en linten van
bebouwing kunnen voorkomen.
De zonering is indicatief op kaart gezet, gemeenten kunnen dit verder specificeren. (Voor een meer
uitgebreide toelichting: zie 7.5 en de omgevingsverordening)
Buitengebied
Deze zone omvat een breed scala aan gebieden variërend van landbouwgebieden in algemene zin,
glastuinbouwgebieden, ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij, verblijfsrecreatieve terreinen,
stadsrandzones tot linten en cluster van bebouwing.

Begrenzing en indeling bestaand bebouwd gebied
(zie ook algemene passage over status kaarten)
Het begrip “bestaand bebouwd gebied” is onvoldoende duidelijk beschreven en mede door het
vervallen van de rode contouren is een thema kaart noodzakelijk waarin ook de in aanbouw
zijnde locaties worden meegenomen
De begrenzing van het BBG is minder ruim dan de voorheen geldende paarse contouren. Dat
levert strijdigheid met de rechtszekerheid op omdat aankopen en investeringen van
marktpartijen kunnen worden geraakt dan wel vervallen.
De detaillering van POL-kaarten is mogelijk niet correct of volledig, wat kan leiden tot frictie
met eerder gemaakte realisatieafspraken. Indiener verzoekt de kaartbeelden aan te passen of
te corrigeren voor 6 aangegeven woningbouwlocaties en 3 bedrijventerreinen
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De begrenzing van het BBG is minder ruim dan de voorheen geldende paarse contouren. Dat
levert strijdigheid met de rechtszekerheid op omdat aankopen en investeringen van
marktpartijen kunnen worden geraakt dan wel vervallen. Het gedwongen afkappen van
gefaseerde uitgevoerde projecten leidt tot kapitaalvernietiging, onrendabele voorzieningen en
onaanvaardbare stedenbouwkundige situaties.
Plannen waarover al met gemeenten afspraken zijn gemaakt, of waarvoor een begin is
gemaakt met een bestemmingplanprocedure, moeten worden gerespecteerd of (ten minste)
voorzien van een overgangsregeling, met name als al begonnen is met de uitvoering.
De begrenzing van de zone bestaand bebouwd gebied is niet overal correct. Niet duidelijk is of
als onderdeel van de totstandkoming van de regionale visies de ruimte geboden wordt om die
zonering bij te stellen.

Indiener is blij verrast dat Provincie precieze begrenzing van rode contouren een taak van de
gemeenten acht.
In het POL ontbreken een kaart Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) en een kaart met nadere
aanduiding van bestaand stedelijk gebied (idem als BBG?)

Er ontbreekt een kaart van het BBG. Verder komt de grens van BBG niet overeen met de
paarse contouren en zijn in sommige gevallen zelfs minder ruim zijn, hetgeen leidt tot strijd
met rechtszekerheid, kapitaalvernietiging en onaanvaardbare stedenbouwkundige situaties.
Bestaande afspraken met gemeenten moeten dan ook gerespecteerd worden; er moet
minimaal een overgangsregeling gelden.
Hoe is stedelijk gebied gedefinieerd? I.v.m. uitgangspunt dat daarbuiten geen plaats is voor
uitbreiding detailhandel.
Indiener bepleit enige aanpassingen (in overleg) waar de huidige contouren onlogisch zijn.
Indien het contourenbeleid niet wordt overgenomen in het POL2014 zal gemeente EchtSusteren de “contourenatlas” blijven toepassen en onlogische contouren zelfstandig
herbegrenzen waar nodig. In dit geval wordt de provincie gevraagd deze gedachte te
onderschrijven.
Diverse passages in het ontwerp POL wijzen er op dat de Provincie middels dynamisch
voorraadbeheer kwaliteitsimpulsen wil geven aan bestaande voorraden van industrieterreinen
en woningvoorraden. En dat het de voorkeur heeft om nieuwe stedelijke ontwikkelingen een
plek te geven binnen het gebouwd gebied. Daarom wil indiener hier wijzen op plannen om
tussen Melick en Roermond een grote nieuwbouwwijk (Kaleidos) te realiseren in
landschappelijk waardevol landbouwgebied. Volgens indiener een onnodige uitbreiding van
het bebouwd gebied van de stad.
Twee uitbreidinglocaties m.b.t. wonen, liggen nu in de zonering buitengebied, deze locaties
dienen geprojecteerd te worden in de zonering stedelijk gebied.
Voor correcte begrenzing in Venlo VSC2012 hanteren.
De begrenzing van stedelijk gebied en buitengebied (kaart 1) dient op bepaalde locaties in
Kerkrade aangepast te worden. Indiener verwijst hiervoor naar bijlage I.
Op kaart 1 valt te zien dat de recreatiegebieden Steinerbos en Heidekamppark zijn voorzien
van de gebiedsaanduiding ‘Buitengebied’. Gelet op het beleidsuitgangspunt zoals
weergegeven op pagina 27 onder de kop Buitengebied kan indiener zich hier niet in vinden.
Het betreft in casu een tweetal recreatiegebieden in het verstedelijkt gebied tussen de A2 en
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het kanaal. Nu hier sprake is van stedelijke groen zou de gebiedsaanduiding stedelijk gebied
meer op zijn plaats zijn. Verzocht wordt dit overeenkomstig aan te passen.
In het POL2006 lag de hogeschool van Fontys in P10, stedelijke ontwikkelingszone. In het
ontwerp POL2014 is de gebiedsaanduiding van de hogeschool ‘buitengebied’ en ‘bronsgroene
landschapszone’.
De hogeschool grenst direct aan de A73, het ziekenhuis en een bedrijventerrein. Dit duidt
volgens indiener niet op een gebied met een landelijk karakter.
Daarnaast is de ontwikkeling van hoger onderwijs in Venlo een van de belangrijkste
uitdagingen van Noord-Limburg. Dit staat ook in diverse hoofdstukken in het ontwerp POL2014
beschreven. Stichting Fontys is één van de partijen die dit hoger onderwijs in de regio verder
ontwikkelen en daarnaast bijdragen aan de campus ontwikkeling in het kader van Greenport.
Indiener vreest dat de gebiedsaanduidingen ‘buitengebied’ en ‘bronsgroene landschapszone’
en de daarbij horende regelgeving in het ontwerp POL 2014 en de omgevingsverordening
eventuele toekomstige ontwikkelingen kunnen tegenhouden. Waardoor naast eigen doelen,
ook de doelen uit het POL2014 omtrent onderwijs niet gerealiseerd kunnen worden.
Indiener merkt op dat het gebied Bramert Noord waar op basis van een vigerend
bestemmingsplan de realisatie van 400 woningen mogelijk is, is aangeduid als buitengebied.
Deze aanduiding doet geen recht aan de vigerende planologische situatie. Verzocht wordt het
gebied Bramert Noord aan te duiden als stedelijk gebied.
De begrenzing landelijke kern is niet juist aangegeven. Daarnaast zijn Aaijen en Bergen niet
aangeduid als landelijke kern.
Indiener wil dat het buurtschap Krukkum (gemeente Horst aan de Maas) wordt gezien als een
landelijke kern (gelegen binnen het bebouwd gebied).
Indiener kan zich er niet in vinden dat de rode contour is opgenomen als zijnde de begrenzing
van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) en niet de actuele BBG-begrenzing voor de kernen
Sevenum en Krukkum. Deze rode contouren zijn volgens indiener te strak getrokken.
Nabij Beringe valt het de indiener op dat de zonering Landelijke kern te ruim is ingetekend, de
zone landelijke kern loopt over de begrenzing van de kern Beringe. Indiener is van mening dat
dit berust op een fout want vier van de vijf woonbestemmingen liggen volgens het
bestemmingsplan in het buitengebied in plaats van de landelijke kern. Indiener wenst hierop te
reageren en verzoekt dit in overeenstemming te brengen met het vigerende bestemmingsplan.
Aangezien gemeenten vaak POL als leidraad zien bij het ontwerpen van het
bestemmingsplan.
De locatie het Veurtje te Neer, gemeente Leudal, is niet gelegen binnen het gebied Landelijke
Kern maar binnen de zone Buitengebied. Het plan heeft een ontwerp bestemmingsplan en is
opgenomen geweest in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Sprake van een pijplijnplan
dat niet als buitengebied gekwalificeerd kan worden.
Indiener verzoekt dan ook de begrenzing van het gebied Landelijke Kern te wijzigen zodat de
planlocatie Veurtje binnen deze contour komt te liggen.
Op de kaarten staan diverse onjuistheden (weergegeven op separaat kaartje):
- Het plangebied Krijtenberg dient te worden aangeduid als onderdeel van kern
Beegden;
- Tussen de A2 en het Kanaal Wessem-Nederweert is het perspectief Landelijke Kern
geprojecteerd, terwijl de gronden vrijwel geheel als Agrarisch met waarden zijn
bestemd;
- De begrenzing van het perspectief Landelijke kern aan de noordwestzijde van de kern
Beegden is niet juist: het perspectief Buitengebied is onterecht over het bebouwde
gebied van de RvR-locatie gelegd (Bosstraat en De Tes);
- De begrenzing van het perspectief Stedelijk Gebied aan de zuidwestzijde van de kern
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Linne is niet juist; het perspectief Buitengebied is ten onrechte gelegd over de RvRlocatie aan de Maasbrachterweg en Mergelweg gelegd;
De begrenzing van de landelijk kern (gemeente Helden) is niet in overeenstemming met het
goedgekeurde bestemmingsplan. Indiener wijst ook op een verschil tussen kaart 1 van het
ontwerp POL en de kaart wonen en leefbaarheid.
Een gedeelte van het bedrijventerrein Bocholtzerweg is in de kaarten ten onrechte opgenomen
als Landelijke kern.
De buurtschappen Baneheide, Bocholtzerheide, Huls Molsberg en een gedeelte van Bocholtz
vallen niet binnen de landelijke kernen, hiervoor zouden wij de reden willen weten.
De Eyserbeek is terecht als ‘goudgroene zone’ aangeduid, maar daar waar bestaande
bebouwing aanwezig is langs deze beek zal de zone beperkt moeten worden tot de beek zelf.
Op de percelen waar een vigerende bouwtitel is gelegen aan de Oude Molsbergerweg (naast
nr.10) is de aanduiding zilvergroene zone niet terecht. Dit geldt ook voor bestaand bebouwd
gebied in het buurtschap ‘Broek’.
Voor een aantal gebieden loopt de ‘’bronsgroene landschapszone’’ over bestaande bebouwing
waardoor mensen beperkt worden in hun mogelijkheden.
Zone landelijke kern is te ruim ingetekend
Indiener heeft er bezwaar tegen dat zijn gronden zijn aangeduid als “buitengebied”, terwijl de
aangrenzende gronden zijn aangeduid als “landelijke kern”. Doorontwikkeling van de
agrarische sector op zijn gronden zou ertoe leiden dat de woningen en overige bedrijven
hinder zouden ondervinden van de agrarische bedrijvigheid en de agrarische bedrijvigheid
beperkingen zou ondervinden als gevolg van de woningen en overige bedrijven. Op deze
manier hinderen de diverse ter plaatse aanwezige functies elkaar, hetgeen in redelijkheid niet
de bedoeling kan zijn.
Indiener verzoekt dan ook de aanduiding “landelijke kern” over zijn gronden door te trekken
zoals aangegeven in de bijlage.
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Standpunt GS
In het ontwerp POL, in het overzicht van belangrijkste veranderingen in hoofdstuk 1 is duidelijk
gemaakt dat we de precieze begrenzing van wat onder (bestaand) bebouwd gebied verstaan wordt,
voortaan aan de gemeenten overlaten. De paarse contour (grens stedelijke dynamiek) én de rode
contouren (bij de landelijke kernen) als precieze aanduiding komen niet meer terug in het POL.
Dat blijkt de nodige vragen op te leveren. Voor ons reden om daar een aparte verhelderende tekst
over op te nemen in het definitieve POL2014 (zie hieronder), naast een passage over de status van
de kaarten in algemene zin (zie hierboven).
Een indicatief kaartbeeld van het bestaand bebouwd gebied staat op kaart 1 van het ontwerp POL,
opgesplitst in stedelijk centrum, bedrijventerrein en overig bebouwd gebied. In het ontwerp is
onvoldoende uitleg gegeven over de aard van de weergegeven kaartbeelden. Er moet duidelijk zijn
wat er wel en niet wordt weergegeven. In veel zienswijzen wordt ook gewezen op onvolkomenheden
in die kaart. We onderschrijven dat ook een indicatieve kaart zo goed mogelijk moet zijn, anders kan
deze onbedoeld tot verwarring en vragen leiden. In het definitieve POL maken we daarom gebruik van
een actueel door E,til vervaardigd bestand bestaand bebouwd gebied 2014 dat de feitelijke situatie
een stuk beter vastlegt dan de bestanden die ten grondslag liggen aan de kaart in het ontwerp. Maar
de kaart krijgt nooit de precisie van bestemmingsplannen en blijft een momentopname.
In ons standpunt n.a.v. zienswijzen verderop in deze paragraaf wordt nader gemotiveerd waarom wij
in het definitieve POL binnen het (bestaand) bebouwd gebied geen onderscheid meer maken tussen
stedelijk gebied en landelijke kern.
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Voorstel aan PS
Toevoegen tekst bij toelichting 3.1.6:
De betekenis en begrenzing van het (bestaand) bebouwd gebied
De grens tussen het bestaand bebouwd gebied en het landelijk gebied is een belangrijke grens,
onlosmakelijk onderdeel van de ladder van duurzame verstedelijking, een van de Limburgse principes.
Vanwege het belang dat we hechten aan een optimaal gebruik van het (bestaand) bebouwd gebied,
nemen we in het POL een (indicatief) kaartbeeld daarvan op, onderverdeeld in stedelijk centrum,
bedrijventerrein en overig bebouwd gebied (kaart 1). Het gaat om de weergave van de feitelijke
situatie: geplande en beoogde uitbreidingen in uitleglocaties maken er geen deel van uit, meestal
vallen die onder het buitengebied. Het is zeker geen visiekaart, die wordt door en met de drie regio’s
gemaakt in de trajecten van regionale visievorming, resulterend in bestuursovereenkomsten
De precieze begrenzing van het (bestaand) bebouwd gebied gebeurt op gemeentelijk niveau. De
regionale visies en afspraken (zie ook 3.2.3 en hoofdstuk 9) bieden daarbij een belangrijk kader om
uitspraken te doen over de zonering en daaraan gekoppelde principes. Die regionale visies krijgen
vertaling in gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Uiteraard kunnen gemeenten
ervoor kiezen om gebruik te maken van in het verleden gehanteerde begrenzingen zoals rode
contouren.
Wijziging kaart1:
Legenda-eenheid bestaand bebouwd gebied toevoegen
Bestand bestaand bebouwd gebied aanpassen

Stedelijk centrum
Indiener vraagt zich af hoe de afbakening van ‘stedelijke centra’ precies bepaald is. Indiener
gaat zelf uit van het stedelijk centrum Heerlen zoals aangegeven op de kaart van de regionale
visie.
De begrenzing van het stedelijk centrum van Heerlen is niet correct; de Spoorsingel vormt de
begrenzing aan de noordzijde. Deze begrenzing dient eveneens in aanverwante thema’s
aangepast te worden.
De begrenzingen van de stedelijke centra van kaart 1 zonering Limburg en kaart 3 economie
komen niet overeen met de stedelijke centra op de kaart regionaal raamwerk en stedelijkheid
en landschap van de regionale visie Zuid-Limburg (p. 59 en 62).
Kazerneterrein en Maaswaard zouden onderdeel van het stedelijk centrum van Venlo moeten
zijn.
Binnenstad Venlo te ruim weergegeven in noordelijke richting, grens conform VSC22 Noord
Binnen-/Buitensingel.
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Standpunt GS
Om het belang van de stedelijke centra te benadrukken (vanuit het principe ‘meer stad – meer land’)
zijn ze indicatief op de kaart gezet. Het zijn de gemeenten zelf die de begrenzing aangeven, we willen
ons zo min mogelijk mengen in discussies daarover.
Door het werken met een symbolische weergave willen we het indicatieve karakter nog beter
benadrukken.
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Voorstel aan PS
De zone ‘stedelijk centrum’ op kaart 1 wordt symbolisch weergegeven.

Stedelijk gebied
Indiener verzoekt om ook bij het stedelijk gebied kwaliteit van leefomgeving toe te voegen als
ontwikkelaccent.

1052

Standpunt GS
Daar zijn we het mee eens, omdat het een opvatting is die in het proces door alle partijen zo is
uitgedragen.
Voorstel aan PS
In 3.1.6 wordt als accent stedelijk gebied toegevoegd: Kwaliteit leefomgeving

In het ontwerp POL2014 zijn delen van de gemeente Maasgouw aangeduid als buitengebied,
terwijl ze nu zijn aangeduid als stedelijke ontwikkelingszone (P8). Deze beleidswijziging is in
strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, gelet op (contractuele) afspraken die zijn gemaakt
t.a.v. diverse woningbouwplannen. Indiener verzoekt dan ook deze gebieden aan te duiden als
stedelijk gebied.
Gewezen wordt op de consequentie van het vervallen van de grens ‘Stedelijke dynamiek’
(stadsrandzones, Noord- en Zuidplas en Melickerveld). In deze gebieden zijn ontwikkelingen in
gang gezet. Gevraagd wordt om een overgangsregime, waarbinnen in elk geval de door
gemeenten ingezette ontwikkelingen (waaronder gesloten samenwerkingsovereenkomsten
voor bv Melickerveld) in principe doorgang kunnen vinden
Indiener verzoekt met klem de begrenzingen van het stedelijk gebied, de bedrijventerreinen en
landelijke kernen aan te passen, omdat deze op een aantal punten substantieel afwijken van
de feitelijke situatie. Dit betreft onder meer bedrijventerrein De Kempen en uitbreidingslocatie
Laarveld. Indiener adviseert de zonering aan te passen door de begrenzing van het
plangebied van bestemmingsplan Buitengebied 2011 aan te houden. Indiener verzoekt hierbij
de kern Laar te zoneren als landelijke kern en niet als stedelijk gebied. In bijlage 2A is de
voorgestelde begrenzing aangegeven. Mochten er financiële nadelen optreden als gevolg van
het beleid in het POL2014, dan houdt indiener de provincie hiervoor aansprakelijk.
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Standpunt GS
Deze zienswijzen houden verband met het vervallen van de grens stedelijke dynamiek uit POL2006,
de z.g.n. paarse contour rond de stedelijke gebieden die globaal de ontwikkelingsruimte voor
stedelijke uitbreidingen omgrensde. In hoofdstuk 1 van het ontwerp POL wordt uitgelegd waarom deze
paarse contour vervalt: het afbakenen van een ruimer gebied voor stedelijke dynamiek past niet meer
bij de nieuwe werkelijkheid, die vraagt om een dynamisch voorraadbeheer.
Van een echte beleidswijziging is hierbij evenwel geen sprake: zowel in het vigerende POL als in het
nieuwe POL staat voorop dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen in principe thuis horen in het bestaand
bebouwd gebied. In POL2006 was dat het principe van de SER-ladder, nu de ladder voor duurzame
verstedelijking. Van aantasting van de rechtzekerheid is geen sprake. Als bestemmingsplannen op
grond van het oude POL-beleid zijn aangepast en ruimte bieden voor de bedoelde ontwikkelingen,
kunnen deze plaatsvinden. Maar ook het nieuwe POL biedt ruimte voor ontwikkelingen die passen
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binnen de regionale afspraken over woningbouw. We gaan er wel van uit dat dit slechts incidenteel zal
voorkomen. De gebieden die voorheen binnen de paarse contour vielen maar nog geen bestaand
bebouwd gebied waren (het voormalige perspectief P8) worden in de nieuwe situatie in principe
‘buitengebied’.
Mede op grond van de inspraakreacties over de status van kernen als stedelijk gebied danwel
landelijke kern, hebben we nog eens goed gekeken naar de toegevoegde waarde om in het POL zo’n
onderscheid te maken. Voor verschillende stedelijke vraagstukken kan zo’n onderscheid zeker van
belang zijn. Wellicht gelden voor gebieden in stedelijke invloedsfeer (bv stadswijken rond het centrum)
soms andere eisen als voor gebieden daarbuiten (dorpen in het landelijk gebied). Dat zal evenwel per
thema en regio verschillen, kortom het vraagt regionaal maatwerk. We vinden het belangrijk dat in de
regionale visies en afspraken dat maatwerk ook geleverd wordt.
Een in het POL op te nemen generiek onderscheid tussen stedelijk gebied en landelijke kernen heeft
in dat licht weinig toegevoegde waarde. We passen de tekst in verband hiermee op een aantal
onderdelen aan.
Voorstel aan PS
Op pagina 25 wordt de titel van paragraaf 3.1.6 gewijzigd in ‘een onderscheid in zeven soorten
gebieden’.
In regel 2 van deze paragraaf wordt ‘acht’ vervangen door ‘zeven’.
In het overzicht van zones op pagina 25 worden de zones ‘stedelijk gebied’ en ‘landelijke kern’
samengevoegd tot zone ‘overig bestaand gebied’.
De blokken stedelijk gebied op pagina 25 en landelijke kern op pagina 26 worden vervangen door een
nieuw blok:
‘Overig bebouwd gebied
Gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met een stedelijk karakter, deels met een
dorps karakter.
Accenten:
Transformatie regionale woningvoorraad (zie 6.2)
Bereikbaarheid (zie 4 en 5.5)
Balans voorzieningen en detailhandel (zie 4 en 6.3)
Stedelijk groen en water (zie 7.2 en 7.3)
Kwaliteit leefomgeving (zie 6.1)
Op pagina 13 wordt in de tabel rechts de zin: ‘Samengevoegd tot landelijke kern (excl.
bedrijventerreinen)’ vervangen door ‘Onderdeel overig bebouwd gebied (excl. bedrijventerreinen)’
In dezelfde tabel wordt ‘stedelijk gebied (excl. bedrijventerreinen)’
vervangen door ‘Onderdeel overig bebouwd gebied (excl. bedrijventerreinen)’
Op pagina 128 worden het tweede en derde gedachtestreepje samengevoegd. De huidige teksten bij
deze gedachtenstreepjes vervallen, en vervangen door één nieuwe tekst: ‘Nieuwe ontwikkelingen
dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande winkelgebieden. Als er ruimte is voor grotere
nieuwe ontwikkelingen, dan heeft vestiging daarvan in de stedelijke centra de voorkeur, eventueel ook
in de gebieden die direct daarop aansluiten. Er blijft ruimte voor verantwoorde doorontwikkeling van
bestaande winkelgebieden elders in het bebouwd gebied, zolang deze passen bij (de schaal van) het
verzorgingsgebied van het betreffende winkelgebied, de vitaliteit van de binnensteden niet aantasten
en passen in de regionale visie. In het landelijk gebied, buiten de (dorps)kernen, willen we helemaal
geen nieuwe winkels, met uitzondering van kleinschalige boerderijwinkels.’
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Op pagina 128 vervalt bij het laatste gedachtenstreepje het zinsdeel: ‘kortom ze moeten …
gerealiseerd worden’
Kaart aanpassen.

Indiener beschouwt de Buitenring als harde grens tussen buitengebied en stedelijk gebied.
Indiener verzoekt daarom om aan de noordzijde van Brunssum (tussen de Allee in
Amstenrade en bedrijventerrein Haefland/Rode Beek) de zoneringen “Buitengebied” en
“Zilvergroene natuurzone” te vervangen door “Stedelijk gebied”. Tevens wordt verzocht om
indien mogelijk de begrenzing van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg hierop aan te
passen.
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Standpunt GS
Zoals hiervoor al is aangegeven is de zonering bestaand bebouwd gebied indicatief afgebakend en
passen we die in het definitieve POL aan. Het gebied erbuiten wordt als buitengebied aangemerkt
(onder meer de vervallen stedelijke ontwikkelingszone p8) of indien van toepassing als goudgroene,
zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone.
Met de gemeenten samen is besloten om het gehele grondgebied van Zuid-Limburg als Nationaal
Landschap Zuid-Limburg te beschouwen, met uitzondering van het grensmaasgebied ten westen van
het Julianakanaal (zie par. 4.3). De Beschermingszone Nationaal Landschap zal conform eerdere
afspraken gelegd worden langs het tracé van de Buitenring parkstad.
Voorstel PS
De grens van de beschermingszone Nationaal Landschap aanpassen en leggen langs het tracé van
de Buitenring Parkstad.

Bedrijventerreinen
Er is geen rekening gehouden met de gemaakte afspraken in het kader van het Plan van
Transformatie ENCI. In dat PvT vormt de overgangszone een belangrijke schakel met
mogelijkheden voor lichtere vormen van bedrijvigheid en direct aangrenzend intensievere
vormen van recreatie De zonering in het ontwerp POL blokkeert de mogelijkheden die in het
PvT worden geboden c.q. worden nagestreefd.
Gezien de mogelijkheden die het PvT biedt voor het vestigen van bedrijvigheid in diverse
categorieën wordt een kwalificatie ‘Bedrijventerrein’ voor het hele terrein (kade, bedrijfsterrein,
overgangszone) voorgestaan. De zonering ‘Stedelijk gebied’ lijkt niet te passen binnen de
transformatie. De beleidsaccenten behorende bij de aanduiding ‘Bedrijventerrein’ stroken beter
met het tussen partijen afgesproken transformatieproces, voor zover dit betrekking heeft op de
kade, het bedrijfsterrein en de overgangszone.
Verzocht wordt ten aanzien van het ontwerp POL2014 bilateraal overleg te voeren met partijen
in het transformatieproces zodat bij de vaststelling op adequate wijze rekening is gehouden
met de gemaakte afspraken.

2014, 2199

Standpunt GS
De POL-aanvulling Beëindiging kalksteenwinning St.Pietersberg blijft onverkort van kracht als
uitwerking bij POL2014. Daarmee dus ook het Plan van Transformatie ENCI.
In POL2014 is voor de afbakening van bedrijventerrein t.o.v. stedelijk gebied het REBIS-bestand
aangehouden. De zoneringen zijn indicatief bedoeld. Het vigerende bestemmingsplan is bepalend
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voor de feitelijke mogelijkheden. De gemaakte afspraken zijn bepalend voor de toekomstige
ontwikkeling.
Voorstel PS
Tekst en kaart ontwerp-POL2014 handhaven.
Voor verdere zienswijzen ten aanzien van bedrijventerreinen wordt verwezen naar paragraaf 5.2 van
deze Nota van zienswijzen.

Aangegeven wordt dat gemeente zich op het snijvlak van stad en land bevindt. Zo’n gemeente
dreigt op basis van de strakke (beleidsmatige) tweedeling ‘meer stad – meer land’ tussen wal
en schip te raken. Indiener pleit er daarom voor dat gebieden direct gelegen aan belangrijke
transportassen of campussen in meer of mindere mate beleidsmatig gelijk worden gesteld aan
stedelijke centra. Dit om de economische potenties volledig te kunnen benutten en uit te
bouwen.
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Standpunt GS
De gedachte dat er grote kansen liggen voor stedelijke ontwikkelingen langs transportassen lijkt
inmiddels achterhaald. Zo laten kantoren langs snelwegen een grote leegstand zien. Het perspectief
‘corridors’ uit het vigerende POL wordt dan ook geschrapt. Het zijn de grotere binnensteden en
campussen (brightlands) die in de toekomst de motoren van de (kennis)economie vormen en
essentieel zijn voor het regionale vestigingsklimaat. Wij vinden het daarom belangrijk om, als er
keuzes gemaakt moeten worden, rekening te houden met dat grote belang van ‘de stad’.
Dat gebeurt in de regionale visies voor de verschillende onderwerpen, waarin een goede balans
gezocht moet worden voor de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden op de verschillende plekken in
de regio. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden, soms pijnlijke, maar het is niet de bedoeling
dat er gebieden tussen wal en schip vallen.
Campussen moeten goed verbonden zijn met de binnensteden. Dat vormt in Limburg in alle gevallen
een bijzondere opgave. De gedachte om de gebieden rondom de campussen gelijk te stellen aan
stedelijke centra past niet in de visie die in het proces van co-creatie naar voren is gekomen. Er is
geen ruimte voor meer nieuwe stedelijke centra in Limburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Buitengebied
De zienswijze van de indiener betreft de locatie te Mechelen (gemeente Gulpen-Wittem). Deze
is feitelijk in gebruik als oprit/tuin/parkeerplaats. Deze locatie dient te worden aangeduid met
"landelijk wonen" (6.2.3) alsmede als "bronsgroene landschapszone" (3.1.6).
Cliënt is van mening dat zijn perceel met bestemming Wonen volledig dient te worden
opgenomen binnen de zone ‘Landelijke Kern’ i.p.v. deels ‘Landelijke Kern’ en ‘Buitengebied’.
Het verdient aanbeveling om bestaande woningen en tuinen in en aansluitend aan
woonkernen in zijn geheel op te nemen binnen de zonering ‘Landelijke kern’, gelet op
vigerende bouw- en gebruiksrechten ter plekke
In het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Leudal is de bedrijfslocatie van
indiener onlangs bestemd als ‘Bedrijf’. Indiener kan zich niet vinden in het feit dat de
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bedrijfslocatie in het ontwerp-POL2014 is aangeduid als “landelijke kern” en verzoekt om de in
het bestemmingsplan vastgelegde situatie over te nemen: het bedrijf ligt namelijk in het
buitengebied en behoort niet tot de kern Heythuysen.
Indiener is het niet eens met de aanduiding”Agrarisch” op de locatie in Wittem Nyswiller; deze
dient conform het geldend BP Wonen-1 te behouden.
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Standpunt GS
Hiervoor hebben we in algemene zin al aangegeven dat de begrenzing en indeling van het (bestaand)
bebouwd een indicatief karakter heeft. Het is dan ook niet nodig dat de functie in het POL precies
overeenstemt met die in het bestemmingsplan. De hier gevraagde aanpassingen horen thuis op
bestemmingsplanniveau en zijn een zaak voor de gemeenten.
Voorstel aan PS
Tekst en kaartbeelden ontwerp-POL2014 handhaven.

Naar mening van indiener is het verstandig om in het POL 2014 in de zone buitengebied mee
op te nemen dat nieuwe vlakdekkende natuur is uitgesloten, alsook natuur in het kader van de
landgoedontwikkeling.
Beschikbare gronden mogen naar mening van indiener niet aangewend worden voor
natuurinrichting maar voor uitruil t.a.v. agrarische compensatie van lokale plannen voor het
ontwikkelen op andere plekken van goud- en zilvergroene gebieden.
Indiener acht de gebiedsaanduiding “natuur in het buitengebied” niet passend, gelet op de
ligging van zijn agrarische bedrijfslocatie in dit gebied.

5075

2130

Standpunt GS
Het moge duidelijk zijn dat in het buitengebied het accent niet ligt op natuurontwikkeling, maar dat dit
juist het gebied is met kansen voor doorontwikkeling van de agrarische sector of vrijetijdseconomie. Er
ligt geen uitnodiging om in het buitengebied natuur te ontwikkeling, er is ook niet voorzien in
(co)financiering van natuurontwikkeling in dit gebied.
Op lokale schaal komen echter wel natuurwaarden voor bv. verbonden aan erf- of laanbeplanting.
Op kaart 7 Natuur van het ontwerp-POL is dat verbeeld door aan de zone buitengebied de naam
“natuur in buitengebied” te verbinden. Dit kan tot verwarring leiden. Om die reden worden op het
definitieve POL op de kaarten geen legenda’s meer gebruikt als “natuur in buitengebied” of “landbouw
in bronsgroen”. Volstaan wordt dan met resp. “buitengebied” en “bronsgroene landschapszone”.
Het gaat ons echter te ver om de ontwikkeling van natuur in dit gebied te verbieden.
Dat zou ook niet passen bij de keuze om de verantwoordelijkheid voor de inrichting van deze
gebieden primair bij de gemeenten neer te leggen.
Voorstel aan PS
Op de kaarten van POL2014 worden geen benamingen meer gebruikt als “natuur in buitengebied” of
“landbouw in bronsgroen”; in die gevallen volstaan met “buitengebied” of “bronsgroene
landschapszone”.
Voor verdere zienswijzen ten aanzien van buitengebied wordt verwezen naar paragraaf 7.6 van deze
Nota van zienswijzen.
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Bronsgroene landschapszone
Voor de zienswijzen wordt inzake bronsgroene landschapszone wordt verwezen naar paragraaf 7.5
(Landschap en cultuurhistorie) en deels 7.3 (Maasvallei) en 7.4 (regionaal watersysteem (beekdalen)
van deze Nota van zienswijzen.

Zilvergroene landschapszone
Voor de zienswijzen ten aanzien van zilvergroene natuurzone wordt verwezen naar paragraaf 7.2
natuur van deze Nota van zienswijzen.

Goudgroene natuurzone
Voor de verdere zienswijzen ten aanzien van goudgroene natuurzone wordt verwezen naar paragraaf
7.2 van deze Nota van zienswijzen.

Indiener is producent van keramische bouwmaterialen en is uit dien hoofde in het bezit van
diverse percelen voor ontgrondingen in de provincie Limburg.
Bestaande ontgrondingen zijn in het Ontwerp POL2014 niet meer als zodanig herkenbaar op
de kaarten aangegeven. Verzocht wordt deze status alsnog op de kaart op te nemen.
Verder is in veel gevallen de natuurbegrenzing van de Goudgroene- en de Zilvergroene
Natuurzone alsmede van de Bronsgroene Landschapszone over bestaande winlocaties
ingetekend. Dit geldt eveneens voor diverse grote gebieden die zijn aangewezen als
archeologisch aandachtsgebied.
Met het oog op het ongestoord kunnen voortzetten van de winactiviteiten wordt verzocht om
de bestaande winlocaties buiten deze begrenzingen te brengen en daar waar de Goudgroene
Natuurzone direct grenst aan winlocaties tevens een voldoende ruime milieuzone in acht te
nemen.
Cliënt is van mening dat zijn perceel met bestemming Tuin-landschappelijke en natuurlijke
waarde volledig dient te worden opgenomen binnen de zone ‘buitengebied’ ipv ‘buitengebied’,
‘Zilvergroen’ en ‘Retentiegebied Maas’.
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Standpunt GS
We hebben Limburg globaal onderverdeeld naar 7 soorten gebieden (zie toelichting hiervoor). Deze
zones zijn allemaal indicatief begrensd op de POL-kaarten. Binnen iedere zone zijn er op lokale
schaal of bestemmingsplanniveau andere onderverdelingen aan de orde. Daarbij kan het voorkomen
dat bv. een winlocatie, of een bouwkavel met tuin in meerdere POL-zones valt.
De POL-zoneringen zijn geen blauwdruk voor een bestemmingsplan.
Voor een aantal thema’s worden er nog aanvullende kaartbeelden opgenomen in het POL,
bijvoorbeeld de grondwaterbeschermingsgebieden, ontwikkelingsgebied glastuinbouw, natuurbeek en
retentiegebieden Maas.
Bestaande ontgrondingen worden niet meer in het POL op kaart gezet. In de praktijk maken zij
onderdeel uit van de goudgroene en zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone.
Voorstel aan PS
Tekst en kaarten ontwerp-POL2014 handhaven
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3.2 Uitnodigen centraal
3.2.1. Uitnodigen en inspireren
Indiener geeft aan dat het bij het principe van uitnodigingsplanologie van belang is dat de
gezamenlijke overheden dergelijke trajecten voldoende faciliteren op het gebied van onder
andere ruimtelijk beleid, zodat er ook ruimte ontstaat om initiatieven van de grond te krijgen.
Indiener vindt het een goede zaak om uitnodigingsplanologie verder op te pakken via het
opstellen van gezamenlijk regionale/thematische visies en daaraan een opleidingstraject voor
overheidsdienaren te koppelen. Indiener is bereid te participeren in de totstandkoming van
deze visies en is bereid om een bijdrage aan zowel de visies als aan het opleidingstraject te
leveren.
In de praktijk blijkt dat de gemeente vrijwel geen gebruik maakt de mogelijkheid tot maatwerk
(conform het POL) en vooral de ontwikkelruimte die het POL, biedt niet overnemen. Het
verzoek is om erop toe te zien dat doorvertaling van het POL in bestemmingsplannen
geschiedt conform de intentie van het ontwerpPOL (ontwikkelruimte waar mogelijk).
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Standpunt GS
We starten inderdaad een traject om bestuurders en ambtenaren van gemeenten, maar ook adviseurs
mee te nemen in de andere aanpak en vaardigheden die uitnodigingsplanologie van hen vraagt: de
Expeditie Ruimte.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

De Provincie geeft aan dat zij ook ontwikkelingen mogelijk wil maken door deze te stimuleren
en faciliteren. Indiener onderschrijft deze gedachte en gaat ervan uit dat er substantiële
provinciale middelen beschikbaar zijn om hieraan invulling te geven.

1004

Standpunt GS
Voor elk thema wordt in het POL de aanpak op hoofdlijnen beschreven, met bijzondere aandacht voor
de Provinciale rol en instrumenten. Die instrumenten zijn vaak een mix van bestuurlijkcommunicatieve instrumenten, juridische instrumenten en financiële instrumenten (zie hoofdstuk 3).
Dit loopt per thema sterk uiteen. De precieze inzet van financiële middelen wordt in programma’s
uitgewerkt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Indiener verzoekt om gebieden met een majeure, meervoudige opgave niet strikt ‘vinkend’ en
sectoraal te benaderen en flexibel om te gaan met de kaders voor ‘rode en groene functies’,
om zo de totale gebiedsontwikkeling een kansrijk perspectief te bieden. Het gaat om gebieden
waar een integrale benadering een voorwaarde is en waar ten gunste van de totale
ontwikkeling stedelijke functies (deels) noodzakelijk zijn, zoals in Weert de KMS, de
Lichtenberg, de Centrale Zandwinning Weert en de omgeving van de multimodale haven
Weert-Cranendonck. Indiener verzoekt de provincie deze gebieden expliciet te benoemen in
het POL.
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Standpunt GS
De oproep om te kiezen voor een flexibele, integrale benadering, is ons uit het hart gegrepen. Veel
keuzes in het POL zijn erop gericht om zo’n aanpak te faciliteren, zodat kansen optimaal benut
worden (bv in de zilvergroene natuurzone). Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met een
aantal randvoorwaarden (bv rond Natura2000) en is het van belang de samenhang tussen
ontwikkelingen in het oog te houden, bijvoorbeeld met het oog op een goed dynamisch
voorraadbeheer dat gericht is op kwalitatieve groei zonder toename in kwantitatieve zin.
Het POL is een visiedocument, concrete projecten worden in principe niet benoemd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

3.2.3. Dynamisch voorraadbeheer
Het principe van dynamisch voorraadbeheer is een rode draad in het POL. Het komt ook in deze nota
van zienswijzen op een aantal plekken terug. In algemene zin hieronder, waar het gaat over regionale
samenwerking bij het onderdeel ‘algemeen’, meer specifieke reacties zijn terug te vinden bij de
betreffende thema’s.
Met de stelling van de provincie dat door het creëren van schaarste de markt prikkels zou
krijgen om de benodigde kwaliteit te realiseren en dat alle kwalitatieve verbeteringen gericht
moeten worden op de bestaande gebouwenvoorraad verwordt ruimtelijk beleid ten onrechte
tot marktordening en het beschermen van bestaande belangen. Het effect zal juist het
tegenovergestelde zijn: minder vernieuwing, verstoring van de marktwerking en het
dwarsbomen van consumenten in het realiseren van hun kwalitatieve woonwensen.
Verzocht wordt in POL2014 werkelijk ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen en het
primaat daarvoor bij gemeenten en het particulier initiatief te laten en niet in te zetten op
marktordening en het creëren van schaarste, maar ruimte te bieden aan kwalitatieve
vernieuwing.
De aanpak dynamisch voorraadbeheer dient voldoende genuanceerd te zijn om
groeigemeenten/kernen en groeisectoren voldoende ruimte te bieden (zoals Roermond waar
nog sprake is van een aanzienlijke voorziene groei van het aantal huishoudens).
Om dynamiek mogelijk te maken is het belangrijk om niet op voorhand groeimogelijkheden
te beperken en ontwikkelingsrichtingen af te sluiten. Indiener heeft moeite met de keuze om
alleen ruimte te bieden voor toevoeging nieuwe voorraad in combinatie met schrappen van
bestaande.
Het toepassen van “dynamisch voorraadbeheer” is niet haalbaar voor Gulpen-Wittem, omdat
de gemeente bestaat uit een elftal landelijke kernen met een hoog particulier woningbezit en
een groot aantal monumenten en andere beeldbepalende panden. In het kader van kwaliteit
moeten invullingen die planologisch verankerd zijn in bestemmingsplannen en beperkte
uitbreiding van functies mogelijk blijven.
Bij de uitwerking van regionale visies van bijvoorbeeld kantoren, bedrijventerreinen, wonen
etc, en het dynamisch voorraadbeheer is het zaak aandacht te hebben voor de regionale
behoefte in andere sectoren, gelijk bij multifunctionele landbouw een koppeling wordt gelegd
met de regionale behoefte aan bijvoorbeeld detailhandel en verblijfsrecreatie.
Indiener vindt dat er alleen ruimte is voor groei op het gebied van kwaliteit. Daarbij moet wel
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de regionale productie gestimuleerd worden en de zelfvoorziening van de regio verbeterd te
worden.
In dat verband geeft indiener een groot aantal voorbeelden van gewenste en ongewenste
ontwikkelingen.
Indiener vindt de ambities in het POL overkomen alsof Limburg de nieuwe Randstad wordt.
Er zou juist een ‘slot’ op bestemmingsplan-wijzigingen moeten komen, met heroverweging
en wijziging alleen op integraal duurzame en maatschappelijk verantwoorde noodzaak.
Indiener vindt dat niet op voorhand uitgesloten moeten worden dat er kwantitatieve
aanpassingen nodig zijn m.b.t. bedrijventerreinen, als gevolg van kwalitatieve
ontwikkelingen

1033

Standpunt GS
Het principe van dynamisch voorraadbeheer is juist erop gericht om innovatie en de noodzakelijke
kwaliteitsslagen mogelijk te maken, zonder dat er sprake is van groei in kwantitatieve zin. Want, zoals
in 3.2.3 van het ontwerp POL gesteld, stilstand is geen optie.
In de toelichting bij de betreffende paragraaf is verduidelijkt dat dit principe meer omvat dan alleen het
werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad of het schrappen van slechte of onnodige
plannen. Er wordt ook ruimte geboden voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad als dit in
combinatie gebeurt met het schrappen van bestaande voorraad. Een principe dat aan de regiotafels
verder vorm en inhoud moet krijgen (zie hierna). We kiezen voor regionale uitwerking van het
dynamisch voorraadbeheer per thema, om zo regionaal maatwerk mogelijk te maken. We beseffen
dat per thema en per regio de vraagstukken anders zijn. We onderschrijven dat er ook binnen regio’s
flinke verschillen kunnen zijn. Een regionale benadering maakt het mogelijk om daar op in te spelen.
Daar moet ook helder worden wat het betekent voor steden én dorpen. We zijn het eens dat daar
waar nodig ook verbanden tussen de ontwikkeling van de verschillende voorraden gelegd moeten
worden. Immers, we moeten het ene gat niet met het andere vullen.
Indieners die stellen dat dit beleid effect heeft op de markt hebben gelijk. Het belang van een goede
ruimtelijke ordening vraagt daar om. We wijzen er in dit verband op dat de ladder voor duurzame
verstedelijking, wettelijk verankerd in het Besluit Ruimtelijke ordening, ook een motivering vereist bij
nieuwe stedelijke ontwikkelingen dat daaraan een regionale behoefte ten grondslag ligt. Mede
vanwege de impact en betekenis voor de markt is het van belang dat de belangrijkste marktpartijen en
stakeholders bij de regionale trajecten betrokken worden (zie reacties hierna).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener heeft moeite met de geformuleerde provinciale uitgangspunten voor de regionale
visies. Dit zijn te zeer vaststaande kaders, ze moeten gerelateerd worden aan de regionale
situatie.
Dynamisch voorraadbeheer is een opgave waar het gaat om kwalitatieve groei in plaats van
kwantitatieve groei. Hoewel de regiogemeenten dit gezamenlijk oppakken in een thematische
(structuur)visie is het van belang dat de regiogemeenten ook voldoende beleidsruimte krijgen
om dit op te kunnen pakken. Ook het POL moet hier voldoende ruimte toe bieden.
Het proces van co-creatie en samenwerking moet ook na vaststelling van het ontwerp POL
voldoende ruimte krijgen. Op een aantal punten worden in het ontwerp POL te strikte kaders
gesteld die de toekomstige samenwerking en uitwerking onnodig kunnen belemmeren.
Indiener is van mening dat de Provincie weinig regie voert maar meer als scheidsrechter
fungeert aangezien de regio de afspraken maakt.
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Gepleit wordt veel bekendheid te geven aan de bestuursafspraken aangezien deze een
provinciaal belang borgen. Zorg wordt uitgesproken voor regionaal verschillende ‘provinciale’
belangen.
Gemeente is voorstander van afstemming in de regio v.w,b. het instrument ‘dynamisch
voorraadbeheer’ maar geeft aan dat afstemming niet altijd vlekkeloos verloopt. Provincie dient
hierin geen afwachtende houding aan te nemen.
In het POL2014 worden voor de regionaal nader uit te werken thema’s een aantal sturende
principes meegegeven. Indiener gaat ervan uit dat binnen deze principes ruimte is voor
maatwerk. Dit geldt ook wanneer ruimtelijke initiatieven niet passen binnen de in het POL
opgenomen principes, maar deze wel leiden tot kwaliteitswinst of ten goede komen van
economie/ werkgelegenheid, mits regionaal afgestemd.
Indiener is van mening dat het niet zo kan zijn dat de provincie eigenstandig en eenzijdig
sturingsinstrumenten ontwikkelt cq. aanwendt (p. 85 en p. 92). Indiener verzoekt het POL
hierop aan te passen. Daarnaast is het de vraag wie bepaalt of dynamisch voorraadbeheer
succesvol is. Indiener ziet graag toegelicht wat de rol van de provincie hierin is.
Indiener wil graag meer duidelijkheid over welke inhoudelijke kwaliteitseisen de Provincie stelt
aan de regiovisies.

1010

1004

1003

1003

Standpunt GS
Voor de thema’s wonen, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel worden in het POL een aantal
basisprincipes / uitgangspunten geformuleerd. Daarmee hebben we invulling gegeven aan de
nadrukkelijke vraag van meerdere partijen om het POL voor deze thema’s meer te laten zijn dan
alleen een procesplan. Ook voor de thema’s landbouw en energie geeft het POL een aantal kaders
mee.
We stellen vast dat de in het ontwerp POL geformuleerde uitgangspunten veel draagvlak hebben (zie
de verschillende thema’s in deze Nota van zienswijzen). Het zijn uitgangspunten, dat wil zeggen een
vertrekpunt in de discussie. De invulling kan per regio verschillen, die ruimte voor maatwerk is er. Het
hanteren van deze basis uitgangspunten zal er overigens aan bijdragen dat de aanpak in de drie
regio’s niet heel sterk uiteen zal lopen, wat tot ongewenste grenseffecten zou kunnen leiden.
We vinden het belangrijk dat de regionale processen transparant zijn. Dat wil zeggen dat de
bestuursovereenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn.
We zullen hoofdstuk 9 van het POL (dat gaat over het dynamisch en flexibel POL-stelsel)
aanscherpen en in dat verband een passage toevoegen over de beoogde aanpak van de regionale
visies en afspraken.
Voorstel aan PS
De tekst van hoofdstuk 9 vervangen door:
Realisatie in samenwerking
Het POL is de in co-creatie met stakeholders tot stand gekomen omgevingsvisie voor de provincie
Limburg. We hebben veel tijd en energie gestoken in het stellen van gezamenlijke diagnoses, ambities
en het vinden van een gezamenlijke aanpak. Die dialoog stopt niet bij het vaststellen van het POL. We
willen door op deze weg van samenwerking: Limburg is van ons allemaal. Het POL is in deze dialoog
het kader waarbinnen we onze aanpakken verder vormgeven.
Het POL is zelfbindend voor het provinciaal bestuur. Bij de verschillende thema’s is beschreven hoe
we borgen dat het beleid doorwerking vindt en dat de gezamenlijke ambities gerealiseerd worden. Een
algemene beschrijving van de belangrijkste instrumenten is opgenomen in hoofdstuk 3.
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Het POL komt via een aantal werkwijzen tot uitvoering:
−
Thematische programma’s: de uitvoering van een aantal thema’s is geconcretiseerd in een
thematisch programma
Thematische Programma’s
Programma Wonen en Leefbaarheid
PVVp: Programma verkeer en vervoer
Programma OV
Natuurprogramma: Natuurlijk Eenvoudig
Waterprogramma
Delta Programma Maas
Landbouwprogramma, Limburgse Land- en tuinbouw Loont
Energieprogramma
Milieuprogramma’s (Bodembeheer en bodemsanering,
Luchtkwaliteit, Geluid, Externe Veiligheid)

-

Regionale uitwerkingen / bestuursafspraken: voor de thema’s waar dynamisch voorraadbeheer aan
de orde is (wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdsparken),
spelen regionale uitwerkingen, bestaande uit een visie met daarbij bestuursafspraken over de
uitvoering, een cruciale rol. Ook voor energie en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn
regionale uitwerkingen aangekondigd. Deze regionale uitwerkingen moeten eind 2015 tot stand zijn
gebracht en in de jaren daarna zo nodig worden aangevuld en verbeterd.
Het POL vormt het kader voor deze regionale uitwerkingen. Het geeft de (regionale en
thematische) ambitie, de opgave en de basisprincipes. Verder geeft het POL aan dat bij de
regionale uitwerking niet alleen overheden, maar ook marktpartners betrokken moeten zijn.
De regionale bestuursafspraken worden geborgd in de Omgevingsverordening Limburg. Op die
manier worden gemaakte afspraken voor alle gemeenten in de regio van toepassing. De regionale
aanpakken maken maatwerk per regio mogelijk. Wel wordt gestreefd naar vergelijkbaarheid in
systematiek.
Het is belangrijk dat de partners in deze processen vooraf aanpak, organisatie en planning goed
doorspreken en vastleggen in een bestuurlijke opdracht.
Onderdeel van deze aanpak is het (met de partners) monitoren en evalueren van processen,
resultaten en doelbereik van de regionale uitwerkingen.
-

−

Projecten en gebiedsontwikkeling
Voor grotere gebiedsontwikkelingen of projecten, waarvoor de Provincie de verantwoordelijkheid
heeft, wordt veelal volgens de MIRT-systematiek gewerkt. Eerste stap daarin is steeds een
oriëntatie in overleg met regionale partners over richting en draagvlak, meestal uitmondend in
een gebiedsgerichte structuurvisie (POL-aanvulling). Het is van belang om bij dergelijke
ontwikkelingen en projecten zowel te kijken vanuit de lokale kansen als vanuit het belang voor de
regio; een goede samenhang tussen projecten en regionale afspraken is evident.
Omgevingsverordening Limburg:
Bij het POL2014 hoort de Omgevingsverordening Limburg. De juridische doorwerking van het
omgevingsbeleid wordt in deze verordening geregeld. Naast bepalingen die voor iedereen gelden
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(gedragsregels), bevat de Omgevingsverordening ook een hoofdstuk Ruimte, waarin
instructieregels naar gemeenten zijn opgenomen.
De te maken regionale bestuursafspraken worden in de Omgevingsverordening Limburg geborgd
(wij spreken in dit verband ook wel van ‘voorzorgbepalingen’) .
Een aanpak met ruimte voor flexibiliteit en dynamiek
Een heldere aanpak is van belang, maar die moet wel ruimte bieden om (in overleg) in te spelen op
nieuwe onvoorziene ontwikkelingen. Programma’s, regiovisies en verordening kunnen desgewenst
aangepast worden.
Ook de keuze voor instrumenten is niet in beton gegoten. We houden de effectiviteit en efficiency van
het instrumentarium goed in het oog en zullen zonodig voorstellen doen voor aanpassing.
Het digitale karakter van het POL maakt het mogelijk om de samenhang en integratie te bewaren en
het plan ook actueel te houden en dynamiek te faciliteren.
POL aanvullingen
Naast het POL zijn de hieronder genoemde POL-aanvullingen van kracht:
POL-aanvulling
Zandmaas (2002, ’04, ’10)
Grensmaas (2005, ‘10)
Uitbreiding Groeve ’t
Rooth (2006)
Beëindiging
kalksteenwinning
St.Pietersberg (2009)
Waterplan Limburg (2009)

Motivatie
Werken zijn nog in uitvoering
Deltaprogramma Rivieren zal later aanzet leveren voor vervanging.
Werken zijn nog in uitvoering
Werk is nog in uitvoering.
Gebiedsontwikkeling is nog gaande.

Werk (6-jaars programma) is nog in uitvoering. POL2014 geeft de
hoofdlijnen. In 2015 komt er een Waterprogramma 2016-2021 als
opvolger.

Alhoewel noodzaak en uitgangspunten van het begrip dynamisch voorraadbeheer, in ieder
geval voor werklocaties, detailhandel en op termijn mogelijk kantoren, worden onderschreven
worden de financiële consequenties van het nieuwe groeien (schaarste creëren) onvoldoende
belicht. De negatieve financiële consequenties van dynamisch voorraadbeheer kunnen niet
uitsluitend op het bordje van de gemeenten worden gelegd
Voor het op een andere c.q. nieuwe wijze aanpakken van de transformatieopgave is extra
aandacht voor nieuwe financieringsconstructies en verdienmodellen nodig. Indiener verwacht
hierbij een actieve rol van de provincie.
Indiener gaat er vanuit dat de Provincie financiële middelen beschikbaar stelt voor het
herbenutten van leegstaande gebouwen.
Indiener vraagt of de Provincie gelden heeft gereserveerd voor noodzakelijke onderzoeken op
dit vlak.
De Provincie vindt het van belang om zoveel mogelijk plannen te schrappen en zelfs fysieke
gebouwen anders te bestemmen of te slopen. Het kan niet zo zijn dat de rekening
(nadeelcompensatie, schadecompensatie of anderszins) vanuit dit provinciale beleid alleen bij
de gemeenten terechtkomt. Zeker gezien indiener niet aan de voorkant invloed heeft kunnen
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uitoefenen op de keuzes die gemaakt zijn in het voorliggende POL. Als de Provincie in haar
beleid wijzigingen voorstelt die financiële consequenties hebben voor indiener als gemeente,
staat de Provincie hiervoor financieel mede aan de lat. Indiener verwacht dat de provincie hier
haar verantwoordelijkheid in neemt en deze rol in het POL2014 ook verheldert.
Standpunt GS
We hebben in het traject tot nu vastgesteld dat er een breed draagvlak bestaat voor het concept van
dynamisch voorraadbeheer. We beseffen dat dit in het kader van de regionale uitwerking nog verder
handen en voeten moet krijgen. We zullen de discussie daarover met gemeenten en andere partners
voortzetten.
Zoals in de tekst (3.2.5) aangegeven maken naast bestuurlijk-communicatieve instrumenten
(visievorming, bestuursovereenkomsten) en juridische instrumenten (voorzorgsbepalingen in de
omgevingsverordening) ook faciliterende en inspirerende instrumenten (bv monitoring, kennis) en
mogelijk ook financiële instrumenten onderdeel uit van de aanpak. Voor wonen is er inmiddels een
transitiefonds ingesteld. Het is goed om over de toegevoegde waarde en mogelijkheden van
ondersteunend financieel instrumentarium in de discussie over de specifieke visies nader in te gaan.
Het POL is als omgevingsvisie ook niet primair de plek om de inzet van financiële middelen vast te
leggen. Dat gebeurt in daartoe bestemde programma’s.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
Indiener vraagt of de Provincie gelden heeft gereserveerd voor noodzakelijke onderzoeken op
dit vlak. In dit verband wordt opgemerkt dat de Provincie gemeenten veel ‘huiswerk’ meegeeft
in de vorm van het opstellen van de diverse regiovisies
De op te stellen regiovisies moeten bijna allemaal uiterlijk eind 2015 zijn opgesteld, wat
betekent dat hiervoor ambtelijke capaciteit en financiële middelen vrijgemaakt moeten worden.
Aangezien indiener niet tijdig geïnformeerd is, is hierin niet voorzien in de korte- of
middellange termijnplanning. Indiener ziet graag een oplossing voor deze problematiek
verwerkt in POL 2014.
Indiener vraagt wie het budget beschikbaar stelt voor de externe begeleiding bij het tot stand
komen van de regiovisies.
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Standpunt GS
We zijn, vooruitlopend op de vaststelling van het POL, met de gemeenten per regio al het gesprek
aangegaan over de aanpak en organisatie van de beoogde visies. Zaken als bestuurlijke verankering,
trekkerschap, termijn en productbeeld zijn onderwerpen die daarbij aan bod komen, net als de
benodigde capaciteit en financiële middelen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
Dynamisch voorraadbeheer onderscheidt de categorieën harde en zachte plannen. Er bestaat
echter ook een tussencategorie zijnde met name structuurvisies mét exploitatie en plannen
waar een positief collegebesluit over is genomen. Niet duidelijk hoe die plannen binnen het
systeem van dynamisch voorraadbeheer worden meegenomen.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen ‘bestaande ondernemingen’ en
‘nieuwkomers’. Ten aanzien van de bestaande lokale ondernemingen wil de gemeente geen
regionale afstemming zoeken. Daarnaast kunnen lokale ondernemingen ook een boven-lokaal
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adherentie-gebied hebben. Een provinciaal of regionaal verbod of afstemming acht de
gemeente niet gewenst.
Indiener gaat er - daar waar het gaat om dynamisch voorraadbeheer – vanuit dat daar waar
het gaat om plannen die zijn vastgesteld, dan wel waarover exploitatieovereenkomsten zijn
gesloten met ontwikkelende partijen en plannen die deel uitmaken van de gemeente
grondexploitaties, als harde plannen worden aangemerkt. Indiener somt een lijst aan plannen
op die in zijn ogen als zodanig dienen te worden aangemerkt.
Met het streven naar kwalitatieve toevoeging enkel in combinatie met schrappen van
bestaande voorraad, bestaat het gevaar dat een niet uitvoerbaar beleid wordt vastgesteld. Het
is noodzakelijk dat de provincie een coördinerende rol vervult in het ontwikkelen van nieuwe
instrumenten hiervoor, en zodoende zicht houdt op de uitvoerbaarheid van voorgesteld beleid.
Bepleit wordt tussen harde plannen (in bestemmingsplan geregeld) en zachte plannen een
tussencategorie ‘structuurvisies (met exploitatie)’ te onderscheiden.
Indiener bepleit om de zinsnede op pagina 83 “tegelijkertijd elders in de regio bestaande
voorraad of harde plannen (in vergelijkbare omvang) uit de markt worden genomen” te
schrappen. Indiener stemt in met balans tussen vraag en aanbod voor bedrijventerreinen,
maar als dynamisch voorraadbeheer op deze wijze wordt geoperationaliseerd verwacht
indiener afhankelijk te worden van derden bij het mogen ontwikkelen van mogelijk toekomstige
nieuwe voorraden.
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Standpunt GS
Zoals hiervoor al geschetst (en in het ontwerp POL aangegeven) is het schrappen van plannen die
geen kwaliteit toevoegen een van de onderdelen van dynamisch voorraadbeheer. Dat zou eigenlijk
voor álle slechte plannen moeten gelden. Ongeacht hoe hard of zacht ze zijn.
In de praktijk moet toch een onderscheid gemaakt worden. Voor zachte plannen en ideeën geldt dat
hiervoor alleen ruimte geboden wordt als ze echt kwaliteit toevoegen én als dat gebeurt in combinatie
met het schrappen van bestaande voorraad. We beseffen dat de concretisering van dit principe voor
sommige thema’s niet gemakkelijk is. We nodigen gemeenten en marktpartijen uit om samen met ons
hieraan een verstandige invulling te geven.
Ook harde plannen, die nog niet in uitvoering genomen zijn en die achteraf gezien niet de beoogde
kwaliteit toevoegen, zouden zo mogelijk geschrapt moeten worden. Daarbij moet uiteraard rekening
gehouden worden met bestaande afspraken. Maar ook hier zijn er, zo blijkt inmiddels bij het thema
wonen, zeker mogelijkheden om titels te schrappen.
Terecht wordt gesteld dat het onderscheid hard-zacht verfijnd kan worden, er zijn ook initiatieven die
nog niet in bestemmingsplannen verankerd zijn maar wel in structuurvisies zijn vastgelegd.
Ons idee is aan de regionale tafels te bespreken hoe hiermee om te gaan.
Overigens zullen in het definitieve POL de tabellen met concrete cijfers (met onderscheid hard-zacht)
voor bedrijventerreinen, kantoren en winkels niet terugkomen, er komt wel een link naar dynamisch
cijfermateriaal. Dit was al aangekondigd in het ontwerp POL.
Voorstel aan PS
De tabellen met concrete cijfers voor bedrijventerreinen, kantoren en winkels vervallen, in de plaats
daarvan komt er een link naar dynamisch cijfermateriaal. Dat geldt ook voor wonen.

In het Plan-MER wordt een kanttekening geplaatst bij het voorgestane beleid in het ontwerp
POL2014, waardoor het doelbereik van het P0L2014 onder druk kan komen te staan.
Bovenstaande volgend is het nog maar de vraag of met de combinatie van de uitspraken van
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de ABRvS omtrent de duurzaamheidsladder en het voorgestelde beleid middels dynamisch
voorraadbeheer stand kan houden. Middels het dynamisch voorraadbeheer wordt immers
geen inzicht geboden in de actuele regionale behoefte (enkel onderscheid in het aanbod) van
terreinen. Daarvoor zal de Provincie in overleg met de winkeleigenaren, winkelketens en
vastgoedeigenaren tot een nadere verstandhouding dienen te komen. Naar ons inzicht is de
kans daarvoor onder meer gelegen in het opstellen van een breed gedragen regionale viste
voor detailhandel en bedrijven waardoor alsnog inzicht kan gaan ontstaan in de regionale
behoefte.
Voor werklocaties / bedrijventerreinen Is een dergelijke visie (vooralsnog?) niet voorzien; wij
zijn dan ook zeer benieuwd op welke wijze de Provincie het dynamisch voorraadbeheer voor
werklocaties / bedrijventerreinen wenst in te gaan richten. De Provincie zal deze afstemming
tussen terreinbeheerders faciliteren; als BSG vormen wij hierbij graag een ondernemende en
strategische gesprekspartner voor de provinciale overheid.
Standpunt GS
De regionale visies zullen zeker niet alleen rekening houden met het bestaande aanbod (in
kwantitatieve en kwalitatieve zin) maar ook met de ontwikkeling van de vraag. Het is van belang om
goed te bezien hoe de markt zich ontwikkelt en in dat licht realistische gezamenlijke ambities te
formuleren.
In het POL geven we in algemene bewoordingen iets aan over de verwachte ontwikkeling van de
vraag. Die is bijvoorbeeld voor detailhandel sterk negatief. De sector verwacht landelijk een afname
met zo’n 30%.
Bij de regionale uitwerking van de verschillende thema’s zullen ook marktpartijen in het proces
betrokken worden. We zullen dat in de tekst op een aantal plaatsen benadrukken: in hoofdstuk 3 in bij
het principe van dynamisch voorraadbeheer en in de teksten van de diverse thema’s. Bovendien
stippen we het aan in de toe te voegen algemene passage over de aanpak van de regiovisies in
hoofdstuk 9 (zie hiervoor).
Voorstel aan PS
Op pagina 29 voegen we in de eerste alinea na ‘… gezamenlijk beheren van de voorraad.’ toe: De
belangrijkste stakeholders en marktpartijen worden hierbij betrokken.
Op pagina 29 voegen we aan het eind van de eerste alinea toe: ‘en in algemene zin hoofdstuk 9’
In de passages over de aanpak van dynamisch voorraadbeheer/regionale uitwerking bij de thema’s
wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, landbouw en vrijetijdseconomie word toegevoegd :
“Belangrijke marktpartijen en stakeholders worden in dit traject betrokken.”

3.2.5 Kwaliteitsbewust ontwikkelen
Indiener verzoekt aan te geven, wie bepaalt of er sprake is van een kwaliteitsontwikkeling waar
het gaat om het stimuleren van voorlopers, de gemeente of de provincie?
Indiener wijst erop, dat in paragraaf 3.2.5. wordt gesteld dat er per saldo geen verslechtering
van de omgevingskwaliteit mag plaatsvinden, terwijl elders wordt aangegeven dat er sprake
moet zijn van kwaliteitswinst. Vanwaar dit verschil?

1173
1173

Standpunt GS
Als provincie hechten wij veel belang aan het stimuleren van voorlopers. Zoals in paragraaf 3.2.4 is
uiteengezet gaat het daarbij om ontwikkelingen met respect voor en in samenhang met de omgeving.
Men neemt maatregelen om effecten op de omgeving te reduceren. Toch kunnen wet- en regelgeving
de realisatie van de integrale verduurzaming in de weg staan. Samen met de nadere bevoegde
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gezagen willen wij dan bevorderen dat er experimenteerruimte ontstaat. Zo nodig kan de provincie
daarbij bijvoorbeeld de coördinatierol op zich nemen.
Bij kwaliteitsbewust ontwikkelen zetten we dus in op onder meer minder hinder, minder (grond-)
waterbelasting, kwaliteitswinst dus. Uitgangspunt bij concrete projecten is dat per saldo geen
verslechtering van omgevingskwaliteit optreedt., ook in die situaties waar nog geen sprake is van
kritische belasting van de omgeving. Het kan ook zijn dat tijdelijk een hogere belasting wordt
toegelaten als daardoor vervolgens binnen afzienbare termijn een betere situatie optreedt.
Voorstel aan PS
Tekst POL handhaven.

3.2.6 Instrumenten op maat
De positieve aanpak middels ontwikkelteams kan de advisering van de kwaliteits-commissie
overnemen, om zo geen extra regels en maatregelen op te leggen aan initiatiefnemers.
De ontwikkelteams moeten gebaseerd zijn op vrijwilligheid en niet vermengd te worden met
een formeel gremium als een gemeentelijke kwaliteitscommissie.

1006
1033

Standpunt GS
De inzet van ontwikkelteams maakt onderdeel uit van een creatieve netwerkaanpak. Het is volstrekt
niet de bedoeling om dit te laten leiden tot meer bureaucratie en meer regels. Daarmee staat het
nadrukkelijk naast formele gremia als gemeentelijke kwaliteitscommissies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener mist de opname van het “Limburgs kwaliteitsmenu” en als onderliggende basis een
kaart waarop de rode contouren zijn opgenomen (onderscheid buitengebied/stedelijk gebied).
Indiener acht het niet opnemen van het LKM met drempelbedragen onwenselijk. Indiener
vraagt het POL2014 hierop aan te passen en consistent beleid te voeren danwel nader toe te
lichten hoe de kwaliteit te objectiveren zonder LKM met drempelbedragen.
Er wordt duidelijkheid gevraagd over de status van het LKM en hoe wordt omgegaan met de
perspectieven indeling en de contouren. Door wegvallen paarse en rode contouren is
werkingsgebied Limburgs kwaliteitsmenu niet meer duidelijk. In gemeentelijke structuurvisies
wordt hier immers naar verwezen.
Zowel de landelijke als de stedelijke gemeenten bieden hun hulp en expertise aan bij een
eventuele herziening van een aantal modules in het LKM.

1004
1004

1033

1016

Standpunt GS
Het Limburgs Kwaliteitsmenu is een instrument dat bijdraagt aan het behoud en versterking van de
kwaliteit van de omgeving, door bij ontwikkeling van bebouwing buiten het bestaand bebouwd gebied
een tegenprestatie te vragen vanwege het verlies van omgevingskwaliteiten. Het is daarmee nauw
verbonden met het principe van duurzame verstedelijking, zoals beschreven in paragraaf 3.1.5 van
het ontwerp POL. Een succesvolle invulling van dit instrument is daarmee mede een provinciaal
belang.
In 3.2.6 hebben we aangegeven dat de uitvoering van dit instrument is overgedragen aan de
gemeenten. Die keuze is eind 2009 gemaakt in de POL-aanvulling Verstedelijking,
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gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (VGK). Het heeft geresulteerd in bestuurlijke
overeenkomsten met een groot aantal gemeenten over verankering van dit instrument in gemeentelijk
beleid (met uitzondering van een aantal verstedelijkte gemeenten). Het Limburgs Kwaliteitsmenu is
recent geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt gekozen voor continuering van de huidige lijn.
De primaire verantwoordelijkheid voor dit instrument (incl. handhaving) ligt bij de gemeenten. Mede op
verzoek van de gemeenten blijft de Provincie hierbij faciliteren, door te monitoren en minimale
drempelbedragen aan te reiken. Terecht wordt erop gewezen dat de rode en paarse contouren uit
POL2006, waaraan een aantal spelregels uit het LKM zijn gerelateerd, met het nieuwe POL komen te
vervallen, indicatieve grenzen van het (bestaand) bebouwd gebied komen ervoor in de plaats. Dit
hoeft geen beletsel te zijn voor het hanteren van het instrument. Immers het is nu gekoppeld aan een
gemeentelijke structuurvisie. Uiteraard kunnen gemeenten ervoor kiezen om desgewenst de grenzen
van het gebied waar het LKM geldt aan te passen.
Voorstel aan PS
In paragraaf 3.1.5 bij gedachtenstreep 2 toevoegen na ‘… verlies aan omgevingskwaliteiten’: (link
naar Limburgs Kwaliteitsmenu, 3.1.6).
In paragraaf 3.2.6 wordt de passage ‘De (deels nog op te stellen) regionale structuurvisies …. actief
betrokken in lijn met kwaliteitsbewust ontwikkelen.’ vervangen door: ‘De Provincie faciliteert de
gemeenten hierbij. Een goede invulling van het Limburgs Kwaliteitsmenu is immers mede een
provinciaal belang. De Provincie gaat in overleg met de gemeenten ervoor zorgen dat:
- Over de inzet van het LKM (als onderdeel van een bredere aanpak om ruimtelijke kwaliteit te
bevorderen) in de regionale uitwerkingen per thema nadere afspraken hierover worden gemaakt.
- Voor de hoogte van de tegenprestatie minimale drempelbedragen worden gehanteerd.
- Stapeling met andere compensatieregelingen of regelingen met een vergelijkbaar karakter zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
- Dat de inzet van het instrument LKM wordt gemonitord.’

Indiener stelt dat de door de provincie voorgestelde uitnodigingsplanologie geen goed
instrumentarium biedt om de problemen van fijn stof, dreigende dierziekten, stank en NH4 op
te lossen.
Ruimtelijke gebiedsontwikkeling is nodig, op basis van nieuwe waarden. Een van de
benodigde maatregelen is een verlaging van het aantal dieren in concentratiegebieden en het
stellen van toekomst gerichte kwalitatieve groei boven ouderwetse kwantitatieve economische
groei.

5200

Standpunt GS
In de toelichting op blz 32-35 worden een aantal instrumenten genoemd die in samenhang met het
begrip uitnodigingsplanologie in meer of mindere mate aan de orde kunnen komen.
Gebiedsontwikkeling, vergunningverlening en verordening maken deel uit van de instrumenten.
Dit laat onverlet dat overheden hierbij elkaar nodig hebben: voor bijvoorbeeld geur is de gemeente het
bevoegd gezag. In hoofdstuk 7.6.5 Landbouw van deze Nota van Zienswijzen wordt nader ingegaan
op het sturen op dierenaantallen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.
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Indiener pleit voor een kritische reflectie op de effectiviteit van het beleid uit het verleden:
- de “voor wat hoort wat” aanpak van “ruimte voor ruimte” heeft geleid tot meer
bebouwing met meer beesten in het buitengebied;
- het resultaat van de slooppremies is hetzelfde: meer bebouwing en meer beesten;
- subsidies op luchtwassers, veel meer beesten, meer bebouwing en meer stank
(blijkens onderzoek).

5200

Standpunt GS
Met het oog op een goede onderbouwing van de beleidskeuzes zijn tal van verkenningen uitgevoerd
(bijvoorbeeld van de ontwikkelingen op landbouwgebied), is een milieu-effectrapportage uitgevoerd en
is kritisch gekeken naar de effectiviteit van instrumenten. Zo wordt gelijktijdig met de behandeling van
het ontwerp-POL en deze Nota van zienswijzen ook een evaluatieonderzoek over het Limburgs
Kwaliteitsmenu over de periode 2002-2014 aan Provinciale Staten voorgelegd.
Overigens merken we op dat de Ruimte voor ruimte regeling wel degelijk geleid heeft tot sloop van
stallen in het landelijk gebied van Noord- en Midden-Limburg. De schone stallen aanpak (zie 7.6)
moet nadrukkelijk resulteren in de ambitie om emissie van ammoniak, geur en fijn stof aanzienlijk
terug te dringen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.
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Hoofdstuk 4: Zienswijzen over de regiovisies
4.1 Visie Noord- Limburg
Greenport en Klavertje 4
Het elders goed beschreven belang van de campusontwikkeling Greenport
zou ook in dit hoofdstuk wat nadrukkelijker vernoemd mogen worden
Gevraagd wordt de ambities, beoogde ontwikkeling en belang van Greenport
Venlo duidelijker te verwoorden.
De elders in de POL goed beschreven ontwikkeling van Greenport Campus,
blijft onderbelicht in de regiovisie Noord-Limburg. Wenselijk is om ook of juist
in dit deel van de visie, het belang van de campus te benadrukken en daarbij
nadrukkelijk de relatie met de andere twee campussen / Kennis-As Limburg te
benoemen en tevens de rol die de provincie bij de ontwikkeling van de campus
vervult.

1017,
5130
1019, 1172

Standpunt GS
Het is inderdaad nuttig om het belang van de campus ontwikkeling Greenport Venlo voor de regio nog
wat explicieter in de Regiovisie Noord Limburg te vermelden. Omdat wij beleidsteksten zo veel
mogelijk op één plek in het POL willen vastleggen, doen wij dat door vanuit de regiovisie te verwijzen
naar de plek waar het belang van de campusontwikkeling wordt beschreven.
Voorstel aan PS
Op p. 41 in paragraaf 4.1.3. aan het eind van de tekst onder de kop Greenport en Klavertje 4 de
navolgende tekst toevoegen: Greenportcampus Venlo is een van de vier campussen binnen de
Kennis-As Limburg (zie paragraaf 5.3.3.1. over Campussen).

Indiener leest niet terug dat de Provincie de ontwikkeling van de
bedrijventerreinen in Greenport Venlo belangrijker vindt dan de andere
terreinen in de regio

5130

Standpunt GS
In de regiovisie is de ontwikkeling van Greenport en Klavertje 4 als een van de belangrijkste
uitdagingen voor de regio benoemd. Door de gemeenten binnen de regio zal samen met de Provincie
een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio worden opgesteld. Bij het opstellen van
die visie zullen zeker ook de bedrijventerreinen binnen Klavertje 4 betrokken worden. Bij dit proces
worden ook de belangrijkste marktpartijen en stakeholders betrokken. De visie moet resulteren in
goed onderbouwde afspraken over aantal, omvang en positionering van de bedrijventerreinen in de
regio. Op die afspraken willen wij in dit stadium niet vooruitlopen.
Overigens wijzen we op onze opvattingen over het terugdringen van de in de regio ervaren
bestuurlijke drukte en versnippering, die het lastig maakt om tot besluitvorming te komen en om de
acquisitie gezamenlijk en doeltreffend in te richten. Deze zijn verwoord in het plan van aanpak
Programma Greenport.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Een aantal klaver- ontwikkelingen die wel zijn opgenomen in eerdere
documenten ontbreken, gewezen wordt op fouten in de
bedrijventerreinkaarten.

5130

Standpunt GS
Wij gaan er van uit dat alle eerdere ontwikkelingen hun weerslag hebben gevonden in de
structuurvisie Klavertje 4. Wij beschouwen die structuurvisie als een verdere uitwerking van de
aanvulling Klavertje 4 van POL 2006. Deze aanvulling komt bij de vaststelling van dit POL te
vervallen. Vanuit het hoofdstuk Regiovisie Noord-Limburg wordt al verwezen naar de structuurvisie
Klavertje 4. In de digitale versie van POL zal een link naar de vastgestelde structuurvisie worden
toegevoegd . Op de POL kaart 2 Economie zal het Klavertje 4 gebied een specifieke aanduiding
krijgen
Een uitleg van de totstandkoming van de bedrijventerreinkaart (en de daarmee samenhangende
zoneringskaart, kaart 1) wordt gegeven in paragraaf 3.1.6. van deze Nota van zienswijzen.
Kortheidshalve verwijzen we daarnaar.
Voorstel PS
In het hoofdstuk Regiovisie Noord, in de digitale versie van POL, ter informatie een link naar de
structuurvisie Klavertje 4 opnemen.
Op de POL kaart 2 Economie een specifieke aanduiding van l het Klavertje 4 gebied toevoegen.

Karakteristiek gebied oostelijk van de Maas
Indiener verzoekt in het POL (Hoofdstuk 4.1)op te nemen dat er andere
economische activiteiten/ontwikkelingen nodig zijn om de gemeenschap vitaal
te laten zijn en houden. Deze vitale gemeenschap is namelijk nodig voor de
instandhouding van de natuurlijke omgeving.

1172

Standpunt GS
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelrichting die het meest kenmerkend is voor dit (deel van het)
gebied (wonen en recreatie). Dat sluit niet uit dat er ook andere ontwikkelingen zijn, en waarschijnlijk
zelfs nodig zijn, die niet expliciet worden genoemd. Die andere ontwikkelingen worden zeker niet
uitgesloten, maar ze expliciet vernoemen zou de meest kenmerkende ontwikkelrichting juist
ontkrachten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Uitdagingen en opgaven m.b.t. bereikbaarheid
e

Indiener verzoekt op blz. 42 een 4 modaliteit toe te voegen aan weg, water en
rail: namelijk lucht.
Standpunt GS
De modaliteit lucht zal aan de regiotekst worden toegevoegd.
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Voorstel aan PS
Vervang in ontwerp-POL:
blz. 42, 1e zin paragraaf Bereikbaarheid
“Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water en rail is voor de regio cruciaal.”
door:
“Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht is voor de regio cruciaal.”
Gevraagd wordt ook (onderzoek naar haalbaarheid) station
Grubbenvorst/Greenport Venlo te noemen (p 42)

5130

Standpunt GS
Het onderzoek naar de haalbaarheid van een station in Grubbenvorst maakt onderdeel uit van fase 1
van het onderzoek naar verbetering van de Maaslijn dat wel in de Regiovisie Noord is vernoemd. Voor
een nadere beschrijving van de onderwerpen die deel uitmaken van het onderzoek naar verbetering
van de Maaslijn wordt verwezen naar hoofdstuk 6.4 uit het PVVp.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

4.2 Regiovisie Midden-Limburg
Het “smalste stukje Nederland” (en schakel in de Euregio) wordt niet benoemd
als unique selling point in het POL, indiener verzoekt dit op te nemen
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Standpunt GS
Het smalste stukje Nederland ligt inderdaad in Midden-Limburg. “Buitenland” is een kernkwaliteit van
het toeristisch profiel van de regio Midden-Limburg en is als zodanig opgenomen in de figuur op
pagina 46.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL 2014 handhaven

Het economische belang van de Maasplassen is groot en van bovenregionaal
belang. Dit wordt miskend in het POL.
Indiener vindt dat men als meest representatieve stakeholder gehoord had
moeten worden.
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Standpunt GS
In het POL 2014 staat de visievorming centraal. Het is geen uitvoeringsprogramma. In de regiovisie
Midden-Limburg zijn de ambities, uitdagingen en opgaven van de maasplassen in algemene zin
verwoord (ook vanuit economisch perspectief)
We hebben in deze fase van visievorming de focus gelegd op het betrekken van
belangenorganisaties. We zijn ons er terdege van bewust dat deze niet alle individuele belangen van
de bedrijven in een sector vertegenwoordigen (zie ook paragraaf 2.1 van deze nota van zienswijzen).
We gaan op korte termijn werken aan een regionaal uitvoeringsprogramma Limburgse Maasvallei. Het
gaat om een goed samenspel op (deel-)gebiedsniveau tussen rivierverruiming, dijkverhoging en
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regionale economische ontwikkeling, dat samen met Rijkswaterstaat, waterschap en gemeenten
inhoud moet krijgen. We zullen nader bezien hoe we individuele bedrijven en ontwikkelaars in het
proces kunnen betrekken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Indiener verzoekt de icoontjes verblijfsrecreatie, dagtoerisme en routes toe te
voegen bij de aanduiding Grenspark Kempen~Broek op kaartbeeld p. 49.
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Standpunt GS
De gevraagde icoontjes staan reeds op de kaart en gelden uiteraard voor het hele groene gebied.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener ziet de opgave om in Midden-Limburg een all-weather voorziening
aan te trekken graag terug in de tekst.
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Standpunt GS
Die ambitie is terug te lezen op pagina 51: Midden-Limburg een elk weer gebied.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt op p. 51 toe te voegen dat de regio Midden-Limburg nauw
samenwerkt aan de realisatie van de vastgestelde toeristisch-recreatieve visie
en dat het uitvoeringsprogramma de basis is voor de activiteiten voor de
komende jaren.
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Standpunt GS
We waarderen de inzet waarmee de regio tot een toeristisch-recreatieve visie is gekomen. We zijn
met de regio in gesprek over een verbreding ervan met een visie op dynamisch voorraadbeheer van
huisjesparken en campings in de regio (zie zienswijzen m.b.t. vrijetijdseconomie).
Het is uiteraard zaak om tot een voortvarende realisatie van de visies te komen. Ons inziens hoeft dat
niet in het POL te worden opgeschreven. Belangrijker is (zie de passages over borging van de
regiovisies) om op basis van die visies afspraken vast te leggen in een bestuursovereenkomst en die
waar nodig en relevant te verankeren in een voorzorgverordening.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.

De provincie zou het Cuijpershuis als vierde museum moeten honoreren met
een provinciale status, gezien de (inter)nationale status van de naamgever en
het feit dat Roermond als enige Maasstad geen provinciaal museum heeft.
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Standpunt GS
De vraag om het Cuijpershuis te honoreren met een provinciale status, is een vraag die niet in het
kader van het POL 2014 thuishoort.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Roermond is de enige stad van de drie Maassteden die het zonder hoger
beroepsonderwijs moet stellen. HBO kansen liggen er wellicht in opleidingen
die goed aansluiten bij bestaand voortgezet beroepsonderwijs in Roermond.

5077

Standpunt GS
De vraag of HBO onderwijs aanwezig zou moeten zijn in Roermond is een vraag die niet in het kader
van het POL 2014 thuishoort.
De keuze voor vestigings-/ opleidingslocaties ligt bij het Hoger Beroeps Onderwijs zelf, waarbij de
landelijke criteria macrodoelmatigheid kaderstellend zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Verzocht wordt in de regiovisie Midden-Limburg de aanduiding van Roermond
als Retailcapital te verbreden met Leisure (tekst +kaart). Ook dienstensector
en maakindustrie zijn in Roermond sterk vertegenwoordigd. Bij de vermelding
van M-Limburg als anticipeerregio past een nuancering over de grote
regionale verschillen in groeiprognoses en leegstand.
Station Roermond ontbreekt als regionaal mobiliteitsknooppunt

1033

Standpunt GS
Leisure komt in de hele regio terug. De regio heeft een aantrekkelijk toeristisch profiel. Het bestaat uit
een fraai mozaïek van cultuurhistorische waardevolle kleinere en grotere kernen en steden ingebed in
een natuurlijke omgeving ( vier regio-grensoverschrijdende natuurparken een mooi landschap,
kooptoerisme (DOC) en centraal gelegen uitgestrekte gebied van de Maasplassen (o.a ook in
Roermond). Het onderscheidende karakter (zelfs op internationale schaal) van Roermond als
retailcapital is zichtbaar gemaakt op de kaart en in de tekst
De maakindustrie is reeds als een icoon op de visiekaart (pg 49) aangegeven.
Door het rijk is Midden-Limburg aangewezen als anticipeerregio. We onderschrijven dat er binnen de
regio flinke verschillen kunnen zijn. Een regionale benadering maakt het mogelijk om daar op in te
spelen: zie ook paragraaf 3.2.3 van deze Nota van zienswijzen.
De positie van Roermond m.b.t. het OV netwerk is naar ons oordeel voldoende vastgelegd in het
Limburgnet. Het opnemen van Roermond of andere steden als regionaal mobiliteitsknooppunt op de
kaart bij de POL-visie voegt naar ons oordeel weinig toe aan die visiekaart. .
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Op de kaarten staan diverse onjuistheden (weergegeven op separaat kaartje):

1027

O.a. op pag. 49 ontbreken de Geleenbeek/Oude Maas als verbindingszone
van het IJzerenbosch, via Koningssteen naar het Grenspark Kempen-Broek.

Standpunt GS
Op de kaart zijn hoofdlijnen weergegeven. Zeker niet alle verbindingszones komen er op voor.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de formulering: “Bedrijventerrein Zevenellen biedt
mogelijkheden voor natte en zware bedrijvigheid en kansen voor
energietransitie.” te vervangen door “Bedrijventerrein Zevenellen biedt kansen
voor bedrijvigheid op het gebied van biobased economy en beschikt
bovendien over een haven, respectievelijk multimodale bereikbaarheid.”

1173

Standpunt GS
In paragraaf 5.2 hebben wij aangegeven dat in Limburg ruim voldoende bedrijventerreinen aanwezig
zijn. Groei lijkt nu vooral nog te zitten in de logistieke sector, en wellicht ook in de biobased economy,
chemie en automotive.. Ook op Zevenellen lijken er zeker kansen voor bedrijvigheid op het gebiede
van biobased economy. We stellen voor dit aan de tekst toe te voegen.
Voorstel PS
Voeg op p.51 onder kopje werklocaties aan het eind van de derde zin toe “en biobased economy” :

Indiener verzoekt de aanleg van de Westtangent en de realisatie van de
multimodale overslaghaven toe te voegen in de tekst op p. 51.
Indiener verzoekt in de tekst op p.52 aan te geven dat de relatie met België
van groot belang is en dat daar optimale treinverbindingen en een nieuwe
verbinding (de Westtangent) tussen de N564 en A2 bij horen.

1003
1003

Standpunt GS
De genoemde haven wordt opgenomen op kaart 4 (zie ons standpunt in 5.4 van deze Nota van
zienswijzen), de regiotekst heeft naar onze mening niet het detailniveau om deze ontwikkeling daar
ook een plek in te geven.
In de regiotekst worden twee externe oriëntaties er nu in het bijzonder uitgelicht: de relatie WeertEindhoven en de interactie met het aangrenzende gebied in Duitsland met zijn grote
bevolkingsconcentraties. Meer in algemene zin wordt al het belang van een goede regionale
ontsluiting (pag 50) en het euregionale daily-urban system (pag 52) genoemd. Verdere verkenningen
naar nut en noodzaak van de Westtangent moeten duidelijk maken welke bijdrage deze hieraan kan
leveren. We vinden het te vroeg om deze een plek te geven in de regiovisie.
De railverbinding Weert-Antwerpen krijgt al aandacht in de regiotekst (onderaan pag 50) en als
onderdeel van de Railagenda.
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Voorstel aan PS
Zie voorgestelde kaartwijziging in 5.4.

4.3 Visie Zuid-Limburg
De aanpak heeft in de ogen van de indiener geleid tot een breed gedragen
visie op Zuid-Limburg waarin soms moeilijke maar belangrijke keuzes zijn
gemaakt over de toekomst van deze unieke regio.
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Standpunt GS
We zijn blij met deze reactie, en onderschrijven dat er met de visie een goede basis ligt voor een
verdere regionale uitwerking waarin keuzes op gedetailleerder niveau nodig zijn.
Voorstel PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.

4.3.2 Ambitie Zuid-Limburg
Op schaalniveau van Parkstad en Zuid-Limburg benadrukt indiener de
economische potenties van de ontwikkeling van de Smart Services Hub.
Op de ambitiekaart van Zuid-Limburg staat de Smart Services Hub niet
vermeld.
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Standpunt GS
Het belang van de doorontwikkeling van de ‘smart services’, met een concentratiepunt van financiën,
administratie en informatiemanagement in en rond Heerlen, wordt door de Provincie onderschreven.
We hebben in ons standpunt op de zienswijzen over hoofdstuk 5 al aangegeven de Smart Services
Hub in het POL niet meer een aparte status te geven, maar als (vierde) campus in tekst en kaarten op
te nemen (zie de betreffende zienswijzen) De ambitiekaart Zuid-Limbuirg geeft een zeer beperkt
aantal iconen weer van internationale importantie. Vermelding van de Smart Services Hub op die
kaart voert o.i. te ver..
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL handhaven.

4.3.3 De belangrijkste uitdagingen en opgaven
4.3.3.1
Ontwikkeling van een duurzaam raamwerk van centra, infrastructuur
en landschap
Het stadsdeel Geleen mag net als Sittard als stedelijk centrum worden gezien.
Daar waar in het POL telkens ‘Sittard’ wordt geschreven zou eigenlijk ‘SittardGeleen’ moeten staan. Indiener mist in het ontwerp POL2014 een afdoende
aanpak van het economische probleem van leegstand in de binnenstad – in dit
geval in Geleen.
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Standpunt GS
In POL2014 wordt het probleem van overaanbod van diverse functies, waaronder ook detailhandel, en
de leegstand die daar een gevolg van is, uitdrukkelijk benoemd. De oplossing van dit vraagstuk kan
echter niet alleen in het POL gevonden worden. Alle betrokken partijen (overheden, ondernemers,
vastgoed-beheerders en -ontwikkelaars) zullen hierin een bijdrage moeten leveren. En er zullen
duidelijke keuzen gemaakt moeten worden. De uitgangspunten van het POL zijn daarbij primair
gericht op concentratie van detailhandel op (boven)regionaal verzorgende centra (binnensteden),
waaronder Sittard, en het in balans houden van (boven)lokaal verzorgende centra die aansluiten bij
bestaande levendige ontmoetingsplekken, zoals het centrum van Geleen. Gemeenten en Provincie
zullen deze uitgangspunten, samen met betrokken partijen, nader concretiseren in een regionale
detailhandelsvisie voor Zuid-Limburg, waarbij de basisprincipes en spelregels uit hoofdstuk 6.3.3. van
het POL het vertrekpunt vormen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

S.v.p. op de kaart ‘regionaal raamwerk 2030’ de legenda-eenheid ‘trimodale
bedrijventerreinen’ vervangen door ‘trimodale bedrijventerreinen en
grootschalige productielocaties’
Voor wat betreft de kaart 'regionaal raamwerk 2030' op pagina 59 stellen we
voor de legenda-eenheid 'trimodale bedrijventerreinen' te vervangen door
'trimodale bedrijventerreinen en grootschalige productielocaties'
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Standpunt GS
In de toelichting op de legenda staat al. Daarmee achten we het aanpassen van de benaming niet
nodig.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp-POL handhaven.

Naar mening van indiener dient het omringende buitenland een centrale
plaats in te nemen in de op te stellen regiovisies.
Indiener geeft aan de plannen te ondersteunen en markeert in dat kader
enkele ontwikkelingen: vanwege de grensligging worden kansen gezien voor
zowel Limburg als Duitse gemeenten, de bevordering van recreatie en
toerisme en de aandacht voor het Nationaal Landschap worden
ondersteund, de positieve opwaardering van het (grensoverschrijdende)
fietsnetwerk wordt gewaardeerd en er is interesse in het onderzoek naar de
effecten van de voltooide B56n aan de A46 op het overige verkeer.
Indiener begroet de mogelijkheid om de grensoverschrijdende samenwerking
te intensiveren.
Indiener vraagt aandacht voor diverse natuurbeschermingsgebieden in
Duitsland, die direct grenzen aan Limburg en gaat er van uit dat bescherming
ook aan Nederlandse zijde wordt geborgd.
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Standpunt GS
We zijn het eens met het belang dat gehecht wordt aan de grensoverschrijdende dimensies van onze
provincie. Niet voor niets komt dit element steeds opnieuw en prominent terug in de hoofdstukken 2
‘Ambities en uitdagingen voor Limburg’, 3 ‘Een grens die verbindt’, in de regiovisies voor Noord-,
Midden en Zuid-Limburg en in vrijwel alle thema’s.
We stellen in dit verband overigens voor een korte verwijzing naar het project Albertknoop toe te
voegen.
Voorstel aan PS
Aan pagina 65, onderdeel bedrijventerreinen, toevoegen: ‘Er liggen grensoverschrijdende kansen rond
de Albertknoop.
Op pagina 66 dient de volgende zin te worden toegevoegd; Waarbij ook
rekening dient te worden gehouden met het grote aantal toeristische
overnachtingen in het Heuvelland. Dit is namelijk essentieel voor het verkrijgen
van het juiste beeld ten behoeve van behoefte en noodzaak tot behoud van
detailhandel in het Heuvelland.
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Standpunt GS
We onderschrijven dat toevloeiing van koopkracht van buiten een regio (toeristen, kooptoeristen,
dagjesmensen) van invloed is op de behoefte aan detailhandel in een gebied. Omgekeerd is er ook
sprake van afvloeiing van koopkracht naar elders. In de regionale visies en afspraken over
detailhandel moet daar uiteraard rekening mee gehouden worden. Het voert o.i. te ver daar voor één
specifieke regio in het POL een passage over te op te nemen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL handhaven.

In paragraaf 4.3 wordt term regiovisie genoemd. Is deze paragraaf in het POL
nu ook een regiovisie?
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Standpunt GS
Ja, paragraaf 4.3 dient zeker beschouwd te worden als een integrale visie voor de regio Zuid-Limburg.
Een samenhangend verhaal, opgesteld samen met de regiogemeenten, beginnend vanuit een hoger
abstractieniveau, dat richtinggevend is voor de toekomst van de regio. Bovendien een
grensoverschrijdend verhaal, waarin de dwarsverbanden worden gelegd tussen de diverse thema’s.
Waarmee de visie als inspiratie kan dienen voor verschillende beleidsvelden en de basis legt om
hierin de juiste keuzen te maken
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De voorliggende tekst en kaarten van de regiovisie Zuid Limburg geven een
heldere visie voor de middellange en langere termijn en bieden voldoende
uitgangspunten voor sturing en verdere uitwerking op de diverse thema's. Wel
achten wij het van belang om de kaarten in de regiovisie groter en
daadwerkelijk met de status als 'POL-kaart' te positioneren om de sturende
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werking te vergroten.
Indiener acht het van belang om de kaarten in de regiovisie groter en
daadwerkelijk met de status als ‘POL-kaart’ te positioneren om de sturende
werking te vergroten.
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Standpunt GS
We zijn allereerst blij met de waardering voor de gekozen aanpak. Het feit dat deze kaartbeelden zijn
opgenomen in het POL geeft aan dat ze onze visie op de structuur en ontwikkeling van de regio
illustreren, net als andere POL-kaarten. Ze geven richting aan en vormen vertrekpunt voor de nadere
uitwerking van regionale visies en afspraken op diverse thema’s. Vanuit het digitaal POL zijn alle
kaartbeelden op gelijke wijze toegankelijk. Het groter positioneren in de analoge versie van het POL
zou niets veranderen aan de status of de sturende werking van het kaartbeeld, vanwege het globaal
karakter van die kaart..
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt om de informatie van de kaarten uit de regiovisie 'regionaal
raamwerk', 'infrastructuur en bedrijvigheid', 'wonen en winkelcentra', en de
'woonkaart' op pagina 68, in de 'formele POL-kaarten' op te nemen. Dit betreft
met name kaart 3 economie (o.a. toevoegen de positie van de belangrijkste
winkelcentra in de regio, het ongehinderd logistiek systeem (OLS) bij Holtum
Noord-VDL/Nedcar), kaart 4 infrastructuur en bereikbaarheid (OLS) en kaart 6
wonen en leefbaarheid (strijdigheid met de Woonmilieukaart opheffen door
aanpassing van kaart 6).
Gevraagd wordt om inhoud en kaartbeelden van regiovisie ZL en thematische
uitwerkingen met elkaar in overeenstemming te brengen, waarbij de inhoud
van de regiovisie ZL leidend moet zijn.
Indiener vraagt nadrukkelijk aandacht voor het in overeenstemming brengen
van de inhoud en kaartbeelden uit de regiovisie Zuid-Limburg en de
thematische uitwerkingen, waarbij de inhoud van de regiovisie leidend moet
zijn.
Indiener verzoekt de thematische kaarten in overeenstemming te brengen met
de kaarten van de regiovisie Zuid-Limburg.
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Standpunt GS
Dat er op sommige punten verschillen bestaan tussen de thematische POL-kaarten in bijlage 3 en de
kaartbeelden die zijn opgenomen in de regiovisie, hoeft niet per se te betekenen dat er sprake is van
‘strijdigheid’. De thematische POL-kaarten zijn over het algemeen globaler van aard en geven een
beeld van de héle provincie, terwijl de kaartbeelden in de regiovisies verder inzoomen en regionale
verbijzonderingen laten zien. De kaart waarin de positie van de belangrijkste winkelcentra in ZuidLimburg in beeld wordt gebracht is overigens indicatief. Deze vormt, samen met de principes die zijn
beschreven in de regiovisie en de paragraaf Detailhandel (6.3), vertrekpunt voor de verdere uitwerking
van een detailhandelsvisie voor Zuid-Limburg. Hetzelfde geldt ook voor de Woonmilieukaart(en) van
Zuid-Limburg. Van de kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt de naamgeving van in de legenda
aangepast. In de praktijk kunnen de diverse woonmilieus niet uitsluitend worden toegekend aan of een
geheel stedelijk gebied of een gehele landelijke kern of het landelijk gebied. Het gaat om combinaties
van woonmilieus, waarbij het accent binnen bv. landelijke kern anders is dan in een stedelijk gebied.
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Dat kan op lokaal niveau wel op kaart worden aangeven, d.w.z. naar delen van een landelijke kern of
het stedelijke gebied.
De opmerkingen over de kaartbeelden m.b.t. VDL-Nedcar en Holtum Noord worden beantwoord in
paragraaf 5.4 van deze Nota van Zienwijzen.
Voorstel aan PS
Kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt aangepast. De legenda-eenheden “centrumstedelijk
woonmilieu”, ´suburbaan woon- en werkmilieu”, “dorps woon- en werkmilieu” en “landelijk wonen”
worden vervangen door respectievelijk: “stedelijk centrum”, “stedelijk gebied”, “landelijke kern” en
“landelijk gebied”.

Wij merken op dat de 3 subregio’s binnen ZL, afhankelijk van het thematische
onderwerp, verschillende snelheden hebben. Wij vragen daarom uw aandacht
voor het tempo en de bestuurlijke complexiteit van de uitwerkingen op de
schaal van ZL.
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Standpunt GS
Dit is een terechte opmerking. Wij zullen met elkaar, in de uitwerking van thematische visies, aandacht
moeten hebben voor deze verschillen en er tegelijkertijd naar moeten streven om toch zoveel mogelijk
tot één gezamenlijke koers op de schaal Zuid-Limburg te komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener stelt dat de periode tussen vaststelling POL en de uitwerking in
regiovisie / verordening groot is. Indiener vraagt of gemeenten in de tussentijd
alle vrijheid hebben, of dat ze juist terughoudend (= stilstand) dienen te zijn.
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Standpunt GS
De Limburgse gemeenten zijn momenteel intensief betrokken in de totstandkoming van de regionale
structuurvisies voor het thema wonen. In Noord-Limburg gebeurt dat via gezamenlijke
opdrachtverlening, in Midden-Limburg via de bestaande geïnstitutionaliseerde samenwerking (GOML)
en in Zuid-Limburg via een getrapte vertegenwoordiging in het zogeheten bestuurlijk kernoverleg.
Gemeentebestuurders zijn op de hoogte van de problematiek, de gezamenlijke aanpak en de
gezamenlijk gekozen richting. Wij verwachten van de gemeenten dat ze hierop anticiperen en deze
benadering ook in de eigen praktijk consequent toepassen.
Bovendien geldt voor Zuid-Limburg dat de bestaande verordening Wonen Zuid-Limburg wordt
gecontinueerd in de nieuwe omgevingsverordening. Die reguleert de toevoeging van nieuwe
woningbouwplannen in deze regio.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Voor het thema mobiliteit en infrastructuur is nadere verdieping noodzakelijk,
waar het de relatie betreft tussen het openbaar vervoer netwerk en
(toekomstige) regionale ruimtelijke ontwikkelingen.
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De relatie tussen OV netwerk en de lokaties van (toekomstige) regionale
ruimtelijke ontwikkelingen behoeft nog verdere verdieping.
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Standpunt GS
Daar zijn we het mee eens. In POL2014 is hierover op pagina 56 onder meer het volgende
geschreven: “Op regionaal niveau is de ambitie om de centra en clusters waar de (kennis)economie
en voorzieningen zich bevinden multimodaal bereikbaar te maken vanuit o.a. de woongebieden, dat
wil zeggen goed ontsloten per auto en met hoogwaardig regionaal openbaar vervoer. Toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen en knooppuntontwikkeling (infrastructuur) dienen op elkaar te zijn
afgestemd.” En verder staat op pagina 60: “Een bereikbaarheidsanalyse op de schaal van ZuidLimburg en de meest relevante delen van de Euregio, moet bijdragen aan een samenhangende visie
voor centrum- en knooppuntontwikkeling.” Bij de nadere verdieping kan gebruik gemaakt worden van
de kennis die is opgebouwd in het kader van het Limburgnet (OV-concessie 2016-2031) en kunnen
ook de resultaten van het onderzoek ‘Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg’, dat in 2014
wordt uitgevoerd, benut worden als input.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener is van mening dat het Heidenatuurpark, naast het Nationaal
Landschap, de Maasvallei, de beekdalen en de groene (leisure) gebieden, als
vijfde “prioritair landschap” opgenomen dient te worden in het Regionaal
Raamwerk 2030 en een belangrijk speerpunt is als onderdeel van de
geformuleerde ambitie voor de vrijetijdseconomie.
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Standpunt GS
Wij zijn het met de indiener eens dat het Heidenatuurpark een belangrijk grensoverschrijdend
natuurgebied vormt en ‘groene long’ is voor de regio Parkstad. Het Heidenatuurpark is onderdeel van
het Nationaal Landschap en het grensoverschrijdende Drielandenpark, dat een belangrijke positie
heeft in het Regionaal Raamwerk 2030 en beschreven is in paragraaf 4.3.3.4.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De grootschalige ontwikkeling en transformatie van de Oostflank Brunssum
verdient volgens indiener een prominentere plek in het ontwerp POL.
De gebiedsontwikkeling Oostflank in zijn geheel (dus niet alleen Nature
Wonder World) zou meer aandacht mogen krijgen in de toelichting van het
POL 2014.

1016
1055

Standpunt GS
We zijn het met de indiener eens dat de integrale gebiedsontwikkeling en transformatie van de
Oostflank Brunssum een ontwikkeling van bovenregionaal en daarmee ook provinciaal belang is. De
provincie participeert hierin niet voor niets op meerdere fronten. In POL2014 is de ontwikkeling van de
Oostflank Brunssum op diverse plekken (direct of indirect) terug te vinden.
Op de kaart ‘regionaal raamwerk’ (p. 59) zijn de Brunssummerheide en de Oostflank als
(boven)regionale/thematische trekkers in een leisure landschap gepositioneerd. De ontwikkeling komt
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ook terug in de toelichting van paragraaf 4.3 (p. 63/64): “Voor enkele bedrijventerreinen, bijvoorbeeld
met een bijzondere landschappelijke ligging, kan ook vergroening of transformatie aan de orde zijn.
Daarbij kan onder andere gedacht worden aan bedrijventerreinen aan de oostflank van Parkstad,
waar een omvorming naar leisure-activiteiten bijvoorbeeld langs de Buitenring Parkstad (denk aan de
mogelijke ontwikkeling van Nature Wonder World) kan zorgen voor nieuwe economische dynamiek.”
Verder komt de ontwikkeling onder meer terug in paragraaf 5.2.3 in het voorstel om de uitbreiding van
bedrijventerrein Hendrik in dit gebied te schrappen en in paragraaf 5.4.4 waar het gaat om de
realisatie van de Buitenring. En bijvoorbeeld ook in paragraaf 6.4, waar het belang van de vrije
tijdseconomie als economische topsector in het algemeen, maar ook de mogelijke ontwikkeling van
Nature Wonder World in het bijzonder, vermeld wordt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de recente leisure ontwikkeling op de Rodaboulevard in
Kerkrade, te typeren als perifeer themacentrum op de schaal van ZL en
aangrenzende internationale gebieden, aangevuld met krachtig thematische
detailhandelsformules, als publiekstrekker op te nemen in de regiovisie ZL
Indiener verzoekt de positionering van de Rodaboulevard te versterken en dit
gebied als publiekstrekker op te nemen in de regiovisie Zuid-Limburg conform
de feitelijke situatie.
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Standpunt GS
De locatie Rodaboulevard heeft zich inderdaad ontwikkeld heeft tot een publiekstrekker van formaat,
in een combinatie van sport, detailhandel en leisure-activiteiten.
Waar het gaat om de weergave op de kaart bij de regiovisie moet een onderscheid gemaakt worden
tussen twee kaarten. Op de kaart ‘Regionaal raamwerk 2030’ (pag 59) worden
(boven)regionale/thematische trekkers op leisuregebied aangeduid. We zullen de Rodaboulevard op
die kaart toevoegen.
Daarnaast is er de kaart wonen en winkelcentra (indicatief) op pagina 66. Daarop staat de
Rodaboulevard als regionaal verzorgend perifeer themacentrum. Die kwalificatie, dezelfde als voor
centra als Makado Beek, sluit naar onze opvatting het beste aan bij de feitelijke situatie. Slechts één
gebied, de Woonboulevard in Heerlen, is als (inter)nationaal verzorgend perifeer themacentrum op
deze kaart gezet.
De kaart is indicatief. Bij de regionale uitwerking voor detailhandel zal de positie en profilering van de
belangrijkste winkelgebieden nader onderwerp van gesprek zijn, met het oog op de te maken
uitvoeringsafspraken.
Voorstel aan PS
Op kaart ‘Regionaal raamwerk 2030’ (pag 59) de Rodaboulevard toevoegen als
(boven)regionale/thematische trekker op leisuregebied.
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De categorieën op de kaart Detailhandel (p. 66) zijn niet gedefinieerd,
waardoor niet helder is waarop de karakterisering of inschaling gebaseerd is.
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Standpunt GS
Het klopt dat de betreffende categorieën nog niet scherp gedefinieerd zijn. De kaart geeft slechts een
indicatie van de positie van de belangrijkste winkelcentra in de regio. In de integrale visie voor ZuidLimburg (paragraaf 4.3) en bij het thema detailhandel (6.3) is in POL2014 een eerste aanzet geleverd
voor een gezamenlijk op te stellen regionale detailhandelsvisie voor Zuid-Limburg. Hiervoor is
inmiddels een werkgroep samengesteld die met deze opdracht aan de slag gaat. We stellen voor om
in dat proces en bij de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie, de positie en profilering
van de belangrijkste winkelgebieden te definiëren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener acht het van belang om de banden die Zuid-Limburg heeft met de
omliggende regio, maar ook met Midden- en Noord-Limburg en de rest van
Nederland in de tekst te concretiseren.
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Standpunt GS
Wij zijn ons er van bewust dat de relatie tussen de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg in de
teksten van de regiovisies wellicht enigszins onderbelicht is gebleven. In de thematische hoofdstukken
daarentegen is deze relatie wel steeds nadrukkelijk aan de orde. Daarnaast is de relatie van de regio
met omgeving in (inter)nationaal perspectief voor een deel ook beschreven en in beeld gebracht in
paragraaf 2.2: Limburg, de meest internationale provincie van Nederland. Overigens wordt op dit
moment ook gewerkt aan een onderzoek naar het Grensoverschrijdend perspectief van Zuid-Limburg.
In de verdere uitwerking van de regionale visies voor diverse thema’s kan en moet de samenhang
tussen de regio’s vervolgens verder vorm en inhoud krijgen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

4.3.3.4. Nationaal Landschap Zuid- Limburg
De aanpak heeft in de ogen van de indiener geleid tot een breed gedragen
visie op Zuid-Limburg waarin soms moeilijke maar belangrijke keuze zijn
gemaakt over de toekomst van deze unieke regio.
Instellen van één kwaliteitsteam (gezamenlijke monumenten- en
welstandscommissie) voor het Nationaal landschap Zuid-Limburg (buiten de
rode contour), waarvan de adviezen verplicht worden overgenomen (middels
arbitrage).
Een kwaliteitsteam voor het regioproces voor het Nationaal landschap ZuidLimburg en gemeenschappelijke uitgangspunten voor bestemmingsplannen
buitengebied ontwikkelen.
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Standpunt GS
Interessante gedachten. Wij stellen voor om deze te betrekken bij de ontwikkeling van de gezamenlijk
met alle betrokken partijen op te stellen regiovisie en afspraken voor het Nationaal Landschap ZuidLimburg en toepasbaarheid ervan te onderzoeken. Vooral de gezamenlijke doelen zullen daarin
voorop dienen te staan.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Ten aanzien van het Nationaal Landschap dient duidelijk beschreven te
worden wat de intentie is voor de delen die geen onderdeel uitmaken van het
'beschermingsgebied'.
Wat is de status van dat deel van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg dat
niet in de beschermingszone valt.
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Standpunt GS
Buiten het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg richten we ons, in lijn met dit de
prioritering in POL, met name op de de goudgroene, zilvergroene natuurzone en bronsgroene
landschapszone. Met de daarbij behorende instrumenten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Er dient in het nationaal landschap Zuid-Limburg voor landbouwbedrijven en
landgoederen, vanwege hun bijdrage aan de kernkwaliteiten, voldoende
ontwikkelruimte te blijven.
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Standpunt GS
De grondgebonden land- en tuinbouw heeft van oudsher sterk bijgedragen aan de ontwikkeling en het
beheer van het aantrekkelijke en afwisselende cultuurlandschap in Zuid-Limburg. We vinden het van
groot belang dat de sector die rol ook in de toekomst kan blijven vervullen, in een goede balans met
de omgevingskwaliteiten en de kleinschaligheid van het cultuurlandschap. Ontwikkelruimte wordt
geboden mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden.
Voor de ontwikkeling van landgoederen kunnen gemeenten gebruik maken van de mogelijkheden die
het door ons aan de gemeenten overgedragen Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) biedt. Wij wijzen er
daarbij wel op, dat in Zuid-Limburg het toevoegen van plancapaciteit voor nieuwe woningen in strijd is
met de tegelijkertijd met POL2014 vast te stellen Omgevingsverordening . Alleen indien de nieuwe
plancapaciteit voldoet aan de (gewijzigd door GS vast te stellen) beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe
woningen Zuid-Limburg is zo’n ontwikkeling mogelijk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.
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Indiener gaat ervan uit dat met de wijziging van de begrenzing van het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg (waarvan de regio Parkstad nu deel
uitmaakt) het buitengebied in Parkstad niet met nog meer beperkingen wordt
geconfronteerd.
Indiener mist de argumenten voor de uitbreiding van het Nationaal Landschap
in gemeente Eijsden -Margraten. Gemeente gaat er vanuit dat deze uitbreiding
niet belemmerend gaat werken voor de bestaande alsmede voor nieuwe
toeristische recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden in het Maasdal.

1032

1058

Standpunt GS
Ook in het Nationaal Landschap zal er voldoende ruimte blijven voor ontwikkeling. Waar het wel om
gaat is dat er hier zorgvuldig wordt omgegaan met de kernkwaliteiten, zoals beschreven in paragraaf
4.3.3.4 van POL2014 en paragraaf 7 van de Omgevingsverordening Limburg 2014. De nieuwe
begrenzing is onder meer tot stand gekomen met oog op het versterken van de relatie met de
aangrenzende stedelijke gebieden, het Maasdal en het Drielandenpark.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener wil begrenzing Nationaal Landschap Zuid-Limburg indien mogelijk
aangepast zien: de begrenzing aan de noordzijde zou aan de buitenzijde van
de Buitenring moeten liggen.
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Standpunt GS
We zijn het eens met deze reactie. Dat is indertijd ook zo vastgelegd in de POL-aanvulling Nationaal
Landschap Zuid-Limburg (2005).
Voorstel aan PS
De begrenzing van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan de noordzijde
van Parkstad aan te passen, waarmee deze aan de buitenzijde van de buitenring komt te liggen, zoals
dat in 2005 is besloten bij de vaststelling van de POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-Limburg.

Indiener vindt het merkwaardig waarom bij de beschrijving van de
kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone het ‘grondgebonden
agrarisch gebruik’ niet wordt benoemd. Veehouderijen, akkerbouwbedrijven en
gemengde bedrijven komen daar immers veel voor en hebben het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg mede vormgegeven. Indiener wenst dat
‘grondgebonden agrarisch gebruik’ als een van kernkwaliteiten wordt
toegevoegd aan art. 5.16, lid 2 van de verordening. Ingevolge lid 3 moet deze
kernkwaliteit dan ook in de bijlage bij dit artikel worden uitgewerkt.
Het voorgaande geldt ook voor de beschrijving van de kernkwaliteiten in het
Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 5.18). De
grondgebonden landbouw behoort ook hier tot een van de kernkwaliteiten in
dit gebied en moet volgens indiener om reden dus ook als kernkwaliteit
gelden.
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In het ontwerp-POL hebben wij als uitgangspunt voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg tien
kernwaarden benoemd. De tien kernwaarden bestaan uit de vier landschappelijke kernkwaliteiten (reliëf,
cultuurhistorisch karakter, groen karakter en open-besloten) en zes sociaal- economische waarden. De
grondgebonden landbouw is een van de zes sociaal- economische waarden. Ook is verder toegelicht dat
de land- en tuinbouwsector van groot belang is voor het Zuid-Limburgse landschap en is toegelicht hoe
we ruimte voor dynamiek in deze sector willen geven als een van de hoofdopgaven in het Nationaal
Landschap. In veel gevallen draagt de landbouw direct bij aan de landschappelijke kernkwaliteiten
waarmee een koppeling is gelegd tussen landbouw en kernkwaliteiten. Als landschappelijk kernkwaliteiten
zijn de kwaliteiten benoemd die de weerslag zijn van (veelal) menselijk handelen (occupatie) op het
biotisch en abiotisch systeem. Reeds sinds 2005 werken wij met deze kernkwaliteiten.
Ook binnen de bronsgroene landschapszone is ‘behoud van een duurzame grondgebonden land- en
tuinbouw in balans met de omgevingskwaliteiten’ een van de hoofdopgaven.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven

4.3.3.5. Land- en tuinbouw in Zuid- Limburg
Paragraaf over land- en tuinbouw is nog onevenwichtig. Duidelijk moet worden
gesteld, dat de land- en tuinbouw ten dienste staat van het behoud van het
cultuurhistorisch waardevolle landschap. Die rol is essentieel en moet ook in
de toekomst kunnen worden vervuld. Een verdere intensivering van aantal
dieren per hectare, zoals momenteel de trend is, en een (beperkte)
doorontwikkeling van intensieve veehouderij en glastuinbouw lijken strijdig met
de wens om de cultuurhistorische waarden van het nationaal landschap te
koesteren en te versterken.
In de verdere uitwerking van de visie Nationaal Landschap Zuid-Limburg dient
er binnen de zilvergroene en bronsgroene zones rekening te worden
gehouden met nevenactiviteiten op de boerderij, om zo het inkomenspeil van
de agrariër aan te vullen.
Het behoud en doorontwikkeling van de (melk) veehouderij in Zuid-Limburg is
wezenlijk voor het behoud van de kernkwaliteiten van het Nationale
Landschap. Daarom zullen de beheerplannen goed afgestemd dienen te
worden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij.
Er dient in het nationaal landschap Zuid-Limburg voor landbouwbedrijven en
landgoederen, vanwege hun bijdrage aan de kernkwaliteiten, voldoende
ontwikkelruimte te blijven.
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De grondgebonden land- en tuinbouw heeft van oudsher sterk bijgedragen aan de ontwikkeling en het
beheer van het aantrekkelijke en afwisselende cultuurlandschap in Zuid-Limburg. We vinden het van
groot belang dat de sector die rol ook in de toekomst kan blijven vervullen, in een goede balans met
de omgevingskwaliteiten en de kleinschaligheid van het cultuurlandschap. Ontwikkelruimte wordt
geboden mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden. Het POL geeft daarvoor al een
aantal algemene kaders aan. Verdere uitwerking is nodig in de gezamenlijk met alle betrokken partijen
op te stellen regiovisie voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, waarin de thema’s landschap en
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cultuurhistorische waarden, vrijetijdseconomie én landbouw bij elkaar komen. Belangrijk is dat die
resulteert in een aantal heldere afspraken.
Specifiek punt van aandacht vormen overigens de consequenties van de mestregelgeving voor de
bodemvruchtbaarheid in Zuid-Limburg. We zullen daarvoor aandacht vragen bij het Rijk.
Voorstel aan PS
Specifiek punt van aandacht vormen de consequenties van de mestregelgeving voor de
bodemvruchtbaarheid in Limburg.
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Hoofdstuk 5: Zienswijzen over een duurzame economische structuur
5.1 Economische ontwikkeling
Wij verwachten bij de thematische hoofdstukken een verdere verdieping van
de visie op de regio. In 5.1 wordt een zeer beperkt beeld geschetst van de
economische ontwikkeling, vooral geënt op topsectorenbeleid en de
campussen. De kracht en de groei die zitten in de logistieke sector, biobased
economy, chemie en automotive komen hier niet tot hun recht, evenmin als de
rol van het MKB. Als stelregel wordt ervan uitgegaan dat elke kenniswerker 8
banen oplevert in de keten. Daar moet voldoende vestigingsplaats voor
beschikbaar zijn.
Tekstueel moet met name in hoofdstuk 5 een evenwichtiger beeld van de
economische ontwikkeling geschetst worden, zoals dit beknopt is gebeurd in
de regiovisie Zuid-Limburg. Naast het genoemde topsectorenbeleid en de
ontwikkeling van de campussen moeten hier de regionale afspraken die in het
kader van Brainport en LED zijn gemaakt worden weergegeven. Ook de kracht
en de groei die er zitten in de logistieke sector, de biobased economie, chemie
en automotive, evenals de rol van het MKB bij de ontwikkeling van de
economie moeten hier een duidelijke plaats krijgen.
Indiener vraagt aandacht voor het onderbelicht blijven van het belang van de
maakindustrie voor regionale en lokale werkgelegenheid en de potentiële
cross-over verbanden met Chemelot in het kader van het topsectorenbeleid.
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Voor de provinciale overheid staat het bevorderen van een stevige en toekomstbestendige
economische structuur voorop. Door een gericht innovatie- en sectorbeleid en een flankerend
randvoorwaardelijk beleid (innovatiefinanciering, onderwijs en arbeidsmarkt, infrastructuur en woonen leefklimaat, duurzaamheid) groeit Limburg uit tot een sterk merk. We beseffen dat dit beeld
beknopt is weergegeven. Ons economisch beleid wordt in specifieke documenten (visies,
programma’s e.d.) verder uitgelegd en uitgewerkt. Slechts de essentie van dit beleid is beschreven in
deze paragraaf. Daarbij is ook het belang van de maakindustrie benoemd, evenals dat van
crossovers.
Het POL focust vooral op de ruimtelijke randvoorwaarden en de wisselwerking met de omgeving (zie
ook paragraaf 2.3 van het POL).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Er moet volgens indiener strategisch worden ingezet op biobased economy.
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Dat onderschrijven we. Zoals in paragraaf 5.1 een duurzame economische structuur beschreven is het
topsectorenbeleid de richtsnoer voor het economisch beleid in Limburg. Kansrijke ontwikkelingen op
het snijvlak van topsectoren zijn de zogenaamde crossovers. De biobased economy is zo’n crossover, waarbij de sterke positie in de sectoren chemie, health/life sciences, agrofood en logistiek ons
een goede uitgangspositie geeft in de gehele waardeketen om zo biobased economy innovaties
businesswise mogelijk te maken. De provincie zet zich sinds de ondertekening van de
intentieverklaring voor de gezamenlijke ontwikkeling van de biobased economy in Limburg uit 2012
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strategisch in op biobased economy. We werken samen met Chemelot Campus, Maastricht
University, Greenport Venlo en NV industriebank LIOF aan een biobased economy Limburg. De
opgave in relatie tot biobased economy is voor de land- en tuinbouw beschreven in paragraaf 7.6.3.
We zullen een link leggen tussen beide POL-onderdelen.
Voorstel aan PS
In paragraaf 5.1 een link maken met paragraaf 7.6.3 bevorderen innovatie (land- en tuinbouw).

Verzocht wordt om logistiek toe te voegen als topsector Greenport Venlo
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Logistiek is een topsector in Limburg. Voor Greenport Venlo wordt de topsector logistiek als
volwaardige sector meegenomen. Dat moge ook blijken uit de tekst van de regiovisie voor NoordLimburg (4.1).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

In 5.1 wordt de topsector vrijetijdseconomie/retail ten onrechte niet genoemd.
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De ruimtelijke impact van de vrijetijdseconomie is beschreven in paragraaf 6.4. In algemene zin is
hierbij ook het economisch belang beschreven. In hoofdstuk 5.1 Economische ontwikkeling zal een
link naar paragraaf 6.4 worden gemaakt en een korte beschrijving worden opgenomen over de
vrijetijdseconomie.
Voorstel aan PS
e
Toevoegen op p. 78, aan het eind van het 2 tekstblok na “ … en een verbeterende performance.”:
Daarnaast is de vrijetijdseconomie een belangrijke economische sector. Het is één van de Limburgse
topsectoren. De topsector biedt veel stuwende werkgelegenheid en fungeert als belangrijke ‘enabler’
voor andere sectoren. (zie paragraaf 6.4).

Midden-Limburg is de enige regio van de drie Limburgse regio's zonder een
campus. Het zou een geweldige kwaliteitsimpuls zijn voor de stad Roermond
en de regio Midden-Limburg als deze versterkende functie er wél kwam. Een
vierde campus (naast de Chemelotcampus in Sittard, de Healthcampus in
Maastricht en de Greenport campus in Venlo) zou zich bezig dienen te houden
met innovatieve ontwikkelingen in de maakindustrie in diverse sectoren maar
ook bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening/ openbaar bestuur en
'leisure & retail'
Er wordt teveel gefocust op de campussen (als kristallisatiepunten) in plaats
van op de topsectoren in de breedte. Voor Midden-Limburgse initiatieven
m.b.t. topsectoren wordt volledige ondersteuning van de Provincie verwacht.
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De Limburgse campussen die onderdeel uitmaken van de Kennis-As Limburg kunnen worden
beschouwd als ankerpunten van de kennisinfrastructuur in triple-helix-verband en van onderzoek. Ze
spelen een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de topsectoren in Limburg naar een open
innovatie-ecosysteem. In Midden-Limburg ligt dan weliswaar geen campus, maar het netwerk binnen
de topsectoren strekt zich natuurlijk ook over deze regio uit. Dit past bij het beeld dat de Brightlands
Campus Greenport Venlo wordt ingericht vanuit het ‘spoke and hub’model, waarbij er sprake is van
een centraal deel met enkele satellieten, decentrale innovatiepunten zoals Nunhems Nederland.
We wijzen overigens ook op de (economische) ambities en kansen zoals geformuleerd in de regiovisie
Midden-Limburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.2 Bedrijventerreinen
5.2.3. Dynamisch voorraadbeheer
De basisprincipes die gehanteerd worden bij dynamisch voorraadbeheer op
bedrijventerreinen passen niet geheel binnen de visie van gemeente EchtSusteren. Indiener ziet niet per definitie bezwaar in eventuele functiemenging
op bedrijventerrein Business Park Midden Limburg.
Op p. 82, derde gedachtestreepje: ‘op bedrijventerreinen geen plaats voor
vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel’. Onduidelijk is of hier
bedoeld wordt ‘planologisch nieuw’ (: bestemmingsplan nog niet aanwezig’) of
ook ‘nieuw bouwen’ (: vanuit nu in bestemmingsplan al geregelde meters).
Soortgelijke passage op p. 89 net boven tabel.
Onduidelijk is wat wordt bedoeld met het derde gedachtestreepje op pagina
82. Een soortgelijke passage staat op pagina 89. Het kan in de ogen van de
gemeente in ieder geval niet de bedoeling zijn dat bestaande planologische
rechten worden geschrapt.
De omslag in werkwijze qua bedrijventerreinen moet ook gelden voor Klavertje
4. De overheid dient hier revitalisering te faciliteren met oog voor behoud van
open cultuurlandschap.
In het POL is sprake van het optimaal benutten van bedrijventerreinen in ZuidLimburg voor logistiek en productie, en het niet toelaten van andere functies.
Dit is tegenstrijdig met vigerende bestemmingsplannen, toekomstige
ontwikkelingen en het IBA-traject. Ook sluit dit niet aan bij het loslaten van
segmentering en de ladder van duurzame verstedelijking.
Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met kleine lokale uitbreidingen van
bedrijventerreinen waarvan het bestemmingsplan nog niet gereed is c.q. in
voorbereiding is en waar nog geen gemeentelijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden. Indiener vraagt aandacht voor maatwerk voor lopende
projecten waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Indieneris van mening dat op bedrijventerreinen langs belangrijke
transportaders en tegenover Chemelot functiemenging moet zijn toegestaan
om de kwaliteit van de bestaande voorraad te versterken, de economische
potentie te vergroten en te laten dienen als serviceboulevard voor de
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Chemelotsite. Op pagina 82 lijkt het uitgangspunt om functiemenging alleen
toe te staan op specifieke terreinen weer anders, c.q. minder eng, te worden
uitgelegd. De tekst spreekt zich enigszins tegen.
De regionale visie werklocaties voor de gehele regio zal, binnen de spelregels
van het dynamisch voorraadbeheer, ruimte moeten geven om adequaat en
flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt, en zal zeker
moeten stellen dat het juiste bedrijf op de juiste plaats komt te liggen. Succes
voor Greenport zal daarmee als een succes voor de gehele regio ervaren
moeten worden.
Functiemenging: er wordt een visie van de Provincie daaromtrent of een
aanbeveling / stimuleringsmaatregel voor de gemeentelijke overheid verwacht.
Op pagina 82 wordt gesproken over nieuwe methoden van ontwikkeling en
exploitatie. Indiener vraagt of hiermee op concrete maatregelen wordt
gedoeld.
Indiener neemt aan dat de lijn wordt bestendigd, dat bedrijven in de lage
milieucategorieën, die niet in een woonwijk thuishoren, nog steeds op een
bedrijventerrein gevestigd kunnen worden.
Bepleit wordt om minder ruimte te bieden voor uitbreiding op kavelniveau van
grote bedrijven die eigenlijk elders thuishoren (p83 alinea 1)
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In POL leggen we naast het proces ook een aantal basisprincipes vast. Alle bovenstaande
inspraakreacties hebben hierop betrekking. Die basisprincipes vormen het vertrekpunt voor de
regionale uitwerking voor bedrijventerreinen en gelden voor alle terreinen. Die basisprincipes dienen
in de regiovisies en afspraken terug te komen, juist omdat deze op een breed professioneel en
gemeentelijk draagvlak kunnen rekenen. Op een enkel onderdeel, specifieke situatie of locatie zou
daarvan in samenspraak tussen regiogemeenten en Provincie, indien daar een gemotiveerde basis
voor is, afgeweken kunnen worden.
Een aantal van bovenstaande reacties gaan over een verdere invulling van die principes. Dat kan
uitstekend via de regiovisies en bestuurlijke afspraken verder gestalte krijgen, waarbij terecht de
constatering is dat er een wederkerige afhankelijkheid bestaat die naast de gemeentelijke ook de
private terreineigenaren raakt. Dit is juist het kenmerk van regionale samenwerking, waarbij uiteraard
belanghebbende partijen gekend moeten worden.
Een aantal van de ingediende zienswijzen zijn vragen om verduidelijking, bijvoorbeeld over de ruimte
die we willen bieden voor lokaal maatwerk. Die ruimte willen we inderdaad bieden als dat past binnen
de uitgangspunten en doelstellingen van het dynamisch voorraadbeheer. Zo kan een beperkte
maatwerk-uitbreiding van een lokaal bedrijventerrein onder voorwaarden mogelijk zijn, zodat
bestaande bedrijven niet persé hoeven te verhuizen als de situatie ter plekke aanpasbaar is. Daarbij
kan functiemenging zeker een optie zijn. In het ontwerp POL hebben we toegelicht dat de
mogelijkheden daarvoor mede afhangen van het type bedrijventerreinen. Vooral op terreinen met een
overwegend lokale functie liggen kansen voor functiemenging. Vanuit het streven naar optimaal
ruimtegebruik zien we in dat verband ook kansen voor vestiging van bedrijven met weinig milieuhinder
in de woonomgeving (zie toelichting op pagina 83). Dit neemt niet weg dat bedrijven uit lagere
milieucategorieën nog altijd terecht kunnen op bedrijventerreinen, zeker als ze qua schaal niet (meer)
passen in de woonomgeving.
Herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen, draagt eraan bij dat de kwaliteit van
bestaande terreinen op peil blijft (zie pag 82 van het ontwerp POL), hierbij ligt primair een
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
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In een aantal zienswijzen wordt benadrukt dat er geen planologische rechten mogen worden
geschrapt. Bij het maken van regionale afspraken over dynamisch voorraadbeheer moet uiteraard
rekening gehouden met de bestaande situatie en gemaakte afspraken. Nadrukkelijk onderdeel van
dynamisch voorraadbeheer (zie schema pag 29 van het ontwerp POL) is evenwel het waar mogelijk
schrappen (verkleuren/ van functie veranderen) van harde plannen die niet de beoogde toevoeging
van kwaliteit opleveren. Niet benutte plancapaciteit c.q. bestemmingen kunnen worden heroverwogen,
mits realistische termijnen in ogenschouw worden genomen. Dit met het oog op het juridisch
instrument van voorzienbaarheid in relatie tot een risico-inschatting van mogelijke planschade. In POL
is bij het onderdeel kantoren hiervoor een aparte kadertekst opgenomen op p. 91 en 92, omdat het bij
dat thema vaker zal spelen dan bij bedrijventerreinen. Zie ook de algemene reactie op zienswijzen
over de invulling van dynamisch voorraadbeheer (onderdeel 3.2.3 van deze Nota van Zienswijzen).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Het derde gedachtestreepje op pagina 82 dient ook te worden opgenomen in
paragraaf 6.3.3, pagina 128, ter vervanging van/aanvulling op
gedachtestreepje 4
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De betreffende teksten hebben dezelfde strekking, bovendien is een link opgenomen. Aanpassing is
derhalve niet nodig.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.

5.2.3.2

Smart Services Hub

Indiener is van mening dat de Smart Services Hub (SSH) een volwaardige
campus in ontwikkeling is en dat dit ook op een eenduidige manier uit de tekst
en kaarten moet blijken. Hiervoor zijn de volgende aanpassingen nodig:
1) Het opnemen van een definitie van de campusontwikkeling
2) Gelijkstelling in de teksten aangaande campussen
3) Kaartvermelding Smart Services Campus (SSC) met campus-icoon
4) Correcte ligging bij Coriopolis weergeven op kaarten
5) SSC incl. Coriopolis opnemen als ‘concentratiegebied’
6) SSC weergeven op digitale kaarten
De formulering dat de Smart Services Hub geen campus is in fysieke zin, zou
vervangen moeten worden door de formulering dat de SSH een campus in
ontwikkeling is.
Het niet als campus benoemen van de Smart Services Hub (SHH) is in ogen
van de indiener in strijd met de in het POL geschetste economische ambitie.
Indiener vindt dat een campus in de vorm van een ‘hub’ juist prima voldoet aan
de doelstellingen inzake leegstand en duurzame verstedelijking. Ook leidt een
hub tot gewenste functiemening. Het is echter de ambitie om de SSH uit te
bouwen tot een fysieke campus. In dit opzicht zou de rand van het Heerlense
centrumgebied als concentratiegebied moeten worden beschouwd, naast het
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stationsgebied (Maankwartier en de kantorenboulevard), en wel thema
gebonden aan de SSH clustering.
Standpunt GS
We kunnen ons vinden in het standpunt van indiener om de Smart Services Hub te zien als een
campus in ontwikkeling. We stellen dan ook voor de aanduiding Smart Services Hub te wijzigen in
Smart Services Campus, en zullen bovendien paragraaf 5.2.3.1 en 5.2.3.2 samenvoegen. Op kaart
zal deze campus in ontwikkeling met een zelfde soort icoon worden weergegeven.
Los hiervan kiezen we ervoor, gelet op de verschijningsvorm van de campussen, die nieuwe
subparagraaf over te hevelen naar de paragraaf over kantoren (5.3.3), waar ook een nadere
toelichting van het begrip campus is opgenomen.
Gezien het feit dat de kantorenvoorraad, ook in Heerlen, (te) ruim van omvang is en de activiteiten
rond Smart Services Campus goed in de bestaande voorraad passen (cf. voornemen om deze
campus te vestigen in een voormalig ABP-kantoor) zien we geen noodzaak het aantal
concentratiegebieden voor kantoren te verruimen.
Voorstel aan PS
Paragrafen 5.2.3.1 en 5.2.3.2 samenvoegen. Op p.84 de tekst
“5.2.3.1 Campussen.
Limburg telt drie campussen …t/m…. biedt de bestaande kantorenvoorraad in Heerlen voldoende
mogelijkheden”
vervangen door onderstaande tekst (in te voegen op p.92 ):
“5.3.3.1 Campussen
Limburg telt twee bestaande campussen: de Chemelot Campus gelegen op het Chemelotcomplex in
Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus nabij het MUMC in Maastricht; en nog twee
campussen in ontwikkeling: de Greenport Campus in Venlo als onderdeel van het Klavertje4-gebied
en de Smart Services Campus in Heerlen. Ze vormen het hart van de Kennis-As Limburg en de
ontwikkeling van de campussen heeft hoge prioriteit. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met
bedrijfsactiviteiten alsmede kennis- en onderwijsinstellingen op het terrein gekoppeld aan hetzelfde
thema, t.w. Chemie/materialen/life-science (Chemelot Campus), Life-science/gezondheid (Maastricht
Health Campus), Agrofood/logistiek (Greenport Campus) en Financiën/administratie/informatie (Smart
Services Campus). De campusterreinen met hun kantoorachtige uitstraling lijken eerder op een
kantorenpark dan op een bedrijventerrein, vandaar de bijzondere aandacht in ons kantorenbeleid.
De opgave is om de campuslocaties te ontwikkelen tot uitnodigende en inspirerende omgevingen.
Menging met andere functies kan daaraan bijdragen. Belangrijk is een goede ontsluiting en
bereikbaarheid voor campuswerkers.
Voor de reeds bestaande campussen: zie 4.3 visie Zuid-Limburg.
Ten aanzien van de campussen in ontwikkeling het volgende. Het gaat meer om een netwerkstructuur
met ankerpunten. Voor de Greenport-campus i.o. zal nader geconcretiseerd moeten worden welke
omvang en functionele bestemmingen wenselijk/haalbaar zijn. Hierbij zal een relatie moeten worden
gelegd met de overige bedrijfs-, recreatie- en natuurbestemmingen in het Klavertje-Vier-gebied ten
westen van Venlo, de relatie met de Greenport-regio, het centrumgebied van Venlo en de openbaarvervoer-ontsluiting van de gedachte campuslocatie.
Voor de Smart Services Campus i.o. is het doel te komen tot product- en diensteninnovaties door
effectief en innovatief gebruik van informatie en (“big”) data, naast het optimaliseren van informatie
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verwerkende processen (“smart services”). Via opleidingsprogramma’s kunnen de reeds aanwezige
gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen in onze provincie op het gebied van financieeladministratieve en informatie-verwerkende processen versterken en uitbreiden. Voor de huisvesting
van dergelijke diensten biedt de bestaande kantorenvoorraad in Heerlen voldoende mogelijkheden.
Primair wordt hiervoor een voormalig kantoor van ABP in Heerlen (GK II) benut en indien nodig
additionele kantoorruimte in de directe omgeving daarvan.”
Op pagina 12 wordt de zinsnede ‘De drie campussen en de Smart Service Hub’ vervangen door ‘De
vier campussen’

5.2.3.3

Heroverwegingsgebied bedrijventerreinen Graetheide

Indiener ondersteunt de aanpak om de toekomst van het gebied Graetheide in
een gebiedsvisie nader te bekijken en wenst betrokken te worden bij de
uitwerking van deze visie.
Reservering bedrijventerrein Graetheide wordt opgeheven zonder vooroverleg
met eigenaar (Chemelot/DSM); indiener vindt dit voorbarig en verzoekt de
reservering Graetheide te handhaven.
Indiener maakt zorgen kenbaar ten aanzien van Graetheide en de Lexhy
gezien intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Graetheide/de Lexhy.
Reservering bedrijvigheid Graetheide is opgeheven/ geschrapt en indiener
verzoekt deze reservering te handhaven. Ook te handhaven als alternatief
voor uitbreiding van de Campus, mocht de locatie van de Lexhy om
planologische of milieutechnische redenen niet beschikbaar zijn.
Niet eens met standpunt dat p. 85 “bedrijvigheid als spin-off van de
campusontwikkeling gevestigd kan worden op een bestaand bedrijventerrein
elders in de regio” juist omdat het clusteren van chemiebedrijven
schaalvoordelen oplevert.
Indiener acht het wenselijk dat terreinen in directe omgeving van de site
beschikbaar blijven voor spin-off van campusontwikkeling, zoals locaties
Graetheide en de Lexhy.
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Standpunt GS
De reservering in de tot nu toe beoogde vorm en omvang willen we schrappen, omdat gebleken is dat
extra ruimte voor chemiebedrijven in die omvang niet (meer) noodzakelijk is. In plaats daarvan duiden
we het gebied aan als “heroverwegingsgebied bedrijventerreinen”. In de betreffende regio is langjarig
voldoende ruimte voor chemiebedrijven op de Chemelot-site en voor gerelateerde bedrijven die niet
op die Chemelot-site terecht kunnen of willen, is ook langjarig voldoende ruimte beschikbaar op reeds
bestaande bedrijventerreinen in de regio. Terecht is de constatering dat stakeholders/eigenaren in het
toekomstperspectief gekend moeten worden. De gebiedsvisie Chemelot die is opgestart, moet dat
toekomstperspectief schetsen. Deze gebiedsvisie is wat ons betreft ook de uitgelezen plek om met
partijen (waaronder betreffende indieners) over het gebruik van bestaande terreinen inclusief de
Chemelot-site, de positie van de Lexhy en eventuele andere mogelijke toekomstperspectieven van
Graetheide te spreken. Daarbij sluiten we ook bepaalde vormen van bedrijvigheid als
toekomstperspectief niet op voorhand uit, maar daarvoor is de handhaving van de huidige reservering
na 45 jaren niet meer relevant en duiden we het gebied aan als “heroverwegingsgebied
bedrijventerreinen”. De intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Graetheide/Lexhy staat feitelijk los
van deze discussie en blijft gehandhaafd.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Projecten
Ten aanzien van bedrijventerrein De Loop wordt opgemerkt dat het
betreffende gebied in verschillende visies wordt aangemerkt voor
herprofilering en transformering. Hiervoor is een opschaling van karakter en
functie van het bestaande bedrijventerrein noodzakelijk. Indiener verzoekt
deze lijn te bevestigen.
In het programma werklocaties moet rekening gehouden wordt met de
functiespecifiekheid van de Chemelot Campus, de industrial site, het
automotive cluster en Holtum Noord.
De gemeente geeft t.a.v. bedrijventerreinen prioriteit een Noord-Limburgse
Ontwikkelmaatschappij. Mocht hierover geen overeenstemming komen, wil de
gemeente dat binnen regio Noord-Limburg, DCGV prioritair wordt gesteld voor
de vestiging van nieuwe ondernemingen.
Greenport c.q. Klavertje 4 (ofwel DCGV) ‘is’ niet van de hele regio, maar van
een aantal gemeenten binnen de regio én de provincie. Deze belangen, en
wat dat betekent voor de rest van de regio en de op te stellen regionale visie,
zijn onderbelicht.
Indiener is van mening dat Avantis niet alleen als productielocatie in het POL
moet worden opgenomen, maar ook als belangrijke logistieke locatie in
drielandenverband.
Indiener vraagt aandacht voor lokale ondernemers. Het is in dat kader
noodzakelijk dat lokaal maatwerk op bestaande bedrijventerreinen mogelijk
blijft. Gemeente Gulpen-Wittem heeft geen eigen bedrijventerrein, maar
uitwijken naar bedrijventerrein ‘Aan de Fremme’ zou een mogelijkheid moeten
zijn, evenals een beperkte uitbreiding van dit terrein.
De relatie met Aken in het bijzonder de betekenis daarvan voor
bedrijventerrein Avantis in relatie tot kantoren wordt onderbelicht. Gemeenten
Heerlen en Aken beschouwen Avantis als een ruimte biedend bedrijfsterrein
ook voor andere sectoren (waaronder logistiek)

1004

1012

1021

1017, 1021, 1049, 1050,
1172, 1067, 1019

3013

4001

1052

Standpunt GS
Bovenstaande inspraakreacties zijn suggesties/uitwerkingen die verder gaan of voortborduren op de
algemene basisprincipes die in POL worden benoemd. Dit zijn bij uitstek aspecten die uitgewerkt
kunnen worden in de regiovisies voor bedrijventerreinen in respectievelijk Noord-, Midden- en ZuidLimburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Voor het laten vervallen van bedrijventerrein Sint Joost-West ten noorden van
Slagmolen gaat de indiener ervan uit dat het verzoek om lokaal maatwerk voor
deze locatie mogelijk te maken, door de provincie wordt onderkend en
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verwacht indiener dit in het toekomstig handelen van de provincie terug te
zien. Tot slot wordt verzocht niet langer te spreken over Sint Joost-West, maar
over “De Loop ten westen van de A2”.
Ingestemd kan worden met de keuze om Panneslager als beoogde
bedrijvenlocatie te schrappen. Wel is gemeente van mening dat lokaal
maatwerk op bestaande bedrijventerreinen mogelijk moet blijven.
De uitbreiding van bedrijventerrein Hendrik in Brunssum wordt in de tekst
genoemd als een te schrappen plan, terwijl dit terrein op de kaart ‘economie’ is
aangeduid als een productielocatie van (boven)regionaal belang en
getransformeerd wordt tot nieuwe entree van Brunssum.
Het bedrijventerrein Hendrik e.o. zal een transformatie ondergaan tot nieuwe
entree van Brunssum, die nadrukkelijk gepaard zal gaan met een
kwaliteitsslag ten aanzien van de aard van de bedrijvigheid ter plaatse.
Indiener verzoekt tekst en kaart ‘economie’ hierop aanpassen.
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1016

1016

Standpunt GS
Geconstateerd kan worden dat het “schrappen” van de provinciale reserveringen voor nieuwe
bedrijventerreinen uit POL 2006 op instemming kan rekenen. In het geval van laatste indiener is er
sprake van een misverstand. Met de aanduiding “productielocatie van (boven-)regionaal belang”
worden de reeds bestaande terreinen op de noordoost-flank van Brunssum bedoeld en niet het te
schrappen eerder beoogde terrein met de werknaam “Uitbreiding Hendrik”. Het ontwerp POL biedt
ruimte voor beperkte maatwerk-uitbreidingen van bestaande terreinen voor hier reeds gevestigde
bedrijven of lokale, solitair gevestigde bedrijven (zie pag 83 van het ontwerp POL).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener is van mening dat voorliggende ontwerp-structuurvisie onvoldoende
recht doet aan de ruimtelijke kansen voor en het huidig gebruik van de locatie
Rijksweg Zuid 15 Nederweert (ROC Nederweert). De betrokken gronden
hebben de aanduiding buitengebied gekregen en gezien aanwijzing in
POL2006 en gezien ongewijzigd gebleven status in het Provinciaal Verkeersen Vervoersplan (tov POL2006) is deze beleidswijziging voor indiener
onduidelijk. Indiener verzoekt de gronden aan te wijzen als bedrijfsterrein
waardoor recht wordt gedaan aan huidig gebruik en beoogde ontwikkeling van
de gronden voor watergebonden bedrijven.
Indiener heeft een bedrijf gevestigd in de panden Driekronenstraat 1, 2, 4 en 6
te Milsbeek. In huidige POL liggen alle panden binnen perspectief
bedrijventerrein. In ontwerp POL2014 liggen de panden met de huisnummers
1, 4 en 6 binnen ‘Landelijke kern’ en het pand op nummer 2 binnen
‘Buitengebied’.
Verzoek om het gehele bedrijf op te nemen als ‘bedrijventerrein’.
Indiener verzoekt met klem om al zijn fabrieksterreinen na te lopen en in
overleg met hem de terreinen aan te wijzen als bedrijventerrein of in elk geval
als bebouwd gebied met daarbij de nadrukkelijke aantekening dat de
begrenzingen indicatief zijn en niet zonder meer overgenomen kunnen worden
in alle toekomstige plannen
De productielocaties voor keramische bouwmaterialen (o.a, Nuance te
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2156

5070

5138

5048

Afferden) en de locatie te Thorn bevinden zich niet op aangewezen
industrieterreinen. De productielocaties gaan vaak op in het landschap wat
niet aansluit bij de schaalgrootte van fabrieksterrein.
Het verzoek is om alle productielocaties van indiener in onderling overleg
expliciet te beoordelen en in te delen als bedrijventerrein dan wel bebouwd
gebied
POL-kaart 2014 ten noorden van de Molenbeek te Echt, gronden met
kadasternummers Echt, R9, R10 en R13 komen niet overeen met het door de
gemeente Echt-Susteren vastgestelde bestemmingsplan De Loop 2013. Ik
verzoek u voor genoemde percelen de bestemming bedrijven toe te kennen,
cf. bestemmingsplan Gem. E-S.
POL-aanduiding “bedrijventerrein” te laten vervallen voor een westelijk deel
van bedrijventerrein Bouwberg, een westelijke hoek van Bedrijventerrein
Hendrik e.o. en voor het volledige Bedrijventerrein Rimburgerweg.
Indiener verzoekt voor aangegeven percelen X en Y de aanduiding
“buitengebied” te schrappen gezien de geldende bestemmingsplanaanduiding
‘Bedrijfsdoeleinden’ op Bedrijventerrein IPS.
e
Indiener verzoekt de zonering van het bedrijventerrein Rode Beek 2 fase aan
de noordzijde van de Molenvaart te wijzigen van ‘stedelijk gebied’ naar
‘bedrijventerrein’.
Bedrijventerrein ten oosten van station Eijsden is op kaart 1 abusievelijk niet
aangeduid als bedrijventerrein.
Bedrijfslocatie is aangemerkt als bronsgroene landschapszone. Indiener
veronderstelt dat dit onjuist is en verwijst naar bestemmingsplan met
bestemming bedrijventerrein. Indiener (ankersmit) verzoekt deze aanwijzing
aan te passen en het terrein dient de aanduiding bedrijventerrein te krijgen.
Indiener verzoekt voor zijn bedrijfslocatie conform het vigerende
bestemmingsplan de aanduiding ‘bedrijventerrein’ op te nemen in het POL en
de Omgevingsverordening. Aansluitend aan en ontsloten via de Blakt.
Indiener verzoekt de bedrijventerreinen de Locht en Spekholzerheide op te
nemen op kaart 5 met de aanduiding “Productielocatie van (boven-)regionaal
belang.
Themakaart 3 economie stemt niet overeen met de kaart ‘infrastructuur en
bedrijvigheid’, verzocht wordt de kaartbeelden in overeenstemming te
brengen.
Indiener verzoekt het bedrijventerrein Hendrik onder “Overig bedrijventerrein”
te laten vallen i.p.v. onder “Productielocatie van bovenregionaal belang”
Indiener verzoekt de opmerkingen die bij themakaart 1 zijn gemaakt t.a.v.
bedrijventerreinen ook op deze kaart te verwerken.
Noordoostelijke stadsrand ontbreekt.
Op de kaarten staan diverse onjuistheden (weergegeven op separaat kaartje):
- De herstructurering bedrijventerrein is voor Wessem (Mauritshaven)
ook van toepassing, maar is niet als zodanig aangeduid;
Het terrein van de Clauscentrale staat op de kaarten 1 en 7 vermeld als
suburbaan. Dit moet bedrijventerrein zijn. Op kaart 3 ontbreekt dit terrein zelf
geheel. Dit moet gecorrigeerd worden.
Legendabeschrijving Klavertje 4 (alleen logistiek) is te eng.
Aanduiding bedrijvigheid Kazernestraat Blerick als ‘grootschalig logistiek
bedrijventerrein van (boven)regionaal belang?
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Indiener geeft aan dat industrieterrein de Kempen ten kosten van een stukje
N2000 lijkt te zijn gegroeid.
Indiener geeft aan dat het oude AKZO/Heneywell terrein aan de Kempenweg
inmiddels al zo lang leegstaat dat de aanduiding industrieterrein hier niet meer
de meest geëigende. Het voorstel is om dit deel van het industrieterrein aan
het N2000 gebied toe te voegen (eventueel onder het laten vervallen van
zienswijze dele 1)

5160
5160

Standpunt GS
Op de POL-kaarten zijn de bedrijventerreinen aangeduid op basis van de recente informatie volgens
het registratiesysteem voor bedrijventerreinen (REBIS), waarbij de solitaire bedrijven niet op kaarten
worden weergegeven. De kaart is illustratief bedoeld. En dat geldt ook voor het bebouwd gebied in
zijn algemeenheid (zie ook de algemene opmerkingen over de kaarten in hoofdstuk 3 van deze Nota
van Zienswijzen). Het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan is het juridisch kader.
Het kaartbeeld is een momentopname ontleend aan het REBIS-systeem (2014). De Provincie neemt
de regie om te werken aan regionale visievorming en bestuursovereenkomsten over de dynamische
voorraadontwikkeling van bedrijventerreinen (de afspraken te borgen in een voorzorgsbepaling in de
Omgevingsverordening) . Op POL-kaart 3 economie zullen we de beide categorieën terreinen die van
(boven-) regionaal belang zijn samenvoegen. In de praktijk is namelijk meestal sprake van
mengvormen.
In principe is er geen overlap van bedrijventerreinen en Goudgroene natuurzone, waar de Natura2000gebieden deel van uitmaken. Op bestemmingsplanniveau kunnen er echter stukjes “overige
bestemmingen” binnen het begrenzing van een Natura2000 gebied vallen. Het Beheerplan behorende
bij het Natura2000 plan geeft aan welke implicaties aan de orde zijn voor dergelijke “overige
bestemmingen”.
Voorstel aan PS
Op kaart 3 Economie worden de categorieën ‘Grootschalig logistiek bedrijventerrein van
(boven)regionaal belang’ en ‘Productielocatie van (boven-)regionaal belang’ samengevoegd.

5.2.4. Provinciaal belang, rol en instrumenten
Ten aanzien van de rol van de gemeenten (pg 86) merkt indiener op dat de
ontwikkelende rol één van de rollen is die de gemeente conjunctuur- c.q. tijd
gerelateerd kan hanteren om haar doelstellingen te realiseren. Indiener ziet
voor goed dynamisch voorraadbeheer zeker een rol van de overheden bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen, waarbij over de optimale vorm nog
nagedacht moet worden.
Indiener is akkoord met de aanpak m.b.t. bedrijventerreinen zoals omschreven
in POL paragraaf 5.2 (i.c. het schrappen van genoemde plannen). Deze
aanpak ook opnemen in Omgevingsverordening Limburg 2014.
De Provincie moet de regie voeren op de aanleg van bedrijventerreinen om
daarmee ook de belangen van de recreatieve sector in het oog te behouden.

1012

5058

5186

Standpunt GS
Wij constateren dat de regierol van de provincie en de gekozen invulling daarvan aangaande het
thema bedrijventerreinen door indieners als positief wordt ervaren. Wij zijn blij met gebleken steun
voor die regierol, die ook door de betrokken gemeenten en andere terreinbeheerders wordt gedragen.
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Voor de nadere invulling van het beleid komen er regiovisies per thema, resulterend in
bestuursafspraken. In dat proces wordt de markt ook betrokken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
Het monitoringssysteem REBIS dient verder verfijnd te worden nu er sprake is
van diverse marktsegmenten, waardoor de totale voorraad dient te worden
gedifferentieerd.
Dynamisch voorraadbeheer vereist volgens indiener een stellingname van de
Provincie inzake kwalitatieve uitdagingen. Indiener verwacht bij uitwerking
daarvan in de genoemde regiovisies zijn aanbevelingen en ambities te kunnen
vermelden.
Er bestaat naar ons inzicht te weinig stimulering van uit de overheid om op
bestaande terreinen invulling van nieuwe ontwikkelingen te bewerkstelligen.
Een ontwikkelingsmaatschappij zal zich vooral moeten bezighouden met het
Invullen / schrappen van restcapaciteit alvorens nieuwe ontwikkelingen
kunnen plaatsvinden.
Indiener vraagt provincie vergroenen van industrieterreinen te stimuleren.
Onduidelijk is of er financiële ondersteuning komt nu de provincie belang hecht
aan parkmanagement op bedrijventerreinen
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Standpunt GS
POL geeft een procesbeschrijving hoe we met andere overheden tot een verantwoorde inrichting van
de ruimte in Limburg komen. Daarvoor hebben we in samenspraak met stakeholders gekozen voor
het model van nadere uitwerking in regiovisies voor diverse thema’s op basis van de in POL
aangeduide basisprincipes. Daarvoor zijn straks de gemeenten in samenspraak met de provincie aan
zet. Overwegingen van derden, ook uit deze inspraakronde, zullen worden meegenomen.
POL is een omgevingsvisie, waarbij we ook ontwikkelingen duiden, signaleren en knelpunten
benoemen vanuit de ruimtelijke relevantie. Uiteraard als een provinciaal belang of knelpunt wordt
benoemd kan het noodzakelijk zijn dat meer nodig is dan ruimtelijke maatregelen, mogelijkheden of
beperkingen, bijvoorbeeld extra middelen. Echter dergelijk flankerend beleid wordt vormgegeven via
de sectorale beleidslijnen van economie, cultuur, mobiliteit, natuur en dergelijke.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vraagt of ook bij bedrijventerreinenuitbreidingen LKM kan worden
toegepast in de zin van een sloopbijdrage voor in onbruik geraakte gebouwen
bij toename bebouwing elders op bedrijventerreinen.

1173

Standpunt GS
De LKM-regeling, waarvan de uitvoering overigens aan de gemeenten is overgedragen, voorziet hier
niet in.
De door indiener bedoelde optie is meer een ‘oud-voor-nieuw’ regeling, een van de mogelijke opties
om handen en voeten te geven aan dynamisch voorraadbeheer.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.2.5. Overig
Wonen bij bedrijven op bedrijventerreinen is (niet meer) toegestaan. In de
toelichting op pagina 83 in het POL wordt dit – met terughoudendheid – weer
wel toegestaan.
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Standpunt GS
In het POL leggen we naast het proces ook een aantal basisprincipes vast, die het vertrekpunt vormen
voor de regiovisies bedrijventerreinen en gelden voor alle terreinen. In het POL 2014 vallen
bedrijfswoningen niet onder die basisprincipes. In de toelichting staat wel dat terughoudend dient te
worden omgegaan met de vestiging van (bedrijfs)woningen op bedrijventerreinen. Dit wordt
overgelaten aan de regio’s/gemeenten en kan verder uitgewerkt worden in de regiovisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener wijst op de toenemende vraag naar vestiging van internetwinkels op
bedrijventerreinen. De tekst nu (pagina 128) is te rigide.

1033

Standpunt GS
Zie standpunt bij 6.3.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.3 Kantoren
Indiener wil aan de voorkant betrokken worden bij POL-overleggen over
kantoren.
Behalve de 5 Limburgse kantorensteden zijn nog geen gemeenten betrokken
bij het opstellen van de provinciale kantorenvisie en is de regionale
samenwerking op dit terrein nog niet georganiseerd. Betekent dit dat ook de
termijn waarop een regionale kantorenvisie moet worden opgesteld afwijkt van
de termijn waarop de regionale (economische) visies op werklocaties en
detailhandel dienen worden opgesteld?
Indiener verzoekt aan te geven onder welke voorwaarden de Smart Services
Campus –evenals de andere Limburgse campussen- een bijzondere plek kan
krijgen binnen de regionale kantorenvisie, en afgeleid daarvan een juiste
positie op de relevante kaartbeelden.
Indiener constateert dat de Provincie tijdens het proces, met name bij de
thema’s natuur en kantoren, ingrijpend van koers is veranderd of stevige
uitspraken doet zonder dat dit tijdens het voortraject is besproken met de
partners. Verrassend is dat twee locaties in Weert zijn benoemd en ‘ingedeeld’
zonder dat indiener hier overleg en inbreng in heeft gehad. Samen met de
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gedetailleerde richtlijnen heeft paragraaf 5.3 bij ongewijzigd vaststellen, grote
consequenties voor Weert.
Standpunt GS
Bij het vooroverleg over het thema kantoren zijn de vijf belangrijkste kantorengemeenten in Limburg
betrokken. Alle kantoorgebieden waarover specifieke uitspraken gedaan worden liggen ook in deze
gemeenten. Op een enkel terrein na, dat in een andere gemeente ligt. De afstemming en uitleg
daarover heeft inmiddels wel plaatsgevonden, maar we beamen dat dit eerder had kunnen gebeuren.
Bij de uitwerking van de regionale kantorenvisies, eventueel te koppelen aan de regionale
bedrijventerreinenvisie, zullen echter alle gemeenten worden betrokken. We gaan ervanuit dat het
voortouw daarbij wordt genomen door één van de vijf kantorensteden in de desbetreffende regio. We
realiseren ons dat de regionale samenwerking inzake het thema kantoren, net als bij sommige andere
thema’s, nog (deels) georganiseerd moet worden. Vanuit die optiek geeft POL dan ook aan regio’s
ruim een jaar te tijd om die regiovisies op diverse thema’s op te stellen en tot afspraken te komen. Dit
achten wij ruim voldoende.
Voor wat betreft de inhoudelijke accenten van zo’n regionale kantorenvisie kunnen gemeenten in
samenspraak met Provincie bepalen hoe deze verder vorm te geven, waarbij de basisprincipes en
spelregels uit hoofdstuk 5.3 het vertrekpunt vormen. De voorgestelde positionering en focus
betreffende kantorengebieden, beschouwen we als richtinggevend.
De tekst over campussen wordt overgeheveld naar de paragraaf kantoren, daarmee is de koppeling in
onze ogen afdoende gelegd (zie reacties op onderdeel bedrijventerreinen).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

5.3.3. Dynamisch voorraadbeheer kantoren
In algemene zin is indiener van mening dat wanneer niet op voorhand aan
provinciale principes kan worden voldaan, maatwerk mogelijk moet zijn (mits
kwaliteitswinst).
De passage ‘Nieuwe gebouwen met de hoofdfunctie kantoor zijn dus alleen
mogelijk als het gaat om een ontwikkeling binnen concentratie- of
balansgebieden’ (pag. 90) spreekt het eerdere uitgangspunt van enkel her- en
verbouw tegen. Indiener verzoekt om verduidelijking of aanpassing van het
gestelde op pag. 89.
Indiener gaat ervan uit dat met de passage ‘Alle kantoorlocaties in
concentratie- en balansgebieden dienen per OV ontsloten te zijn dan wel te
worden ontsloten, bij voorkeur via directe overstap op regionaal hoogwaardig
vervoer’ (pag. 91) bedoeld wordt dat kantoorlocaties in concentratie- en
balansgebieden moeten plaatsvinden op aanvaardbare afstand van een OVhalte.

1004
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Standpunt GS
Het POL maakt wat kantoren betreft duidelijke keuzes, maar biedt ook de nodige ruimte voor
maatwerk. Bijvoorbeeld ruimte voor lokaal maatwerk t.a.v. kleine kantoren (< 500m²) en ook voor
grotere kantoren (> 500m²) als die zijn in te passen in bestaande gebouwen en in een lokale behoefte
voorzien. Voor het overige zijn middelgrote (vanaf 500m²) en grote kantoren (vanaf 2.500m²)
aangewezen op de balans- en concentratiegebieden. Ook bij de kwalitatieve invulling van
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kantoren(locaties), o.a. ontsluiting via OV, kan maatwerk nodig zijn. De interpretatie dat
“kantoorlocaties in concentratie- en balansgebieden moeten plaatsvinden op aanvaardbare afstand
van een OV-halte” is juist, aangevuld met de opmerking dat die situatie ook bereikt kan worden door
die OV-halte in het gebied aan te brengen. Hiervoor zijn dus geen tekstaanpassingen in POL
noodzakelijk.
De verduidelijking die door indiener gevraagd wordt om de mogelijke tegenspraak over `nieuwe
kantoorgebouwen` in balans/ en of concentratiegebieden is terecht en zal worden aangepast.
Voorstel aan PS
e
e
Tekst over nieuwe kantoorgebouwen op p. 90, 1 bullit onder 4 gedachtestreepje: “het gaat om
ontwikkeling binnen concentratie- of balansgebieden” te wijzigen in:
“het gaat om ontwikkeling van nieuwe gebouwen binnen concentratiegebieden of herbouw of verbouw
van bestaande kantoren in balansgebieden”

Wij verwachten bij de thematische hoofdstukken een verdere verdieping van
de visie op de regio. Ten aanzien van kantoren vergt de concretisering van het
omgaan met transitiegebieden aandacht. Voor de concentratiegebieden zien
wij een uitdaging in het definiëren van gewenste kantoorontwikkelingen
respectievelijk functiemenging op de Chemelotcampus om tot een
toekomstbestendige ontwikkeling te komen.
Indiener verzoekt de provincie te benoemen dat er ook bestaande, soms grote
en relatief goed ontsloten kantoren zijn gelegen buiten de benoemde
kantoorgebieden, die evenzeer onderdeel uitmaken van de kantorenvoorraad
en de onderhavige problematiek. Indiener vraagt ook om aandacht voor
gevolgen van nieuwbouw voor bestaande vastgoed. Verder verzoekt indiener
aan te geven of met de groei van de kantorenvoorraad wordt bedoeld het
benutten van reeds onherroepelijke plancapaciteit in nieuwbouw of het
toevoegen van plancapaciteit.
Bepleit wordt om kantoorlocaties in stedelijk gebied om te vormen tot kleinere
bedrijfslocaties in combinatie met goedkope woningen en kamers voor
jongeren en alleenstaande. Ook wordt in overweging gegeven om kantoren als
Innovatoren en Villa Flora (slecht bereikbaar, weinig voorzieningen, volledig
herbruikbaar) af te breken.
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Standpunt GS
Natuurlijk is de kantorenproblematiek niet beperkt tot de in POL aangeduide concentratie- en
balansgebieden. Verdere verdieping dient te komen uit de regiovisies kantoren, waarbij de
basisprincipes en spelregels uit hoofdstuk 5.3 het vertrekpunt vormen. Daarin kunnen ook nadere
uitspraken worden gedaan over specifieke kantorenlocaties, dan wel individuele kantoorgebouwen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Stationsgebied Venlo zou aangeduid moeten worden als concentratiegebied
voor kantoren
Het aanwijzen van de locatie Slachthuisstraat in Roermond als transitiegebied
is prematuur. Indiener wijst er in dat verband op dat de opgave voor het
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terugbrengen van de kantorenvoorraad in Midden-Limburg minder groot is.
Verzoek Chemelot-site (lees industrial park) als concentratiegebied kantoren
aan te wijzen (om vestiging kantoren, laboratoria en cleanrooms aan de
randen van de site mogelijk te maken.
Coriopolis moet worden aangemerkt als ‘concentratiegebied’ i.p.v.
‘balansgebied’, i.v.m. de nieuwe bedrijvigheid en de spin-offs van de Smart
Services Hub.
Coriopolis en APG worden genoemd als Balansgebied (p. 65). Indiener vindt
echter dat het vreemd overkomt één bedrijf als balansgebied te benoemen.
Bovendien is APG gelegen in stedelijk centrumgebied waar concentratie
gewenst is.
Chemelot site valt in de categorie uitsluitingsgebieden. Indiener is van mening
dat Chemelot site aan concentratiegebieden toegevoegd moet worden.
Centrum-Noord Weert is in de tabel op pagina 89 aangeduid als balansgebied.
Vastgelegd in het bestemmingsplan en de Structuurvisie Weert 2025, is deze
locatie echter dé kantorenlocatie van Weert. Indiener pleit dan ook voor de
aanduiding concentratiegebied. In bijlage 2a is de begrenzing van het gebied
aangegeven.
In tegenstelling tot wat de provincie aangeeft in de tabel op pagina 89, ziet
indiener het stationsgebied Weert niet als concentratiegebied. Indiener heeft
geen enkele intentie om in dit gebied een verdere verstedelijking en
concentratie van kantoren te realiseren.
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In POL leggen we de focus op een beperkt aantal kantorengebieden (=concentratiegebieden) omdat
we niet zo zeer een teveel aan locaties hebben, maar wel een overschot aan kantoren in de zin van
gebouwen en meters. Dit geldt Limburgbreed in alle regio’s en gemeenten. De leegstand binnen de
huidige kantorenvoorraad is in een jaar tijd verder gegroeid van 13% naar 15%.
We kiezen voor versterking van centrumgebieden van de grote steden en de stationsgebieden met ICstatus met eventuele nieuwe kantoorontwikkelingen. Uiteraard zijn gemeenten niet verplicht tot
verdere ontwikkeling van deze gebieden.
Daarbuiten zijn nieuwe grotere kantoorontwikkelingen alleen toegestaan op de campussen, in verband
met eventuele specifieke kantorenbehoefte direct gerelateerd aan het thema van de betreffende
campus. Dat geldt ook voor de Chemelot Campus (niet de Chemelot-site).
Gezien de leegstand in de huidige kantorenvoorraad die daartegenover staat, betekent dit dat via
dynamisch voorraadbeheer elders de kantorenvoorraad moet gaan krimpen om zowel leegstand terug
te dringen als nieuwe kantoren in de concentratiegebieden mogelijk te kunnen maken. Om het
terugdringen van de kantorenvoorraad elders (=transformeren c.q. slopen van kantoren) niet nog
lastiger te maken is in overleg met de vijf kantorensteden gekozen voor het beperken van het aantal
concentratiegebieden.
Daarnaast is nog een beperkt aantal locaties aangewezen als balansgebieden, waar de huidige
kantorenvoorraad in omvang gelijk kan blijven, gezien het feit dat die locaties nu goed functioneren.
Ook die beperkte aantallen locaties zijn gedeeld met betreffende gemeenten. “ABP Heerlen” is een
aanduiding voor een locatie, waar nu ook de Smart Services Campus waarschijnlijk zal worden
gevestigd (het primair gevestigde bedrijf is niet meer of minder dan een naamaanduiding van dit
terrein). In het algemeen geldt dat bij vestiging van nieuwe kantooractiviteiten, dus ook bij eventuele
spin-offs van een Smart Services Campus, de bestaande kantorenvoorraad, al dan niet via her- of
verbouw, voldoende mogelijkheden biedt.
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Vanuit die focus is geen uitbreiding van het aantal concentratie-/balansgebieden noodzakelijk, anders
dan waar we een omissie in POL constateren. Dat laatste is het geval in Venlo ten aanzien van twee
locaties.
Centrum Noord Weert is in het ontwerp POL als balansgebied aangeduid. Dat betekent dat er verdere
planontwikkeling mogelijk is in combinatie met de principes van dynamisch voorraadbeheer (dus met
compensatie elders).
De kantorenproblematiek is in Midden-Limburg zeker niet minder dan elders in Limburg. We vinden
het toevoegen van de locatie Slachthuisstraat in Roermond als balansgebied dan ook niet opportuun.
We zien geen reden om Coriopolis alsnog als concentratiegebied voor kantoren aan te wijzen. In de
voorgaande paragraaf van deze Nota van zienswijzen, in ons standpunt n.a.v. de zienswijzen over de
Smart Services Hub ) hebben we al gewezen op het feit dat de kantorenvoorraad, ook in Heerlen, (te)
ruim van omvang is en de activiteiten rond de Smart Services Campus goed in de bestaande voorraad
passen (cf. voornemen om deze campus te vestigen in een voormalig ABP-kantoor. Het zou niet goed
passen bij de prioriteit die we geven aan de stedelijke centra.
Voorstel aan PS
In tabel op p. 89 :
“Venlo: Stationsgebied” verplaatsen van Balansgebied naar Concentratiegebied,
“Venlo: Kazerneterrein Blerick” opnemen als Balansgebied.

De opdracht aan gemeenten om voor wat betreft kantoren onbenutte
bouwtitels (harde plancapaciteit) binnen maximaal vijf jaar weg te bestemmen
is in strijd met de rechtszekerheid, doet geen recht aan gemaakte afspraken
en daarmee gemoeide investeringen en verslechtert het investeringsklimaat in
Limburg.
Daarbij komt dat genoemde termijn van maximaal vijf jaar veel te kort is. De
gemiddelde doorlooptijd bij de meeste (gebieds)ontwikkelingen is vaak veel
langer. Ook worden veel projecten gefaseerd uitgevoerd in samenwerking met
gemeenten en gedicteerd door de marktbehoefte.
Verzocht wordt de betreffende passages met inachtneming van het
vorenstaande aan te passen.
In relatie tot de werking van dynamisch voorraadbeheer en de definities van
de categorieën kantoorlocaties wordt verzocht expliciet aan te geven of met de
groei van de kantorenvoorraad wordt bedoeld het benutten van reeds
onherroepelijke plancapaciteit in nieuwbouw of het toevoegen van
plancapaciteit.
Indiener verzoekt de provincie aan te geven hoe omgegaan wordt met
bestaande (onbebouwde) bestemmingsplancapaciteit in het kader van
kwaliteitsverbetering. Dit is mogelijk ook van toepassing binnen andere
thema’s.
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Standpunt GS
De bestaande kantorenvoorraad biedt in principe meer dan voldoende ruimte voor nieuwvestigers.
Voldoet die voorraad niet aan de kwaliteitseisen kan dit via her- of verbouw alsnog geschieden dan
wel via dynamisch voorraadbeheer opgelost worden.
Om die kantorenvoorraad niet verder te laten toenemen vinden we het belangrijk dat buiten
concentratiegebieden aanwezige plancapaciteit niet benut wordt. Niet benutte plancapaciteit dient
waar dit mogelijk is, heroverwogen te worden. Wel dient daarbij een realistische termijn in
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ogenschouw te worden genomen voor afbouw van plancapaciteit aan kantoren (daarbij wordt
overigens geen specifieke termijn genoemd). Dit met het oog op het juridisch instrument van
voorzienbaarheid in relatie tot een risico-inschatting van mogelijke planschade; dit vanuit de gedachte
dat geen enkele plancapaciteit onherroepelijk is. In POL is hiervoor een aparte kadertekst opgenomen
op p. 91 en 92.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Zinsnede op p.89 “met uitzondering van zelfstandige/op zichzelf staande
detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende bedrijven” te wijzigen in
“hierbij worden detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende
bedrijven zonder organisatorische, inhoudelijke of functionele binding met de
site uitgesloten”
Indiener vraagt zin op p. 89 te wijzigen in: “Hierbij worden detailhandel-,
horeca-, recreatie-, en dienstverlenende bedrijven zonder organisatorische,
inhoudelijke of functionele binding met de site uitgesloten”.
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Standpunt GS
Aangezien de gedane tekstsuggestie, die betrekking heeft op de campusdefinitie, verhelderend kan
werken nemen wij die over. Dat echter met uitzondering van het woord “organisatorische”. Juist omdat
in kader van functiemenging andere elementen wel een inhoudelijk of functionele relatie in het gebied
moeten hebben en niet enkel een organisatorische.
Voorstel aan PS
Zinsnede in onderste tekstblok op p.89
“Bijvoorbeeld via het nader omschrijven van het type bestemmingen dat op een campus kan worden
toegestaan (bijv. laboratoria, specifieke onderwijsfaciliteiten, proef- en testproductieruimten alsmede
voorzieningen behorend bij/gerelateerd aan de toegestane bedrijvigheid, met uitzondering van
zelfstandige/op zichzelf staande detailhandels-, horeca-, recreatie- en dienstverlenende bedrijven)”
te wijzigen in:
“Bijvoorbeeld via het nader omschrijven van het type bestemmingen dat op een campus kan worden
toegestaan (bijv. laboratoria, specifieke onderwijsfaciliteiten, proef- en testproductieruimten alsmede
voorzieningen behorend bij/gerelateerd aan de toegestane bedrijvigheid); hierbij worden
detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende bedrijven zonder inhoudelijke of functionele
binding met de site uitgesloten”.
Toevoegen als extra vijfde bullit op pagina 128:
Op campussen worden detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende bedrijven zonder
inhoudelijke of functionele binding met de site uitgesloten.

Indiener verzoekt de Smart Services Campus een nadrukkelijker en juiste
positie te geven op de daartoe relevante kaartbeelden.
Valkenburgerweg wordt genoemd als Transitiegebied (p. 65). Het is indiener
onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt, aangezien hier geen kantorencluster
ligt buiten APG en Rabobank.
Indiener pleit voor een helder overzicht van de kantorenlocaties en hun
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begrenzing.
De kantorenconcentratie Randwyck is niet op het kaartmateriaal aangeduid,
wel in de tekst en in de matrix als zodanig vermeld.
Concentratiegebieden kantoren staan niet goed op de kaart: Maaswaard en
kazerneterrein ontbreken, binnenstad te ruim weergegeven.
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De Smart Service Campus krijgt, zoals in paragraaf 5.2. van deze Nota van zienswijzen al is
voorgesteld een aanduiding als campus op de kaart 3 Economie. De subparagraaf over campussen
wordt vanuit 5.2 nu ondergebracht als nieuwe subparagraaf binnen hoofdstuk 5.3.
Op p.89 is aangegeven dat in transitiegebieden wordt ingezet op een afname van de
kantorenvoorraad, door kantoorfuncties te ontmoedigen en functieverandering/sloop te stimuleren,
uiteraard met respect voor bestaande rechten.
In de tabel op p. 89 is een indeling gegeven van concentratiegebieden, balansgebieden en
transformatiegebieden. De kaartbeelden van de concentratiegebieden zijn illustratief bedoeld. De
precieze begrenzing gebeurt op bestemmingsplanniveau. De provincie zet in op een regierol gericht
op een vervolgproces van regionale afstemming rond de voorraad kantoren via de regionale
visievorming door en met de gemeenten, resulterend in bestuursovereenkomsten, waarna die
afspraken worden geborgd via in de omgevingsverordening ( een voorzorgsbepaling inzake kantoren).
Voorstel aan PS
Tekst POL handhaven. De concentratiegebieden kantoren indicatief verbeelden op de POL-kaart.

5.3.4. Provinciaal belang, rol en instrumenten
e

e

Het uit de markt halen van kansarme kantoren (p. 91, 1 alinea, 7 regel) is
gehele afhankelijk van de toevallige welwillendheid en generositeit van de
vastgoedeigenaar. Indiener verzoekt de provincie de uitvoerbaarheid van dit
beleidsvoornemen toe te lichten en haar eigen rol hierin te verhelderen in het
POL2014.
e
De tekst op p. 91, 3 alinea laatste aandachtsstreepje kan niet betekenen dat
de rekening van het provinciale beleid alleen bij lokale overheden terechtkomt.
Indiener verwacht dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en haar
rol verheldert in het POL2014. Het omkaderde tekstje onder aan p. 91 over het
terugdringen van de plancapaciteit biedt geen aanknopingspunten, anders dan
dat maatwerk geboden is in samenspraak met de provincie. Wij verzoeken de
provincie haar rol hierin te beschrijven.
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Standpunt GS
Er ligt op kantoorgebied een forse gezamenlijke opgave van marktpartijen en overheden. De insteek
van de regionale trajecten is te komen tot heldere en realistische afspraken. Het beeld dat de
Provincie de rekening neerlegt bij gemeenten is onjuist, In deze Nota van Zienswijzen, onderdeel
3.2.3 geven we aan dat in het kader van die trajecten bezien moet worden welke instrumenten
mogelijk en nodig zijn.
Er wordt in de tekst gewezen op de primaire verantwoordelijkheid van pandeigenaren. Sturing of
faciliteren via bestemmingsplannen is uiteraard een door de gemeenten in te zetten instrument.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

5.4 Infrastructuur en bereikbaarheid
5.4.3 Aanpak algemeen
Indiener pleit voor het opnemen van de “Ladder van Verdaas” in zowel POL,
OV en VV als instrument om de beleidsambitie in de praktijk te kunnen
brengen. Tevens pleit indiener voor een stringentere bescherming van de
filosofie van de 3 B’s d.m.v. een verplichtstelling via het POL en de OV en een
striktere toepassing van de Ladder van Verdaas. Bij toepassing van de
CROW-richtlijnen vraagt indiener eveneens om een zorgvuldigere toepassing
van deze ladder. Meer dan nu het geval is, dient een integrale aanpak van het
totale wegennet gehanteerd te worden en dienen de “Duurzaam Veilig
principes” voorrang te krijgen boven de CROW-richtlijnen.
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De hoofdfilosofie van ons mobiliteitsbeleid en de integratie daarvan in ons omgevingsbeleid (POL) is
in wezen een doorvertaling van de Ladder van Verdaas. Via goede ruimtelijke ordening worden
onwenselijke verkeersbewegingen of –knelpunten voorkomen. Via benutten en beïnvloeden gebruiken
we allereerst zo optimaal mogelijk de netwerken en modaliteiten die we al hebben. Pas in laatste
instantie bouwen we nieuwe infrastructuur. Dit komt terug bij de principes voor het zorgvuldig omgaan
met onze voorraden in paragraaf 3.1.5 van het ontwerp POL.
Het POL is vooral een zelfbindend plan; wij kunnen anderen hiertoe niet verplichten. Wel passen we
deze filosofie in elke samenwerking toe, waardoor dit ook richting andere partijen zijn doorwerking
heeft. De CROW-richtlijnen voor het wegennet zijn een verbijzondering van de Duurzaam Veilig
principes, die zich naast infrastructuur ook op educatie en handhaving richten. Zij liggen dus in elkaars
verlengde en beogen hetzelfde doel.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Door het toestaan van extra ontwikkelingen zal de druk op het nationaal
landschap verder vergroten, in het POL2014 missen we dan ook richtlijnen
met betrekking tot de aanpak voor de verbeteringen van congestieproblemen.
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Standpunt GS
Het omgevingsbeleid is er op gericht om de (huidige) landschappelijke kernkwaliteiten als onderdeel
van de kernwaarden van het Nationaal Landschap te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te
beleven. Dat betekent dat ontwikkelingen plaatsvinden binnen randvoorwaarden (ja, mits-principe).
Het mobiliteitsbeleid zoals verwoord in het POL en in het Provinciaal Verkeers- en
Vervoersprogramma (PVVp) gaat uit van een beheersing van (de groei van) het verkeer, door
allereerst via benutten en beïnvloeden de bestaande infrastructuur en modaliteiten zo goed mogelijk
te gebruiken en pas als laatste optie extra voorzieningen aan te leggen (bouwen). We stimuleren het
gebruik van vervoersalternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer. Zo kan de (verkeers)druk
op het nationaal landschap worden beheerst.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Bij het thema mobiliteit en infrastructuur is verdieping noodzakelijk, met name
waar het de relatie betreft tussen het openbaar vervoernetwerk en de locaties
van (toekomstige) regionale ruimtelijke ontwikkelingen.
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Standpunt GS
De gevraagde verdieping van het thema mobiliteit en infrastructuur is te vinden in het PVVp. De
locaties van (toekomstige) regionale ruimtelijke ontwikkelingen zijn gebruikt bij de samenstelling van
het Limburgnet. Deze schets van de gewenste OV-bereikbaarheid is onderdeel van de
aanbestedingsdocumenten en het startpunt voor de vervoerbedrijven om hun aanbieding op te
baseren voor de OV-concessie 2016-2031.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

In par. 5.4 bij de verschillende vervoersmodaliteiten ontbreekt het belang van
een optimalisering van de toeristische vaarverbinding van de Maasplassen
met andere watersportgebieden t.b.v. routestructuren op het water.
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Standpunt GS
Vaartoerisme maakt geen onderdeel uit van het mobiliteitsbeleid en is daarom niet opgenomen in par.
5.4. Het belang van het (vaar)toerisme en de Maasplassen is weergegeven in par. 6.4 en de
betreffende regiovisie (par. 4.2).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Weinig aandacht in POL voor ruimtebeslag en voorzieningen voor wandelen.
Indiener verzoekt het POL aan te passen met in zienswijze opgenomen
concrete tekstvoorstellen voor 5.4.4.1 m.b.t. voorkomen barrièrewerking;
voorschrijven maximale maaswijdte en betrekken belangenorganisaties
waaronder Wandelnet en TeVoet.
Wandelmogelijkheden dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en
een meer gezonde leefstijl. Rond en door woonkernen is een fijnmazig net van
wegen en paden nodig.
Indiener verzoekt het POL aan te passen met een in de zienswijze
opgenomen concreet tekstvoorstel voor 6.1.
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Wij onderschrijven het belang van een goed onderhouden netwerk om het wandelen aantrekkelijk te
houden. De gedane tekstvoorstellen zijn meer van toepassing voor het PVVp (uitwerking
mobiliteitsbeleid) dan voor het POL. Wij zullen in het PVVp enkele tekstwijzigingen opnemen in de
geest van de gedane suggesties wat betreft het voorkomen van barrièrewerking van het regionaal
verbindend wegennet bij nieuwe wegenprojecten en het zo mogelijk hanteren van CROW richtlijn 299
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daarbij. Wij betrekken bij infrastructuurprojecten altijd al zoveel mogelijk de relevante stakeholders in
een zo vroeg mogelijk stadium.
Wandelmogelijkheden dragen inderdaad bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en een meer
gezonde leefstijl. De eerste verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een fijnmazig net van wegen
en paden rond en door woonkernen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De provinciale rol op
dit terrein is vooral faciliterend en stimulerend.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
N.B. Enkele gedane tekstsuggesties t.a.v. barrièrewerking van infrastructuur voor wandelen worden
verwerkt in wijzigingen van het ontwerp-PVVp (zie deel 5 van deze Nota van zienswijzen).

De meeste kaartbeelden laten niets zien van de grensoverschrijdende relaties
en ook in de tekst worden aanhakingen en informatie in dit kader gemist. Het
gaat om een drietal elementen:
1. De multimodale overslaghaven Weert. Deze is weliswaar gelegen op het
grondgebied van de provincie Noord-Brabant , maar geheel in aansluiting op
Limburgs beleid. Indiener verzoekt de provincie om de haven in beeld en in
tekst op te nemen in het POL2013.
2. De robuustheid van het grensoverschrijdende netwerk tussen Limburg en
België schiet zwaar tekort. Indiener pleit er daarom voor de Westtangent op te
nemen in POL2014, zoals ook in de Structuurvisie Weert 2025 is gebeurd.
3. De bereikbaarheid vanuit Midden- en Noord-Limburg naar de voor de
provincie zeer belangrijke regio Eindhoven/Helmond (via A2 en A67) staat
zeer onder druk. Indiener pleit ervoor de problematiek nadrukkelijker bij het
Rijk onder de aandacht te brengen en de opgave sterker te benoemen.
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Standpunt GS
De haven van Weert zal worden opgenomen op kaart 4. De Westtangent Weert heeft op dit moment
onvoldoende status om in het POL opgenomen te kunnen worden.
In het PVVp hebben wij de congestieproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven benoemd en
aangegeven dat wij dit knelpunt samen met N-Brabant actief willen oppakken en agenderen bij het
Rijk voor korte termijnmaatregelen en een structurele oplossing. Wij zijn in gesprek met partners
(RWS Zuid-Nederland, LWV, Gemeenten, SRE en provincie Noord-Brabant) om het wegvak onder te
brengen in het programma Beter Benutten 2 rondom Eindhoven.
Voorstel aan PS
Toevoegen op kaart 4 van het POL: haven Weert.

5.4.4 Werken aan het Limburgse wegennet
5.4.4.1

Het regionaal verbindend wegennet

Indiener is van mening dat de grensoverschrijdende effecten van de
infrastructurele plannen niet voldoende zijn onderzocht en in beeld gebracht.
Men gaat er van uit dat dit nog gebeurt en verzoekt tevens om bij concrete
realisatie van de plannen vroegtijdig contact op te nemen.
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Standpunt GS
Bij de uitwerking van ons wegenbeleid (Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet) is nader
onderzoek voorzien met betrekking tot grensoverschrijdende wegennetwerken. De betreffende
partijen zullen vanzelfsprekend hierbij tijdig worden betrokken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Het Regionaal Verbindend wegennet is, zonder enige vorm van overleg met
gemeenten en RMO, behoorlijk gewijzigd: een aantal wegen is afgevoerd en
andere juist niet. Zowel inhoudelijk als procesmatig worden hier veel
vraagtekens bij geplaatst. Voor gedetailleerde opmerkingen wordt verwezen
naar de zienswijze van de RMO’s Noord- en Midden-Limburg.

1017, 1019, 1021,
1049, 1050, 1067,
1172

Het afvoeren van de N554 (Horst-Wanssum) van het RVWN kan op
instemming rekenen van de regio en de gemeente Horst aan de Maas
wanneer de rondweg Wanssum gereed is.
Het afvoeren van de N556 (Sevenum-Horst) van het RVWN kan niet rekenen
op instemmen van de gemeente Horst aan de Maas omdat:
- Omwille van de bereikbaarheid van het station Horst-Sevenum een
doorstroming van de gehele N556 gewenst is en een regionale betekenis
heeft die opname in het RVWN rechtvaardigt;
- De gehele route onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsnet
Goederenvervoer;
- Het sluipverkeer door de kernen anders naar verwachting zal toenemen;
- Deze weg een belangrijke functie vervult voor het ontsluiten van het
vrachtverkeer richting A73.
Standpunt GS
De beoogde wijzigingen rond het RVWN zijn in december 2013 aan de gemeenten toegestuurd en in
januari en maart 2014 aan de hand van de concept-teksten met hen besproken. De gemaakte
opmerkingen ten aanzien van specifieke wegen zijn ook ingediend als zienswijze op het ontwerpPVVp en daar behandeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De N280 vormt een regionale verbindingsas tussen Weert en Roermond en
geen bovenregionale verbindingsas tussen Eindhoven en
Roermond/Duitsland. Daarvoor is het hoofdwegennet (A2 en A73) bedoeld,
zoals ook aangegeven in het PVVp op blz. 51.
Bij een thematisering van de N280-west als vrijetijdsroute past geen
bovenregionale verbindingsfunctie. De N280-west kan geen soelaas bieden
voor de verkeersstroom naar het DOC. Daarvoor is een transferium een
betere oplossing.
De N280-west is geen bovenregionale verbindingsweg, geen officieuze
aanvulling op het hoofdwegennet
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De gebrekkige infrastructuur bij de parkeerterreinen in Roermond verdient
aandacht. Hier is winst te halen voor de doorstroming op de N280.
De N280 kan als vrijetijdsroute aantrekkelijk zijn voor bezoekers van nationaal
park de Meinweg, natuurgebieden in Leudal en bij Weert. Dit is niet te
combineren met een bovenregionale (vracht)route.
In de plannen voor de N280-west wordt het fietsverkeer onvoldoende
gefaciliteerd en samengeperst met (zwaar) landbouwverkeer en lokaal
gemotoriseerd verkeer.
Bij de planvorming rond de N280 is deze weg aangeduid als
gebiedsontsluitingsweg. In het POL wordt de weg nu aangeduid als
bovenregionaal verbindende weg, wat wordt ervaren als een significante
opwaardering, die niet in lijn is met het besluit van PS over variant 3C.
Indiener verzoekt de bovenregionale status van de weg aan te passen tot
regionaal verbindende weg en om het tracébesluit aan te passen naar
alternatief 5.
In het kader van de verbetering van de N280 wordt al in belangrijke mate een
ruimtebeslag op de gronden van de indieners gelegd. Als in aanvulling daarop
reserveringsstroken worden gehanteerd dan zal er sprake zijn van een
volledige doorsnijding van de eigendomsgronden, waardoor deze onbruikbaar
worden en de bedrijfsvoering onevenredig wordt geraakt.
Verzocht wordt om het ontwerp-POL gewijzigd vast te stellen zodanig dat op
de agrarische gronden van de indieners geen aanduiding van
reserveringszone wordt opgenomen.
Op 27 mei 2014 heeft de provincie Limburg door vaststelling van de
beleidsnota RVWN besloten de aanbeveling voor bredere, veiligere
wegprofielen voor rijkswegen van de ANWB over te nemen. Dit betekent dat
alle aannames waarop de besluitvorming N280 om de weg dicht bij het dorp te
houden achterhaald zijn. Verzocht wordt om in POL2014, planMER,
Omgevingsverordening Limburg 2014 en PVVp uitdrukkelijk voorbehouden te
maken m.b.t. bestemming, aanwijzing en reservering rond Baexem in die zin
dat politieke inkeer en alsnog aanleggen van een variant 4, 5 of 6 N280 rond
Baexem mogelijk blijft.
De verbreding van de N280 bij Baexem tot 2x2 baans autoweg wordt in plaats
van een regionale weg een bovenregionale / internationale verbindingsader.
Van de zijde van de Provincie is steeds aangegeven dat de N280 een
gebiedsontsluitingsweg zou blijven en dat er geen opwaardering aan de orde
was. Dat blijkt niet te kloppen.
Verzocht wordt het besluit over N280 traject Baexem (alternatief 3c) in
heroverweging te nemen.
In de POL-vorm van de N280 wordt zoveel beslag gelegd op landbouw- en
natuurgrond en wellicht woningen, dat wellicht sprake is van een nieuwe
variant.
Verzocht wordt deze POL-variant te toetsen en te vergelijken met andere
alternatieven, en daarbij ook de leefbaarheid in de toekomst te betrekken.
Bij Baexem-Exaten ontbreekt de ruimte voor een 2x2 weg. Daar komt de
parallelstructuur nog eens bij.
Als 3c op deze wijze wordt aangelegd, ligt er op termijn zowel een 3c variant
als een 5 variant.
Verzocht wordt daarom variant 5 te heroverwegen.
Langs provinciale wegen worden, t.b.v. een eventuele verbreding op termijn,
stroken gereserveerd. Voor indiener is het zich onthouden van strijdige
activiteiten in deze reserveringszones binnen de bebouwde kom niet
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realiseerbaar. Voorts ontbreekt juist een reserveringszone bij de Buitenring bij
de Reijmersbekerweg en van Eynattenweg.
Standpunt GS
Onze netwerkvisie op het hoofd- en regionale wegennet is weergegeven in het PVVp . De N280 is
daarbij aangeduid als bovenregionaal verbindende weg (afwikkeling van vooral bovenregionaal
verkeer over middellange afstanden tussen steden en van steden met het HWN (van buurregio’s)). Dit
strookt met de door indieners aangegeven functie van de weg. Alle provinciale wegen behoren tot de
Duurzaam Veilig-categorie “Gebiedsontsluitingsweg” (GOW). Daarbinnen hanteren wij de tweedeling
bovenregionaal verbindende en regionaal verbindende wegen. Een en ander is in lijn met het PSbesluit over de aanpak van de N280.
De N280 is in de regionale visie aangeduid als toegangsweg voor de belangrijke vrijetijdsfunctie in de
regio en past als zodanig in de gehanteerde classificering.
Met de beoogde verbetering van het wegvak Roermond wordt de bereikbaarheid van Roermond (w.o.
DOC) verbeterd.
Het hanteren van reserveringsstroken legt geen directe beperkingen op aan het gebruik van
agrarische gronden. Indieners kunnen hun bedrijf ongehinderd voortzetten, omdat
akkerbouwactiviteiten niet vallen onder de beperkingen van de reserveringsstrook. Die beperkingen
betreffen alleen bouwactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dergelijke activiteiten
mogen vanwege de agrarische bestemming toch al niet worden uitgevoerd. Van benadeling van
indieners is dus geen sprake.
Er is overigens bij de verbeteringsplannen voor de N280-west geen sprake van de totstandkoming van
een 2x2 autoweg.
De reserveringszones voor de Buitenring vallen niet binnen de bebouwde kom van Nuth en lopen tot
de aansluiting op de A76. De aanduidingen van infrastructuurverbindingen in de POLviewer vallen niet
altijd zorgvuldig samen met de topografische ondergrond. De bestanden worden voor het definitieve
POL aangepast op het gebruik via de POLviewer.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De doortrekking van de mogelijke rondweg N266 bij Nederweert naar de ZuidWillemsvaart is voor indiener onacceptabel. Indiener prefereert een verdiepte
aanleg van de huidige N266.
Indiener vindt dat het in het kader van het POL wenselijk is een onderzoek uit
te voeren naar aansluiting van de L42 met de Buitenring Parkstad.
Indiener verzoekt de Randweg Abdissenbosch op te nemen op kaart 4 en hier
ook in het tekstuele gedeelte meer aandacht aan te besteden.
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Standpunt GS
Bij de planvorming rond de aanpassing van de N266 worden diverse varianten in een MER-onderzoek
bekeken. Besluitvorming hierover vindt op een later moment plaats.
Wij zijn van mening dat er een goede aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg met de L42
moet komen en trachten via een gerichte lobby onze Duitse partners daarvan te overtuigen. Nader
onderzoek daarvoor is op dit moment naar onze mening niet noodzakelijk. Een en ander is
opgenomen in het PVVp. Kaart 4 geeft de bestaande situatie weer en dus geen mogelijke toekomstige
projecten zoals de Randweg Abdissenbosch.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener wil dat er criteria worden opgenomen op basis waarvan feitelijk wordt
vastgesteld wanneer landbouwverkeer wel of niet toelaatbaar is op RVWNwegen. Er is verder niet gekeken naar de consequenties voor het wel of niet
toelaten van landbouwverkeer op het onderliggende wegennet. Tot slot ziet
indiener graag een einddatum van de te starten studie over het
landbouwverkeer en wil dat gemeenten hier vroegtijdig bij worden betrokken.
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Standpunt GS
In het PVVp is aangegeven dat er rond het gebruik van landbouwverkeer op provinciale wegen een
nadere uitwerking komt, waarbij de gemeenten zullen worden betrokken. Hierbij wordt
vanzelfsprekend de samenhang met het overige wegennet betrokken. De studie staat gepland voor
2014-2015.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener wil dat de provincie bij de Duitse wegbeheerder bevordert dat zij het
ontbrekende fietspad tussen de Kleefseweg en het kruispunt van de B504
gaat realiseren.
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Standpunt GS
Bij de recente aanpak van de N291 is getracht de Duitse wegbeheerder in de plannen mee te krijgen,
maar aan Duitse zijde was hier geen prioriteit voor. Gezien onze eigen prioritering (N291 maakt in
ontwerp-PVVp geen deel meer uit van het Regionaal verbindend wegennet), de lage intensiteiten en
het ontbreken van een veiligheidsknelpunt heeft dit voor ons op dit moment geen prioriteit.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL-2014 handhaven.

5.4.4.2

Hoofdwegennet

Wij verzoeken om in par. 5.4.2 de structurele verbreding van de A2 tussen
Vonderen en Kerensheide toe te voegen.
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Standpunt GS
De structurele verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide is feitelijk geen opgave
meer, aangezien hier met het Rijk al concrete afspraken over zijn wat betreft planning en financiën.
Daarom is dit project vermeld in paragraaf 5.4.4.2 Werken aan het Limburgse wegennet, in de
paragraaf Het hoofdwegennet.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Een internationale hoofdweg is direct langs bedrijfslocatie ingetekend (zie
POLviewer). Indieners denken dat dit een fout is en dat de (bestaande) A2
bedoeld is. Indien dit niet zo is wensen indieners daartegen op te komen.
De N298 is verkeerd op de kaart geprojecteerd: deze ligt bij Vaesrade niet op
het huidige traject en de van Eynatteweg en een gedeelte bij het regionaal
verbindend wegennet, ontbreken. Het verkeersplein van de Buitenring bij
bedrijventerrein de Horsel en de Reijmersbekerweg worden niet aangeduid. In
de tekst wordt de N298 als regionaal verbindend genoemd, maar deze komt
niet als zodanig op de kaart terug.

2021, 2294
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Standpunt GS
Er is inderdaad meer in algemene zin geconcludeerd dat in de POLviewer de aanduidingen van
infrastructuurverbindingen niet zorgvuldig samenvallen met de topografische ondergrond. De
bestanden worden voor het definitieve POL aangepast op het gebruik via de POLviewer.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.4.5 Nieuwe kansen voor de fiets
Voorstel om, gelijktijdig met de investering van 12 miljoen euro door de
provincie in de verbetering van het spoortraject van het Miljoenenlijntje,
meerdere nieuwe routes (wegen) aan te leggen parallel aan/langs de voet van
en in het talud van de spoorbaan:
1. snelle landbouwverkeerroute van Simpelveld tot Schin op Geul,
gemaakt van cement-recycle materiaal;
2. tourfietsweg;
3. wandelroute boven langs het spoor;
4. trage fietsroute, gekoppeld aan de wandelroute;
5. ecologische verbindingsstrook in het spoortalud bestaande uit
kalkgrasland en bosstroken;
6. recreatieve ontsluiting door het bouwen van schuilhutten aan de route;
7. bij-bruggen voor recreatieve fietsers en wandelaars langs alle
bestaande viaducten op de route en
8. landbouwloodsen ingegraven in de bestaande spoortaluds langs de
hele route.
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Standpunt GS
Het POL bevat de hoofdlijnen van ons mobiliteitsbeleid. Deze zijn nader uitgewerkt in het PVVp. In het
PVVp is aangekondigd dat wij de positie van het landbouwverkeer op provinciale wegen nader gaan
bekijken. Ook zal in het kader van de uitwerking van ons fietsbeleid worden gekeken naar de
completering van fietsroutes. De gedane suggesties zullen hierbij worden meegenomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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5.4.6 Openbaar vervoer en Railagenda
Een goede bereikbaarheid tussen kleine kernen is cruciaal voor de
bereikbaarheid van voorzieningen voor alle doelgroepen. Het openbaar
vervoer kan hierbij een belangrijke rol spelen.
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Standpunt GS
Om de OV-bereikbaarheid van Limburg in het kader van de aanbesteding van de OV-concessie 20162031 goed in beeld te krijgen hebben wij met de gemeenten het Limburg-net ontwikkeld. De
bereikbaarheid van kleine kernen is hierin meegenomen. Deze schets van de gewenste OVbereikbaarheid is het startpunt voor de vervoerbedrijven om hun aanbieding op te baseren. Samen
met de gemeenten streven wij naar een goede afstemming tussen het regionale openbaar vervoer en
het door de gemeenten georganiseerde doelgroepenvervoer. In het Programma van Eisen voor de
aanbesteding van de OV-concessie 2016-2031 wordt aan inschrijvers gevraagd om in hun inschrijving
aan te geven hoe zij de samenwerking met het doelgroepenvervoer vanuit hun verantwoordelijkheden
voor het Openbaar Vervoer vorm kunnen geven. In het Programma van Eisen is specifiek
aangegeven op welke punten dit van de inschrijvers gevraagd wordt (o.a. samenwerking met
gemeenten en ROL en VKKL).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener is verheugd met de aangegeven versterking van het
grensoverschrijdend openbaar vervoer. De projecten Heerlen-Herzogenrath,
Avantislijn en IJzeren Rijn komen ook voor in het
Verkehrsinfrastrukturbedarfplan van Noordrijn Westfalen.
Indien in kaart 4 (en eventuele andere kaarten) de gewenste situatie wordt
verbeeld, dan ontbreekt de Avantislijn.
Indiener verzoekt de Avantislijn (spoorlijn Heerlen-Kerkrade-Aken) op te
nemen als grensoverschrijdende OV-verbinding. Tevens verwacht indiener op
korte termijn overleg met de provincie over de realisatie van de Avantislijn. In
dat kader verwijst indiener naar twee bijgevoegde brieven (bijlagen 2 en 3).
Indiener vraagt aandacht voor de gezamenlijke treinagenda van intercity en
regionale verbindingen naar Aken en voor de verbetering van het station i.r.t.
de Poort van Parkstad.
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Standpunt GS
Wij zijn blij met de instemming van de Bezirksregierung Köln met onze plannen voor verbetering van
het grensoverschrijdend OV. Kaart 4 (en andere kaarten) geven de huidige situatie aan, waardoor
logischerwijze de Avantislijn niet is afgebeeld. Zij maakt echter wel deel uit van onze Railagenda
(verbeeld op de kaart in paragraaf 5.4.6 van het POL). Met Provinciale Staten zijn afspraken gemaakt
over een prioritering van de projecten uit de Railagenda. Daarbij is afgesproken dat de Avantislijn
wordt bezien na afronding van de verbetering van de spoorlijn Heerlen – Herzogenrath (i.e. na 2018).
De treinverbinding naar Aken is onderdeel van onze Railagenda en heeft voor ons prioriteit. Over het
station Nuth loopt inmiddels overleg in relatie tot de Gebiedsontwikkeling Parkstadring en de Poort
van Parkstad.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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De plannen voor een regionale treindienst tussen Weert en Roermond vragen
om na te denken over een intelligent, milieuvriendelijk Urban Transit System in
beide steden en in Leudal, waarvan (huur)fietsen deel kunnen uitmaken.
Hieraan kan nog een transferium worden toegevoegd (bij kruising N280-oost
met A73) vanwaar met (elektrische) snelbussen een verbinding kan worden
gelegd met het DOC en Roermond centrum en station en fietsverhuur bij dit
transferium.
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Standpunt GS
Het POL bevat de hoofdlijnen van ons mobiliteitsbeleid. Deze zijn nader uitgewerkt in het PVVp. In de
paragraaf verkeers- en vervoersmanagement van het PVVp wordt onder andere aangegeven dat er
speciale aandacht uitgaat naar het ketenvervoer: daar waar sprake is van bereikbaarheidsproblemen
(structureel) dan wel incidenteel (door grote wegwerkzaamheden en/of evenementen) wordt gefocust
op de overstappunten, zodat gebruikers eenvoudiger kunnen overstappen van het ene vervoermiddel
naar het andere. Op deze manier ontstaat een betere benutting van de verschillende
vervoersmogelijkheden waarmee het totale vervoerssysteem beter in balans komt. De eventuele
komst van een regionale treindienst tussen Weert en Roermond creëert extra overstapmogelijkheden,
zodat het totale vervoerssysteem beter kan worden benut. Voor Midden-Limburg willen we het
verkeers- en vervoersmanagement gaan organiseren via de in oprichting zijnde organisaties
Roermond Bereikbaar en Weert Bereikbaar. De gemaakte suggesties zullen daarbij worden
meegenomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener gaatervan uit dat de zienswijzen inzake de OV-concessie als integraal
onderdeel van de zienswijzen voor POL en PVVP worden behandeld.
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Standpunt GS
De zienswijzen die zijn ingediend inzake het Programma van eisen voor de aanbesteding van de OVconcessie 2016-2031 zijn afgehandeld in een aparte Nota van zienswijzen en worden niet nogmaals
behandeld in het kader van het ontwerp-POL en -PVVp. Er is vanzelfsprekend wel afstemming tussen
de inhoud van de verschillende documenten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener geeft in overweging ook voor de Maaslijn een reserveringszone van
15m van toepassing te verklaren.

1009

Standpunt GS
Wij nemen deze suggestie van de RMO’s Noord- en Midden-Limburg over voor de spoorlijnen
Roermond – Nijmegen (Maaslijn) en Heerlen – Herzogenrath. Wij zullen de reserveringsstroken langs
deze spoorwegen doorvertalen in de Omgevingsverordening. Te zijner tijd zullen we bij realisatie ook
voor toekomstige, nieuwe spoorlijnen (bijv. Avantislijn) reserveringsstroken definiëren.
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De wijzigingen in ontwerp POL en ontwerp PVVp zijn hieronder opgenomen. De aanvulling op de
regels in de Omgevingsverordening is terug te vinden in het hoofdstuk van deze Nota van zienswijzen
dat gaat over de verordening.
Voorstel aan PS
Wijziging in ontwerp POL-2014 en ontwerp-PVVp:
ontwerp-POL, wijzig blz. 97, par 5.4.4.3:
“5.4.4.3 Reserveringsstroken langs provinciale wegen
Voor de belangrijkste RVWN-wegen, die een belangrijke bereikbaarheids- en doorstroomfunctie
hebben, hanteren we aan weerszijden reserveringsstroken, zodat op termijn een verbreding eventueel
mogelijk is. Aanleiding kan dan zijn de (verwachte) verkeersgroei, wegontwerpeisen voortkomend uit
het streven naar een duurzaam veilig wegverkeerssysteem, of maatschappelijk-bestuurlijke
overwegingen (de weg moet ‘toekomstvast’ zijn). De reserveringsstroken zijn vastgelegd in de
Omgevingsverordening.”
door:
“5.4.4.3 Reserveringsstroken langs provinciale wegen en spoorwegen
Voor de belangrijkste RVWN-wegen, die een belangrijke bereikbaarheids- en doorstroomfunctie
hebben, en voor enkele spoorwegen hanteren we aan weerszijden reserveringsstroken, zodat op
termijn een verbreding eventueel mogelijk is. Dit geldt ook voor toekomstige, nieuwe spoorwegen
(bijv. Avantislijn). Aanleiding kan dan zijn de (verwachte) verkeersgroei, wegontwerpeisen
voortkomend uit het streven naar een duurzaam veilig wegverkeerssysteem, of maatschappelijkbestuurlijke overwegingen (de (spoor)weg moet ‘toekomstvast’ zijn). De reserveringsstroken zijn
vastgelegd in de Omgevingsverordening.”
Wijziging kaart 4 Infrastructuur en bereikbaarheid:
Toevoegen aanduiding reserveringsstroken langs spoorwegen bij spoorlijn Roermond – Nijmegen (op
Limburgs grondgebied) en Heerlen – Duitse grens.
ontwerp-PVVp, voeg toe blz. 70:
Ruimtereservering spoorwegen
Naar analogie van de ruimtereservering bij provinciale wegen reserveren wij bij de spoorlijnen
Roermond – Nijmegen (Maaslijn) en Heerlen – Duitse grens (richting Herzogenrath) op een
vergelijkbare manier ruimte om toekomstige verbeteringen (bijv. spoorverdubbeling en/of elektrificatie)
mogelijk te maken. In de Provinciale Omgevingsverordening wordt voor deze twee spoorlijnen een en
ander nader gedefinieerd en omschreven. Ook bij toekomstige, nieuwe spoorlijnen (bijv. Avantislijn)
zullen we te zijner tijd bij realisatie dergelijke reserveringsstroken definiëren.”

5.4.7 Logistiek en goederenvervoer
Voor de regio Westelijke Mijnstreek is besloten een aparte logistieke visie op
te stellen. Wellicht kan deze in het POL worden benoemd aangezien logistiek
als provinciaal belang wordt aangemerkt.
Indiener constateert dat noch in hoofdstuk 4 (visie voor Zuid Limburg) noch
hoofdstuk 5 (thema logistiek p.99) een duidelijke visie op de ontwikkeling van
het logistieke knooppunt Zuid Limburg te vinden is. Het is van belang dat dit
knooppunt in het POL goed beschreven wordt en gepleit wordt voor het
opstellen van een gezamenlijke visie op dit onderdeel.
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Standpunt GS
In het POL is het belang van het logistieke knooppunt Zuid-Limburg aangegeven (zie 5.4.7.2). In het
PVVp is een nadere uitwerking gegeven van ons beleid ten aanzien van de logistieke knooppunten,
waaronder Zuid-Limburg, en de specifieke projecten waar wij ons in de komende jaren op willen
concentreren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Er kan, in aanvulling op Venlo en Born, gedacht worden aan een kleinere
intermodale overslagterminal in Roermond (in ieder geval spoor-weg) en het
evt. verplaatsen van het rangeerterrein Roermond daar naartoe. Aanknoping
van deze terminal met de Maaslijn en eventueel toekomstige IJzeren Rijn is
dan belangrijk.
Indiener verzoekt locatie ROC Nederweert aan te duiden als ‘Overslag locatie’
in het logistiek netwerk op kaart paragraaf 5.4.7.2 waardoor recht wordt
gedaan aan de functie en rol van ROC Nederweert binnen logistieke keten in
Limburg.

5131
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Standpunt GS
Wij gaan in ons beleid uit van 2 logistieke knooppunten, Noord-Limburg en Zuid-Limburg, waar een
concentratie van terminalactiviteiten (weg, water en spoor) plaatsvindt. De operatiegebieden hiervan
sluiten op elkaar aan. Een (extra) spoorterminal in Roermond heeft daarin geen toegevoegde waarde.
De term ROC’s is bij de opstelling van onze Havennetwerkvisie komen te vervallen. Het gaat bij
Nederweert om een solitaire overslaglocatie, die geen onderdeel vormt van ons concept rond de twee
logistieke knooppunten in Limburg en de daarop gebaseerde kaart van het logistieke netwerk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener is het eens met het standpunt van de provincie dat reactivering van
de IJzeren Rijn ongewenst is. Mocht deze onafwendbaar zijn, dan is indiener
niet overtuigd dat de N280/A52-variant de beste keus is. In dat geval dient een
studie uitgevoerd te worden naar alle mogelijke varianten.
Op p. 99, 2e alinea 8e regel staat dat reactivering van de IJzeren Rijn alleen
met maximale maatregelen ter bescherming van de leefomgeving kan. Voor
Weert betekent dit in ieder geval dat door het stedelijk gebied er sprake zal
zijn van een ondertunneld tracé. Indiener verzoekt de provincie de tekst aan te
vullen.
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Standpunt GS
Mede op basis van eerder variantenonderzoek zijn wij van mening dat de N280/A52-variant de beste
keus is bij een eventuele reactivering van de IJzeren Rijn. Nieuw onderzoek naar varianten is op dit
moment niet aan de orde.
Bij reactivering van de IJzeren Rijn zal het bevoegde gezag maatregelen nemen die voortvloeien uit
wet- en regelgeving. Wij zullen toezien op de realisatie van adequate maatregelen, die moeten zorgen
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voor de bescherming van de leefomgeving, van mens en natuur. Of daarbij een tunnel noodzakelijk is,
is op dit moment nog niet te beoordelen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Ten aanzien van de spoorverbindingen wordt gesteld dat het goederenvervoer
meeprofiteert van de beoogde verbeteringen aan het personenvervoer. Dit
impliceert dat het goederenvervoer per spoor zal toenemen. Indiener vraagt
aandacht voor de (negatieve) gevolgen voor de 'omgeving', waaronder
geluidsoverlast. Hij vindt dat tegelijkertijd met het verbeteren van de
spoorverbindingen er mitigerende maatregelen genomen moeten worden;
deze maatregelen moeten overlast voor direct aanwonenden en de aanwezige
natuur voorkomen.

1019

Standpunt GS
Gebruik van spoor geschiedt altijd binnen de wettelijke milieunormering (geluid, externe veiligheid,
trillingen etc.). Meestal wordt bij nieuwe spoorverbindingen ook een milieu-effectrapport opgesteld, dat
inzicht geeft in de effecten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Verzocht wordt om melding te maken van het belang van een zuidelijke
spooraansluiting Chemelot

1012

Standpunt GS
De zuidelijke spooraansluiting dient ter versterking van het logistieke knooppunt Zuid-Limburg en
wordt momenteel voorbereid. In het PVVp is dit meegenomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

S.v.p. in par. 5.4.7 ook benoemen de ontwikkelingen van het trimodale
knooppunt Holtum Noord en het automotive cluster en de daaraan verbonden
opgaven (OLS).
Wij vinden het van belang het ongehinderd logistiek systeem voor Holtum
Noord en het Automotive cluster in par 5.2 en 5.4 op te nemen en op kaart 3
economie en/of kaart 4 infrastructuur.

1012
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Standpunt GS
In de regiovisie Zuid-Limburg is opgenomen dat er een visie ontwikkeld wordt voor de duurzame en
economisch optimale ontsluiting van VDL Nedcar in Sittard-Geleen, in samenhang met de verdere
ontwikkeling van dit bedrijventerrein en de mogelijke verbetering van de spoorontsluiting van HoltumNoord en aantakking op het hoofdspoor. Daarmee geven we ons inziens een goede invulling aan de
vraag van indiener. Prioriteit ligt voor ons bij de ontsluiting van VDL Nedcar op het hoofdspoor. Gezien
nationaal economische en regionale werkgelegenheidsbelang in dat licht zullen we de passage iets
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herformuleren. Overigens worden in de komende periode nut en noodzaak, kosten en baten van
mogelijke verbeteringen van de spoorontsluiting van dit gebied in beeld gebracht.
De tekst in 5.4 over de logistieke knooppunten is algemener van aard en omvat geen verwijzingen
naar concrete projecten. De kaarten 3 en 4 zijn een weergave van de feitelijke situatie, daarin worden
geen beoogde ontwikkelingen weergegeven. Op twee kaarten bij de regiovisie, Regionaal Raamwerk
2030 en Infrastructuur en bedrijvigheid, staat de mogelijke spoorverbinding wel opgenomen. We
zullen, zoals nu onvoldoende uit de legenda van beide kaarten blijkt, verduidelijken dat de betreffende
spoorontsluiting in studie is en de tracé-aanduiding symbolisch.
Voorstel aan PS
Op pagina 63 (regiovisie, onderdeel bedrijventerreinen) wordt de passage ‘Er zal een visie
….hoofdspoor’ vervangen door: ‘Er zal een visie ontwikkeld worden voor een duurzame en
economisch optimale ontsluiting van VDL Nedcar in Sittard-Geleen met een aantakking van dit
bedrijventerrein op het hoofdspoor, in samenhang met de verdere ontwikkeling van het
bedrijventerrein en de mogelijke regionale verbetering van de spoorontsluiting van Holtum-Noord.
Gezien het nationaal economische en regionale werkgelegenheidsbelang ligt de prioriteit bij de
ontsluiting van VDL Nedcar op het hoofdspoor. In het kader van de visie zullen nut en noodzaak,
kosten en baten van mogelijke verbeteringen van de spoorontsluiting van dit gebied in beeld gebracht
worden.
Op de kaarten Regionaal Raamwerk 2030 en Infrastructuur en bedrijvigheid wordt in de legenda aan
de eenheid ‘nieuwe spoorverbindingen’ toegevoegd ‘(in studie, tracé-aanduiding symbolisch)’.

Indiener vind de aansluiting met Duitsland via de BAB 56 van groot belang.
Railterminals Klavertje4, Cabooter en Seacon ontbreken op kaart 4.
Bij Haven Stein staat een symbool op kaart 4 dat niet op de legenda is terug te
vinden. De status daarvan kan daarom helaas niet worden beoordeeld.
Gelieve dit in het definitieve POL aan te passen en gemeente te informeren
over de betekenis van deze aanduiding.
TrafficPort Venlo is als officiële luchthaven ten onrechte niet opgenomen op de
kaart op pagina 100.
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Standpunt GS
De POLkaarten en –viewer geven de bestaande situatie weer, waardoor nieuwe, beoogde projecten
niet zijn weergegeven. De aansluiting met Duitsland via de BAB 56 is weergegeven via de N297. Op
kaart 4 zijn de bestaande railterminals bij Venlo vermeld: ECT en Cabooter. Door het over elkaar heen
projecteren van symbolen ontstaat onduidelijkheid hierover, zoals blijkt t.a.v. de haven van Stein. Dit
wordt hersteld. De kaart op blz. 100 geeft het logistieke netwerk weer. Aangezien Traffic Port geen
functie heeft t.a.v. goederenvervoer wordt het op de kaart op blz. 100 niet vermeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

104

5.4.8 Luchtverkeer
Een volledige verankering van de positie van de luchthaven Maastricht
Aachen Airport wordt op sommige plaatsen gemist (par 4.3.2. en par 5.4.6).
Wat de rol van de luchthaven betekent voor de provincie en welke rol de
luchthaven speelt in het bieden van werkgelegenheid blijft ten onrechte
onbesproken.
De grote onderlinge concurrentie met omliggende (inter)nationale luchthavens
vraagt naar mening van de indiener om een heroverweging van de positie van
MAA.
Met de vele luchthavens als Düsseldorf, Luik, Weeze en Eindhoven in de buurt
is het vraag of MAA moet worden gehandhaafd.
Indiener constateert dat de luchthaven Niederrhein slechts wordt genoemd en
dat het erop lijkt dat de luchthaven geen betekenis heeft voor bijvoorbeeld
synergie, mogelijke samenwerkingen etc.
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Standpunt GS
De toekomstige rol van MAA zal in de komende jaren nader worden onderzocht en uitgewerkt en kan
dus nog niet exact worden weergegeven. In par. 4.3.2 valt MAA onder de ambitie uitstekende
verbindingen (blz. 56, tekst in kader, punt 1). MAA zal alsnog worden weergegeven op de kaartjes in
par. 4.3.2 en par. 5.4.6. Welke rol de luchthaven kan spelen in het bieden van werkgelegenheid is
afhankelijk van de nog te onderzoeken ontwikkelmogelijkheden.
De luchthaven Weeze (Niederrhein) is een van meerdere luchthavens voor personenvervoer in de
directe omgeving van Limburg en daarmee een alternatief voor Limburgse reizigers. Bij de
ontwikkeling van plannen voor Maastricht Aachen Airport (MAA) zal de aanwezigheid van dergelijke
luchthavens worden meegenomen en mogelijkheden voor synergie e.d. worden overwogen.
Voorstel aan PS
Voeg toe in ontwerp-POL:
par. 4.3.2, blz. 55
op de kaart luchthaven MAA toevoegen.
Voeg toe in ontwerp-POL:
par. 5.4.6, blz. 98
op de kaart luchthaven MAA toevoegen.

De luchthaven TrafficPort Venlo is niet opgenomen op kaart 4
Het tekstkader op pagina 101 is sterk verouderd. Zo is TrafficPort Venlo geen
terrein voor MLA’s sec, de luchthavenregelingen zijn reeds van kracht sinds
2010 en de Provinciale Verordening Luchthavens bestaat al sinds 2010.
Indiener wil graag dat Kempen Airport in Budel op de kaart wordt gezet.

5012
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Indiener vraagt of het ontbreken van de heli-luchthavens in het POL (helihavens worden alleen genoemd in de toelichting) betekent dat de gemeenten
een visie moeten ontwikkelen voor de heli-luchthavens?
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Standpunt GS
Op kaart 4 zijn alleen luchthavens weergegeven die reguliere lijndiensten voor personenvervoer
aanbieden en/of die mogelijkheden bieden voor goederentransport en niet de terreinen voor kleine
luchtvaart. TrafficPort Venlo en Kempen Airport zijn daarom niet weergegeven op kaart 4.
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Het tekstkader op blz. 101 is inderdaad niet helemaal actueel en zal worden aangepast. Daarnaast
zullen wij als themakaart een actuele versie van de kaart van regionale en kleine luchthavens uit het
POL2006 (actualisatie 2011) in het nieuwe POL opnemen.
Wij hebben in de Beleidsnota regionale luchtvaart 2009 (vastgesteld door PS oktober 2009) een visie
neergelegd voor de helihavens. Gemeenten zijn niet verplicht een visie te ontwikkelen, maar het staat
hen uiteraard vrij dit te doen als zij dat willen.
Voorstel aan PS
Vervang in ontwerp-POL:
blz. 101, tekstkader, onderdeel Kleine luchtvaart
“Op grond van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de Provincie
bevoegd gezag voor kleine luchthavens. In Limburg gaat het hierbij om vier helikopterhavens, vier
terreinen voor Micro Light Airplanes (MLA) en twee zweefvliegvelden. Voor deze luchthavens moeten
luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten (soort vergunningen op grond van de Wet luchtvaart)
worden opgesteld. Deze worden verankerd in de Provinciale Verordening Luchthavens.”
door:
“Op grond van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de Provincie
bevoegd gezag voor kleine luchthavens. In Limburg gaat het hierbij om vijf helikopterhavens, vier
terreinen voor Micro Light Airplanes (MLA) en twee zweefvliegvelden. Voor deze luchthavens zijn
luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten (soort vergunningen op grond van de Wet luchtvaart)
opgesteld. Deze zijn verankerd in de Provinciale Verordening Luchthavens. Een visie is uitgewerkt in
de Beleidsnota regionale luchtvaart.”
Voeg toe in ontwerp-POL:
blz. 101, onder tekstkader Toelichting luchtverkeer:
themakaartje met geactualiseerde versie van kaart 5g van POL2006 (actualisatie 2011) Regionale en
kleine luchthavens.
Gewaakt dient te worden voor een toename van overlast voor de
leefomgeving als gevolg van toenemend personen- en goederenvervoer op de
luchthaven.
Versterking van de positie van de luchthaven MAA kan veelal slechts
gerealiseerd worden middels een toename van het personen- en
goederenvervoer. Er dient voor gewaakt te worden dat hierdoor geen
overlastsituaties ontstaan voor de woonomgeving.
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Standpunt GS
Het personen- en goederenvervoer via de luchthaven MAA zal altijd plaatsvinden binnen de daarvoor
geldende randvoorwaarden, waardoor overlastsituaties zullen worden beheerst.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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5.4.9 Provinciaal belang, rol en instrumenten
Diverse Regionaal Mobiliteitsoverleg coördinatoren kampen met een disbalans
tussen beschikbare uren en werkbelasting, onder meer doordat de provincie
steeds meer taken wegzet richting coördinatoren. Indiener doet een klemmend
beroep op de provincie om concrete suggesties aan te dragen voor deze
problematiek.
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Standpunt GS
Wij hebben in het ontwerp-PVVp aangegeven dat wij de samenwerking met de gemeenten m.b.t.
mobiliteit via de RMO’s graag willen voortzetten en hebben hier positieve reacties op ontvangen.
Tevens hebben wij aangegeven dat we een ontwikkeltraject voor de RMO’s voorzien, en hierin zal het
genoemde personele probleem worden meegenomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Aanvullende wijzigingsvoorstellen van GS aan PS
Toelichting GS
In het PVVp hebben we (pagina 38) de rol van de Regionale Mobiliteitsoverleggen toegelicht en
aangegeven regionale visievorming op mobiliteitsgebied aan te moedigen. In het POL willen we die
uitnodiging aan de gemeenten/ regio’s eveneens een plek geven.
Voorstel aan PS
In 5.4.9 onder ‘Rol Provincie’ na ‘… stimulerende en faciterende rol’ toevoegen: ‘Regionale
mobiliteitsvisies nemen in onze ogen een steeds belangrijker plaats in. De Provincie nodigt
gemeenten en regio’s dan ook uit om in samenspraak met de Provincie, binnen de bestaande
overlegstructuren, te komen tot scherpe regionale mobiliteitsvisies.’

5.5 Energie
5.5.2

De opgave

In het POL moet het uitgangspunt worden opgenomen om zonneparken in
de bebouwde omgeving te plaatsen.
Indiener wil graag de visie van de provincie t.o.v. zonne-energieparken in het
buitengebied (p. 105).
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Standpunt GS
Om de 2020-doelstellingen voor de energietransitie, en met name de opwekking van hernieuwbare
energie, te realiseren is een aanzienlijke inspanning nodig. Benutting van zonne-energie is daarbij een
onmisbare optie. De voorkeur gaat hierbij uit naar meervoudig ruimtegebruik en plaatsing in de
gebouwde omgeving. Er zijn echter ook toepassingen denkbaar in het buitengebied. Gelet op de
opgave voor opwekking hernieuwbare energie sluiten wij zulke toepassingen niet op voorhand uit. Bij
evt. plaatsing van zonneparken in het buitengebied vormt de landschappelijke inpasbaarheid natuurlijk
wel een belangrijk afwegingsaspect.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.5.3

Aanpak energietransitie

Indiener vraagt op welke wijze gewaarborgd wordt dat de voor ogen staande
energiedoelstellingen voor 2020 in voldoende mate realiseerbaar zijn.
Is rekening gehouden met het feit dat energietransitie doelstellingen mogelijk
niet worden gehaald als gevolg van de noodzakelijke inzet van andere
partijen en de faciliterende en stimulerende rol van de provincie?
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Standpunt GS
Om de 2020-doelstellingen voor de energietransitie, zowel voor energiebesparing als voor de
opwekking van hernieuwbare energie, te realiseren zijn aanzienlijke inspanningen nodig. Hiertoe kan
geen energieoptie worden uitgesloten. Tevens zullen alle doelgroepen en actoren hun
verantwoordelijkheid moeten nemen en een actieve bijdrage moeten vervullen. Dit is (ook)
bekrachtigd in het Nationaal Energie Akkoord dat in september 2013 door meer dan 40 organisaties is
ondertekend. Het akkoord wordt thans uitgewerkt onder leiding van de SER-commissie Borging
Energie Akkoord.
Belangrijke aandachtspunten zijn voor ons beleid zijn:
• Energiebesparing in de gebouwde omgeving (woningen, kantoren en andere
utiliteitsgebouwen) en in industriële processen. Als Provincie stimuleren wij dit met subsidies,
revolverende leningen, het ontwikkelen van instrumenten en procesondersteuning van
(proef)projecten.
• Energiebesparing bij bedrijven via de wet milieubeheer stimuleren en handhaven wij.
• Het convenant windenergie – met als Limburgse taakstelling 95,5 MW opgesteld vermogen
eind 2020 – voeren wij uit in samenwerking met gemeenten, lokale belanghebbenden en
marktpartijen.
• Het gebruik van restwarmte en bodemenergie (warmte koude opslag en geothermie)
stimuleren wij d.m.v. het opstellen van kansenkaarten en zo mogelijk met garantstellingen.
• Mobiliteit
• Landbouw
• Inzet biomassa
In overleg met gemeenten zullen er regionale energievisies worden opgesteld, waarin per regio in
Limburg concreter wordt aangegeven welke maatregelen in de betreffende regio prioriteit krijgen en
welke acties voor welke partijen zijn weggelegd. Deze visies moeten resulteren in heldere afspraken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De gemeenten Beesel-Venlo-Venray hebben samen een Energiestrategie
opgesteld. Hierin is aangegeven de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te
worden vooral te willen invullen door in te zetten op lokale mogelijkheden als
bio vergisting en zon. Daarnaast houden de gemeenten ook de
technologische ontwikkelingen in het oog, waardoor mogelijk andere vormen
van duurzame energie in de toekomst interessanter worden.
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Standpunt GS
Wij hebben waardering voor de gezamenlijk opgestelde energiestrategie, zowel qua inhoud als
doorlopen proces. Tevens sluiten wij graag aan bij de opschaling van deze energiestrategie naar de
hele regio Noord Limburg, waarbij genoemde gemeenten de trekkersrol zouden kunnen vervullen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Stimulering van zonne-energie op daken bedrijventerreinen/kassen zou meer
aandacht en ruimte moeten krijgen, zodat ook vanuit het oogpunt van
energie zuinig wordt omgesprongen met de ruimte.
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Standpunt GS
Bij toepassing van zonne-energie geven wij de voorkeur aan meervoudig ruimtegebruik. Het in de
zienswijze aangebrachte idee is daarvan een goed voorbeeld. Het past echter niet bij onze
bevoegdheid en rol om opwekking van zonne-energie op daken af te dwingen. Het is aan de
ondernemers zelf om te beslissen of zij dit doen, waarbij veel zal afhangen of er een rendabele
business case te maken is. Recent geïntroduceerde instrumenten zoals de “postcoderoos” en de
subsidieregeling “asbest eraf, zon erop” bieden hiertoe mogelijkheden.
In de nog op te stellen regionale energievisies kunnen de kansen van dit voorstel meer regionaal
worden uitgewerkt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vraag meer aandacht voor de volgende punten t.a.v. het aspect
duurzaamheid in relatie tot ‘nieuwe energievormen’:
1) de ambitie voor de energietransitie in Parkstad Limburg (PALET)
2) het project voor duurzame opwekking d.m.v. zon-pV voor de openbare
verlichting in Landgraaf
3) de aanstaande Zuid-Limburgse samenwerking o.b.v.
Ondersteuningsprogramma Energie van VNG t.b.v. het simuleren van
energiebesparing en duurzame opwekking door particuliere
woningbezitters.VNGH
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Standpunt GS
Wij hebben waardering voor de door regio Parkstad opgestelde energiestrategie, zowel qua inhoud
als doorlopen proces en zouden graag zien dat de andere Zuid Limburgse gemeenten zouden
aansluiten bij deze strategie. Ondersteuning vanuit VNG daarbij lijkt ons zeer welkom en gewenst.
Zon-PV projecten zoals in Landgraaf zijn zeer zinvol als uitwerkingsacties van de energiestrategie en
verdienen naar onze mening navolging.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Indiener verzoekt op te nemen in het POL: de regionale kennisinfrastructuur
Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) en de locatie Wijk van
Morgen op Avantis als fysieke experimenteerruimte voor verduurzaming van
de gebouwde omgeving, mede in relatie tot de RWTH Aachen.
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Standpunt GS
Wij erkennen het belang van de ontwikkeling van regionale kennisinfrastructuur en ondersteunen dat
op basis van concrete en passende projectvoorstellen. Dat hebben wij in het geval van BIHTS en de
Wijk van Morgen ook gedaan. Deze werkwijze past bij het principe ‘ruimte om te experimenteren’
zoals genoemd in 3.2.7 van het ontwerp-POL. Het POL is een omgevingsvisie, geen projectenplan,
reden om terughoudend te zijn met het noemen van voorbeeldprojecten. Veel belangrijker is om de
ervaringen daaruit in te brengen en te delen bij de opstelling van de regionale energievisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De bovengrondse hoogspanningskabels brengen de nodige ruimtelijke
beperkingen met zich mee. Daarom zou het ondergronds kunnen brengen
van dit transport een aandachtspunt mogen zijn.
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Standpunt GS
Het onderhoud en exploitatie van het hoogspanningsnet valt onder de bevoegdheid van de
netbeheerders Tennet en Enexis. Wij beschouwden de mogelijk ruimtelijke beperking als een lokale
aangelegenheid waarvoor wij geen generiek regionaal beleid behoeven op te stellen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

5.5.4

Aanpak windenergie

Aanwijzing voorkeursgebieden windenergie wekt verbazing (m.n Noord
Limburg). Onvoldoende gekeken naar uitgangspunten voor toestaan
windturbines en niet gekeken hoe deze passen in het landschap. In P6 is
aangegeven dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn. Geen rekening
gehouden met vliegbewegingen Volkel. Sluit aan bij buitenlandse parken
langs grens en bij industrieterreinen met hoogbouw. Behoud het Peelland als
open landschap.
Specifiek is aangegeven dat gebied langs de Timmermansweg in Ysselsteijn
tot aan de Middenpeelweg een open agrarisch gebied is zonder
landschapsvervuiling en dus niet geschikt is als zoekgebied voor
windturbines.
Voor windenergie zijn voorkeursgebieden en uitsluitingsgebieden benoemd:
op de kaart lijken de uitsluitingsgebieden beperkter dan wanneer de criteria
uit de POL-tekst wordt gevolgd. Bovendien is in een aantal gemeenten
(waaronder Venray) een raadsbesluit genomen om geen windenergie toe te
staan (tenzij passend in bestemmingsplan). POL gaat daar in het geheel niet
op in, en beschrijft ook niet hoe hier mee om wordt gegaan. Er staan ook
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veel ‘witte’ gebieden op de kaart, wat is de betekenis daarvan?
De regio heeft een voorkeur om in het POL alleen de uitsluitingsgebieden op
te nemen (uiteraard vergezeld van goede criteria) en vervolgens regionaal uit
te werken waar het wel kan en te komen tot een juiste inpassing van nieuwe
initiatieven (landschapsontwerp op basis van vooraf vastgestelde eenduidige
criteria).
Voorkeursgebied windturbines voor Schandeloo wordt niet onderschreven
vanwege de daar aanwezige natuur- en recreatiewaarden.
Voorkeursgebied windturbines gaat erg diep in bebouwde gebieden Venlo
Noord en Blerick Noord.
Indiener mist de duiding in de tekst dat bij de bepaling van de
voorkeurgebieden rekening wordt gehouden met aardgastransportleidingen
en –installaties. Dit met oog op een mogelijk toename van de faalfrequentie
van gasleiding of –station. Indiener verzoekt tekst hierop aan te passen.
Indiener is tegen de op de POL kaart opgenomen zoekgebieden voor
windenergie in het LOG Montfort Mariahoop en op bedrijventerrein Business
Park Midden-Limburg. Onduidelijk is of de grens bij Koningsbosch nog als
zoekgebied in beeld is, indien dit het geval is de indiener ook hiertegen. De
plaatsing van (solitaire) windturbines past niet in het beleid en het landschap
van gemeente Echt-Susteren. Daarbij is het opnemen van
voorkeursgebieden voorbarig; communicatie met de omgeving is een
randvoorwaarde en daarbij moet de omgeving in ieder geval financieel
voordeel genieten van de plaatsing van windmolens.
Indiener wil dat alle natuurgebieden (waaronder ook te verstaan de
Mariapeel) en Park de Peelbergen in ieder geval worden uitgesloten voor
windmolens. Verder liggen er raadsbesluiten om in bepaalde gebieden en/of
hele gemeenten geen windmolens toe te staan. Hier is niks mee gedaan in
het POL. De regio ziet graag dat in het POL alleen de uitsluitingsgebieden
voor windmolens worden opgenomen, zodat de regio dit vervolgens kan
uitwerken.
Klavertje 4 gebied opnemen als zoekgebied voor windenergie, conform
structuurvisie. Energiebedrijf Etriplus als uniek sellingpoint voor greenport
opnemen.
S.v.p. Graetheide als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines van
kaart 5 verwijderen. Het is immers een heroverwegingsgebied
bedrijventerrein.
Bedrijventerreinen Willem-Alexander is ongeschikt als voorkeursgebied
windenergie, door ligging nabij binnenstad en nabije functies (wonen, leisure,
DOC). Vraagtekens over geschiktheid bedrijventerreinen Roerstreek
vanwege nabij gelegen bos en natuur.
Indiener is van mening dat het terrein van de Clauscentrale in Maasbracht
moet worden geschrapt als zoekgebied voor windturbines (kaart 5).
Voor windenergie zijn voorkeursgebieden en uitsluitingsgebieden benoemd:
op de kaart lijken de uitsluitingsgebieden beperkter dan wanneer de criteria
uit de POL-tekst wordt gevolgd. Bovendien is in een aantal gemeenten
(waaronder Venray) een raadsbesluit genomen om geen windenergie toe te
staan (tenzij passend in bestemmingsplan). POL gaat daar in het geheel niet
op in, en beschrijft ook niet hoe hier mee om wordt gegaan. Er staan ook
veel ‘witte’ gebieden op de kaart, wat is de betekenis daarvan?
111

1017

5155

1004

1021

5130

1012

1033

1027
1049

De regio heeft een voorkeur om in het POL alleen de uitsluitingsgebieden op
te nemen (uiteraard vergezeld van goede criteria) en vervolgens regionaal uit
te werken waar het wel kan en te komen tot een juiste inpassing van nieuwe
initiatieven (landschapsontwerp op basis van vooraf vastgestelde eenduidige
criteria).
Indiener vraagt aandacht voor de NAVO-luchthaven Geilenkirchen: bij de
verdere concretisering van plannen dient rekening te worden gehouden met
het internationale belang van de luchthaven op het gebied van defensie.
Indien in het bereik van de luchthaven plannen voor de plaatsing van
windturbines worden geconcretiseerd, verzoekt indiener hierbij betrokken te
worden.
Indiener is van mening dat de gehele goudgroene natuurzone uitgesloten
moet zijn van de mogelijkheid om windmolens te plaatsen. De goudgroene
zone moet ook in de OV opgenomen worden als uitsluitingsgebied voor
windturbines.
Indiener verzoekt het POL aan te passen conform de MER en de
stiltegebieden uit te sluiten van de plaatsing van windmolens. Hiertoe
kaart nummer 5 aan te passen en stiltegebieden te verwijderen uit de
voorkeursgebieden voor windturbines en toe te voegen aan de
uitsluitingsgebieden voor windturbines. Het gaat hier om de stiltegebieden: 1)
Groote en Kleine Moost, 2) Widdonk-Waterbloem-Weyenhout-Doorbrand en
3) Asbroekerheide
Indiener verzoekt om bos en EHS gebieden in heel Limburg, maar zeker in
midden-Limburg uit te sluiten als voorkeursgebied voor windturbines en juist
aan te wijzen als uitsluitingsgebied.
De Provincie moet bij de plaatsing van windmolens rekening houden met de
het landschappelijk decor, dat van groot belang is voor het recreatieproduct.
Daarmee moet voorkomen worden dat windmolens niet te dicht in de buurt
van natuur- en recreatieparken “landen”.
In het planMER geeft u aan dat Zuid Limburg nagenoeg geen geschikte
locaties heeft voor het plaatsen van windturbines, echter zowel de Chemelot
site als Graetheide zijn in het ontwerp POL aangeduid als voorkeurslocaties
voor windturbines.
De mogelijkheid om in de Landgoederenzone en het Nationaal Landschap of
direct aangrenzend daaraan windturbines te kunnen plaatsen, dient uit het
POL2014 te worden geschrapt.
Gevraagd wordt om nadere onderbouwing over locatiekeuze windenergie.
Het beleid voor windenergie moet indien nodig ruimte krijgen samen met de
hoog dynamische industriële activiteiten, waar overlast voor bewoners
minimaal is en waar dit goed strookt met de bestaande industriële
activiteiten.
Gemeente is, vanwege de unieke landschappelijke kwaliteiten, tegen de
aanwijzing van het gebied in en rond bedrijventerrein Gronsveld als kansrijke
zone voor windenergie.
M.b.t. de aangewezen voorkeursgebieden voor windenergie vraagt indiener
met klem aandacht te hebben voor de “Parkstad Limburg Energietransitie”kaarten (PALET-kaarten), regionale afstemming, een goede ruimtelijke
ordening en de benodigde flexibiliteit. Het doel zou niet moeten zijn het
(vanuit een top-down benadering) realiseren van windturbines, maar het
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realiseren van een duurzame energiehuishouding, en daartoe zijn er meer
energiemodaliteiten te benoemen die in de grote transitie-opgave kunnen
voorzien.
Met betrekking tot de aangewezen voorkeursgebieden voor windenergie
vraagt indiener met klem aandacht te hebben voor de PALET (Parkstad
Limburg Energie-Transitie)-kaarten m.b.t. windenergie, voor regionale
afstemming, een goede ruimtelijke ordening en de benodigde flexibiliteit,
zoals in PALET als belangrijk uitgangspunt is opgenomen. Binnen de
gemeente Nuth worden windturbines op het bedrijventerrein de Horsel als
kansrijk gezien.
Volgens indiener is het niet correct dat ‘stiltegebieden’ in het POL niet tot de
uitsluitingsgebieden worden gerekend terwijl in het plan- MER wordt gesteld
dat vrijwaring plaatsvindt van Nationaal Landschap, Maasdal, Natura 2000
en stiltegebieden.
Op kaart 5 van het POL is zelfs te zien dat op 3 locaties de stiltegebieden
zelfs onder de voorkeurslocaties voor windturbines vallen. Het gaat hier om
de stiltegebieden1) Groote en kleine Moost, 2) Widdonk-WaterbloemWeyenhout- Doorbrand en 3) Asbroekerheide.
Volgens indiener verslechteren de stiltegebieden wel omdat het POL niet het
uitgangspunt uit het MER heeft overgenomen, namelijk het uitsluiten van
stiltegebieden voor windturbines. De nieuwe toevoeging in de
omgevingsverordening biedt volgens indiener als het ware een vrijbrief voor
het plaatsen van windturbines in stiltegebieden. Dit is een ongewenste
situatie.
Indiener verzoekt derhalve:
- Het POL aan te passen conform het MER en stiltegebieden uit te sluiten
van de plaatsing van windmolens.
- Kaart nummer 5 aan te passen en stiltegebieden te verwijderen uit de
voorkeursgebieden voor windturbines en toe te voegen aan de
uitsluitingsgebieden voor windturbines. Het gaat hier om de stiltegebieden: 1)
Groote en Kleine Moost, 2) Widdonk-Waterbloem-Weyenhout-Doorbrand en
3) Asbroekerheide
- De Omgevingsverordening, hst. 2, par. 4 aan te passen en de toevoeging
“buiten een inrichting” te schrappen uit artikel 2.21 en 2.22. Voorts verzoeken
wij u om in artikel 2.22 winturbines toe te voegen aan de lijst van apparaten
die in een stiltegebied verboden zijn.
- De Omgevingsverordening, hst. 5, par. 8 aan te passen en stiltegebieden
toe te voegen aan de uitsluitingsgebieden.
Zienswijze t.a.v. windturbines in EHS en bosgebieden
Volgens de opsomming uit pagina 107 van het POL blijkt niet dat bos en
EHS gebieden horen tot de voorkeursgebieden voor windmolens. Dit lijkt ons
ook niet wenselijk. Het Rijk heeft jarenlang inspanningen verricht om de EHS
te realiseren. Vervolgens besluit de provincie in het nieuwe POL om een
“Nationaal Landschap Zuid Limburg” een uitsluitingsgebied te noemen en
hele gebieden EHS in Noord en Midden Limburg als voorkeursgebieden aan
te wijzen. Dit is een ongewenste en uiterst merkwaardige situatie, gezien ook
het belang dat de provincie hecht aan goudgroene natuur en het
gereserveerd bedrag van 8 mln. om goudgroene natuur te realiseren. Het is
een verkeerd signaal als vervolgens de goudgroene natuur gebruikt wordt
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voor het plaatsen van windturbines. In goudgroene natuur hoort geen
industriële windturbine thuis.
Indiener verzoekt:
• om bos en EHS gebieden in heel Limburg, maar zeker in Midden-Limburg,
zoals in het planMER in de tabel op pag. 131 wordt gesteld, uit te sluiten als
voorkeursgebied voor windturbines en juist aan te wijzen als
uitsluitingsgebied.
• tevens verzoeken wij u om ook het kaartmateriaal en de
Omgevingsverordening hierop aan te passen.
Op p. 107 wordt het landelijk gebied rondom Weert als voorkeursgebied voor
windturbines aangeduid. Dit is een kleinschalig landschap dat deels ook
opgenomen is als beschermd stads- en dorpsgezicht. Daarnaast ligt er een
vliegfunnel en is het gehele grondgebied van gemeente Weert onderdeel van
het radarverstoringsgebied van militaire vliegbasis Volkel. Het is niet
toegestaan om hier windturbines op te richten. Indiener verzoekt de provincie
dan ook de tekst en kaart 5 Energie aan te passen overeenkomstig deze
zienswijze.
Indiener bepleit om ‘stiltegebieden’ als vierde gebied toe te voegen aan de
gebieden waar het belang van windenergie ondergeschikt is
(uitsluitingsgebieden windturbines; toelichting blz. 65). Het geluid van
windturbines is niet gebiedseigen voor stiltegebied en dus verboden. Indiener
verzoekt daarom om stiltegebieden uit te sluiten voor windenergie.
In de omgevingsverordening dient te worden opgenomen dat de goudgroene
natuurzone wordt uitgesloten voor windturbines.
Niet alleen de Natura2000, maar ook de goudgroene-gebieden zouden als
uitsluitingsgebieden voor windturbines moeten worden aangeduid.
Indiener verzoekt de Omgevingsverordening, H5, paragraaf 8 aan te passen
en stiltegebieden, bos en EHS gebieden toe te voegen aan de
uitsluitingsgebieden voor windturbines.
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Standpunt GS
De energietransitie is een grote opgave, die nationaal is onderschreven in het Nationaal
energieakkoord dat door ruim 40 organisatie is ondertekend, waaronder IPO, VNG en
milieuorganisaties. Via de regionale energievisies willen we met de gemeenten en andere
stakeholders scherp maken hoe groot deze opgave feitelijk is, hetgeen moet resulteren in regionale
uitvoeringsafspraken Windenergie mag daarin niet ontbreken. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt
over de minimale bijdrage die vanuit Limburg aan de nationale taakstelling op het gebied van
windenergie zal worden geleverd. In het ontwerp POL hebben we geschetst welke realisatiestrategie
we daartoe willen volgen, en is een plaatsingsvisie opgenomen met voorkeursgebieden en
uitsluitingsgebieden.
Uit de zienswijzen blijkt enige onduidelijkheid over het verschil tussen voorkeursgebieden en overige
gebieden. Ook in die laatste gebieden is namelijk wel degelijk, onder voorwaarden, plaatsing van
windturbines mogelijk. Dat wordt hieronder verhelderd. We gaan ook in op de vragen over het
motiveren en aanpassen van de gebiedsindeling.
Uitsluitingsgebieden
In deze gebieden is het niet toegestaan om windturbines te bestemmen en te plaatsen. Dit is
vastgelegd in de Omgevingsverordening.
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Onder de uitsluitingsgebieden bevinden zich het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, de Natura-2000
gebieden en het winterbed van de Maas. Dit sluit aan bij andere provinciale beleidsthema’s waarin
voorop staat het behoud en doorontwikkeling van:
−
het meest hoogwaardige Limburgse landschap;
−
de hoogwaardige natuur en bescherming van vogeltrek over de Maas.
Er zijn verschillende verzoeken om de uitsluitingsgebieden verder uit te breiden: met gebieden die
direct grenzen aan het Nationaal Landschap, met de héle goudgroene natuurzone of met
stiltegebieden.
De mogelijke visuele impact van de plaatsing van turbines aan grens van het Nationaal Landschap
wordt erkend, dat geldt evenzeer voor andere grootschalige bedrijfsmatige activiteiten. We houden de
mogelijkheid voor de plaatsing van windturbines in het aangrenzende gebied echter open om
daarmee tot een haalbare en betaalbare hernieuwbare energiemix voor dit gebied te komen. Hierbij
wordt gewezen op de Parkstad Limburg Energie-Transitie (Palet) waarin, binnen een
toekomstbestendige energiemix, windenergie ook een plek heeft gekregen buiten het Nationaal
Landschap. Door concentratie van turbines kan de impact op het Nationaal Landschap beperkt blijven.
Wij sluiten functiecombinatie van windturbines en natuur niet op voorhand uit. Een ruimere, generieke
uitsluiting van landschappen en natuur achten wij op dit moment niet gewenst, omdat daarmee de
ontwikkelruimte voor windturbines beperkt wordt. Bij feitelijke initiatieven zal een meer gedetailleerde
studie naar effecten en overleg met belanghebbenden plaats moeten vinden om te bepalen of
functiecombinatie tot de mogelijkheden behoort. Dat de goudgroene natuurzone niet in zijn geheel is
uitgesloten, betekent niet dat hier windturbines zullen worden geplaatst. Er zal steeds getoetst worden
op habitattype en voorkomen van soorten (conform de regels in de Omgevingsverordening). Flora- en
Faunawet zijn daarbij kaderstellend. Bij verstoring van natuurfuncties zal een functiecombinatie van
natuur en windturbines niet voor de hand liggen. De landschappelijke context speelt daarbij eveneens
een rol. Bij weging van locatie-alternatieven zal functiecombinatie met de goudgroene natuurzone
minder voor de hand liggen dan een combinatie met de bronsgroene landschapszone.
Stiltegebieden willen we op voorhand evenmin uitsluiten. Stilte is een belang dat in de afweging voor
locatiekeuze van windturbines zal worden meegewogen, tevens zijn de mogelijkheden voor
inrichtingen in een stiltegebied gebonden aan de bestemmingsplanvoorschriften
Indieners wijzen erop dat in het plan-MER bij de beoordeling er van is uitgegaan dat stiltegebieden en
tevens blauw/groene gebieden zijn uitgesloten. Dat is een juiste constatering. Het plan-MER heeft ons
geholpen bij de effectbepaling van bepaalde beleidskeuzes. In het ontwerp-POL is er echter voor
gekozen om de stiltegebieden en blauw/groene gebieden niet op voorhand uit te sluiten, maar ruimte
te laten om op basis van maatwerk te bepalen of functiecombinatie mogelijk en gewenst is.
Verzoeken van gemeenten om andere, in gemeentelijke beleidsplannen aangewezen
uitsluitingsgebieden of het zelfs het hele grondgebied van een gemeente als uitsluitingsgebied op de
POL-kaart te zetten nemen we niet over. We baseren de keuze van uitsluitingsgebieden in POL op
inhoudelijke overwegingen, zoals hierna genoemd. Bij de verdere detaillering zullen aanvullende
beoordelingsaspecten wel een rol spelen.
Voorkeursgebieden
Op basis van een landschappelijke voorstudie ‘Landschapsadvies windenergie Limburg” en een
vergelijking van mogelijke strategieën in de eerste fase van het plan-MER is er een selectie van
gebieden gemaakt die zich het beste lenen voor de ontwikkeling van nieuwe windturbines: de
voorkeursgebieden windturbines.
Wij willen stimuleren dat nieuwe ontwikkelingen met name plaatvinden in deze voorkeursgebieden.
Het gaat om grootschalige landschappen in de jonge Peelontginningen van Midden- en Noord115

Limburg, grotere industrieterreinen en ontwikkelingsgebieden voor veehouderij en glastuinbouw,.
Deze gebieden zijn indicatief begrensd (kaart 5).
Naast de voorkeursgebieden die op kaart zijn aangegeven, zien we ook mogelijkheden in gebieden
aangrenzend aan buitenlandse gebieden waar reeds turbines staan opgesteld en in gebieden die
ruimte bieden voor de opstelling van clusters van tenminste zes turbines.
De motivatie voor de keuze van deze voorkeursgebieden is dat het landschap er reeds door recent
menselijk handelen is gevormd (ruilverkaveling, ontginning, bouw van complexen en objecten). Met
name gebieden waar grote opstellingen mogelijk zijn zijn waardevol omdat dit verrommeling (veel
verspreid liggende kleine clusters) van het landschap voorkomt. Daarbij geldt ten alle tijde dat een
goede ruimtelijke inpassing geborgd moet zijn.
In het ontwerp POL is in de toelichting aangegeven hoe een goede ruimtelijke inpassing gewaarborgd
kan worden: bv door een lijnvormige opstelling (langs infrastructuur).
Het Klavertje-4 gebied maakt onderdeel uit van de voorkeursgebieden. Het abstractieniveau van de
kaarten maakt dit evenwel niet expliciet zichtbaar. De intergemeentelijke structuurvisie Klavertje-4
bevat een zoekgebied windenergie en is reeds een voorbeeld van een lokale uitwerking van ons
beleid. De activiteiten van Etriplus kunnen impuls geven aan de feitelijke realisatie van windturbines
en overige hernieuwbare energievoorzieningen.
Niet overal binnen de voorkeursgebieden windturbines zullen locaties van windturbines kunnen
worden ontwikkeld. Er gelden namelijk een groot aantal wettelijke beperkingen (b.v. geluidhinder,
slagschaduw, natuur) en een aantal bestaande functies (b.v. infrastructuur (wegen, gas,
hoogspanning, radar, tunnels) en woningen) of waarden kunnen in strijd zijn met de plaatsing van
windturbines. Dit vraagt nader onderzoek en overleg. Dit maakt onderdeel uit van het proces zoals dit
in het POL is beschreven voor lokale uitwerking van de realisatie en plaatsingsvisie.
Mogelijkheden buiten de voorkeursgebieden
Hoewel de voorkeur uitgaat naar clusters van minimaal zes turbines, vinden we een omvang van drie
turbines het minimum. Tot het moment dat we de met het Rijk afgesproken taakstelling gerealiseerd
hebben, is dat voor ons echter geen harde eis, daarvoor vinden we het opgang brengen van de
realisatie van te groot belang. In de genoemde periode kan van het minimum afgeweken worden mits
er vooraf afspraken gemaakt worden over de sloop (aan het eind van de economische levensduur), er
sprake is van lokaal draagvlak (zie realisatiestrategie) en van een goede ruimtelijke inpassing.
Voor Graetheide geldt dat de bedrijventerreinfunctie wordt heroverwogen, en het gebied in verband
daarmee niet meer als voorkeursgebied zou moeten worden aangemerkt. Graetheide zal daarom als
overig gebied worden opgenomen op de kaart. Vestiging van windmolens is daarmee niet uitgesloten.
Uitwerking voorkeursgebieden tot voorkeurslocaties
We nodigen alle gemeenten uit om mee invulling te geven aan de ambities.
In het ontwerp POL is de realisatiestrategie geschetst. Wij gaan binnen de voorkeursgebieden zoeken
naar geschikte locaties voor windturbines. Dat proces van detaillering wordt gestart met gemeenten
die met ons ambities hebben op het gebied van de productie van hernieuwbare energie. Als er medio
2015 onvoldoende zicht is op het realiseren van onze taakstelling zullen we een inpassingsprocedure
starten.
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Overigens wijzen we erop dat de Provincie gelet op de regelgeving genoodzaakt kan worden om voor
initiatiefnemers een PIP op te stellen.
Voorstel aan PS
Aanpassen kaart 5 Energie: Het gebied Graetheide vervalt als voorkeursgebied windturbines.

Gemeente bereid overleg over windenergieopwekking aan te gaan vanuit
positieve insteek voor duurzame energieopwekking. Aankondiging PIP zet
overleg wel onder druk.
Indiener verzoekt om in het POL op te nemen dat de impact van de plaatsing
van windturbines niet ophoudt bij de gemeente-, provincie of Rijksgrenzen en
dat de provincie zich blijft inzetten voor een goede samenwerking, afstemming
en communicatie tussen de verschillende partijen en overheden.
Indiener pleit er voor dat de provincie vroegtijdig met betrokken en
verantwoordelijke overheden over de grens in overleg treedt om de effecten
van windturbines net over de grens in België en Duitsland voor
natuurgebieden in Limburg tijdig in beeld te brengen.
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Standpunt GS
Wij geven in het POL aan dat we tot een lokale realisatie- en plaatsingsvisie willen komen. Daarvoor
zullen wij het overleg met gemeenten aangaan en daarbij lokale partijen betrekken. De
energietransitie en de afspraken hierover vragen tempo in de realisatie. Dat legt enige druk op het
proces, maar er blijft ruim voldoende tijd voor overleg en afstemming.
Grensoverschrijdend overleg beschouwen wij als vanzelfsprekend, omdat de plaatsing van
windturbines niet ophoudt bij de grens.
Afstemming met Duitse en Belgische overheden over nieuwe planvorming nabij de grens heeft onze
aandacht. Bestaande afspraken over grensoverschrijdende consultatie stellen ons in staat inbreng in
de procedures te leveren. Daarvan wordt ook actief gebruik gemaakt. Wij spannen ons in om
vroegtijdige afstemming te verbeteren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Keuze om (zolang rijkstaakstelling nog niet is behaald) ook
windmolenprojecten met minder dan 3 turbines toe te laten, leidt tot risico op
versnippering.
Hoewel indiener de keuze van de provincie voor duurzame energie
onderschrijft, lees deze toch enkele discrepanties in de voorstellen voor
windenergie. Enerzijds pleit het POL 2014 voor concentratie en
grootschaligere windparken. Anderzijds is een project met drie windturbines
acceptabel, en is het zelfs, tot er afspraken met het Rijk zijn gemaakt, mogelijk
om op plaatsen een windturbine te plaatsen, mits lokaal gedragen. Hierdoor is
het gevaar op verrommeling van het landschap, zoals bijvoorbeeld in het
landelijke gebied rondom het Duitse Kleve, levensgroot. Indiener maakt
daarom bezwaar tegen een ondergrens van drie of zelfs één turbine voor
windenergieprojecten en vraagt de provincie om zich aan haar eigen norm van
grootschaligheid en concentratie van windenergieparken te houden.
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1033

5192

Standpunt GS
De wens tot concentratie wordt gedeeld. Tegelijkertijd heeft ook het plan-MER aangetoond dat het
aantal locaties waar zes of meer turbines kunnen worden ontwikkeld zeer schaars zullen zijn, mede
door de vele belemmeringen die er zijn. Dit is de reden dat de ondergrens is gelegd bij drie turbines.
Ten aanzien van solitaire turbines is de overweging gelegen in het feit dat in de maatschappij een
toenemend besef is om actief bij te dragen aan de energietransitie. Er zijn energiecorporaties die
binnen hun gemeenschap draagvlak creëren voor de opwekking van hernieuwbare energie. De
ontwikkeling van windenergie kan daar onderdeel van uitmaken. We willen deze ontwikkeling van
onderop niet op voorhand blokkeren, door de eis van 3 turbines generiek op te leggen. Dat vereist wel
dat deze lokale initiatieven op brede steun moeten kunnen rekenen. Ook in die gevallen zullen wij
onderzoeken of opschaling mogelijk is tot de gewenste omvang van 3 turbines. Tevens vraagt de
opgave de inzet van vele partijen en kunnen en willen wij deze lokale initiatieven niet uitsluiten. Op het
moment dat we voldoende plancapaciteit hebben (of beter: de met het Rijk afgesproken taakstelling is
gerealiseerd), zullen wij deze kleinere projecten niet meer ondersteunen, tenzij een opschaling kan
worden bereikt
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Vraagtekens over profijtplan als voorwaarde voor planologische medewerking
realisatie windmolenlocatie. Borging moet plaatsvinden in gemeentelijke
verordening c.a. ontwikkel- en realisatieovereenkomst, vraag of dit als
voorwaarde in de formele ruimtelijke afweging gehanteerd kan worden.

1033

Standpunt GS
Anders dan indiener zich afvraagt, zien wij in beginsel geen juridische beletselen om in het kader van
een planologische procedure voorwaarden te stellen met betrekking tot het gebruik van een profijtplan
of enige vorm publieksparticipatie. Indien een gemeente via flexibiliteitsbepalingen in een
bestemmingsplan (wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheid) of via het verlenen van een
omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, medewerking wil verlenen aan de
planologische inpassing van een windinitiatief, beschikt zij over beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij
met deze bevoegdheid omgaat. Een gemeente kan dit in een beleidsregel nader vastleggen of, bij het
ontbreken zo’n beleidsregel, van geval tot geval beoordelen of ze van die bevoegdheid gebruik wil
maken. Voorwaarden met betrekking tot de inzet van een profijtplan kunnen ook worden opgenomen
in planregels/-voorwaarden inzake de toepassing van een wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid.
Daarnaast kan het (moeten) hebben van een profijtplan ook worden meegenomen bij de afweging
over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik.
Los van de vraag naar de juridische afdwingbaarheid van een profijtplan in het kader van een
planologische procedure, kan worden geconstateerd dat het vastleggen van afspraken over
participatie of lokale betrokkenheid via een overeenkomst (bijvoorbeeld via een
bevoegdhedenovereenkomst of een ontwikkel- en realisatieovereenkomst) in de praktijk een gangbare
en effectieve aanpak is. Ook waar het gaat om de concrete toepassing van het profijtbeginsel. In het
overleg over een verzoek om een windinitiatief mogelijk te maken kan, afhankelijk van wie de
planologische procedure voor het opstellen, wijzigen of afwijken van een plan doorloopt, de gemeente
of provincie met de initiatiefnemer via een overeenkomst afspraken maken over de voorwaarden
waaronder de genoemde planologische medewerking wordt verleend. Daarbij is het ook voor de
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ontwikkelaars van windparken helder dat er profijt moet zijn voor de omgeving. Het is de opgave het
maatschappelijk rendement voor de directe omgeving zo groot mogelijk te maken. Hieraan kunnen
overheden proactief bijdrage door inzet van bestaande instrumenten. Het met toepassing van artikel
6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en via een anterieure overeenkomst regelen van een
financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen (betreft maatschappelijk belangrijke functies) zal,
afhankelijk van het schaalniveau waarop dit speelt, zijn grondslag en uitwerking moeten krijgen in
afzonderlijke structuurvisies als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. In zo’n structuurvisie moet de
koppeling tussen kostendrager en ruimtelijke ontwikkeling duidelijk worden gemaakt.
Voorstel aan PS
In paragraaf 5.5.4 Aanpak windenergie, subparagraaf Realisatiestrategie, de laatste twee zinnen van
de eerste alinea (Dit…..partij.) vervangen door de volgende tekst:
Indien de provincie via een inpassingsplanprocedure betrokken wordt bij de (project)realisatie van
windturbines, wordt via overeenkomsten vooraf het invullen van een profijtplan als randvoorwaarde
gesteld. Wij vragen de gemeenten om op overeenkomstige wijze te handelen.
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Hoofdstuk 6: Zienswijzen over een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

6.1 Leefomgeving
Meer aandacht voor milieu
Ondanks dat in de plan-MER van het POL 2014 milieuaspecten worden
genoemd die expliciet suggereren dat een nadere uitwerking hiervan in het
POL zal worden gegeven, zijn de duurzame thema’s in het ontwerp-POL nogal
onderbelicht en getuigen ze van weinig ambitie en innovatie.
In de beschrijving van de aanpak van milieukwaliteit (pag. 112) wordt niets
gezegd over de verwachte resultaten; voor de compleetheid is het zinvol om
hier kort te verwijzen naar de conclusies van de Plan-MER op dit punt. Ook is
het zinvol aan te geven welke vraagstukken niet vallen on der de vigerende
beleidsdoelen, zodat duidelijk wordt waar de rol van de provincie zich op kan
richten. Gewenst is dat de tekst wordt aangevuld met een korte toelichting.
Indiener vraagt de provincie na te gaan of beleidsaanvullende maatregelen op
POL niveau een bijdrage kunnen leveren aan de beleidsdoelstelling
wegverkeergeluid.
Welke milieudoelen worden nagestreefd, wanneer u op pag. 112 melding
maakt van belangrijke milieuvraagstukken.

1011, 1017, 1049, 1050,
1172,
1067,
1019
1052

1052

1012

Standpunt GS
De milieuthema’s zijn in het POL2014 zo min mogelijk sectoraal benaderd en zoveel mogelijk
gekoppeld aan de thema’s waarbij milieuaspecten een rol spelen. Voorbeelden zijn landbouw (aanpak
emissies van stikstof, geur en fijn stof), mobiliteit (geluid, milieuaspecten openbaar vervoer) en
bodembeheer (bodemsanering). Uit de reacties blijkt dat door die sector-/themagerichte aanpak een
goed overzicht van onze milieuambities ontbreekt en een versnipperd beeld kan ontstaan. Daarom
voegen we in het definitieve POL een aparte paragraaf ‘milieukwaliteit’ toe, zonder overigens de
gedachte van de koppeling aan de betreffende thema’s los te laten. Waar nodig worden ambities uit
de modernisering toegevoegd aan de betreffende thema’s.
In onze duurzaamheidsaanpak volstaan we voor een aantal thema’s met het aanhaken bij de (al zeer
ambitieuze) Europese en nationale doelstellingen en regels en achten we geen redenen aanwezig om
daar nog een ‘provinciale kop’ bovenop te zetten. Maar voor een aantal vraagstukken doen we dat wel
heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld in de aanpak schone stallen, gericht op een reductie van ammoniak
(en tevens geur en fijn stof) door veehouderijen, die verder gaat dan de wettelijke eisen. Zo leiden de
eisen voor de emissiereductie van ammoniak bij varkenshouderijen tot 85% afname van de uitstoot.
Voorstel aan PS
In 0 blz 8, voor de kwaliteit van Limburg, in het kader:
• wordt de zinsnede ‘Status POL2014 … t/m … (Planwet verkeer en vervoer).’ verplaatst naar direct
boven het kader,
• wordt de toelichting wordt aangevuld met een nieuwe alinea: “Het milieubeleid heeft zich in
toenemende mate ontwikkeld tot facetbeleid en werkt in verschillende beleidsthema’s door. Zie
ook ‘Modernisering Milieubeleid’ (Kamerstuk 28663, nr. 55). Daarom kent dit POL geen apart
milieuhoofdstuk, wat wel nog het geval was in POL2001 en POL2006, maar is het milieubeleid
uitgewerkt in combinatie met andere beleidsthema’s, zoals landbouw en infrastructuur en
bereikbaarheid. (zie 6.1.1)
In 1 blz 9, essenties en belangrijkste veranderingen:
120

•

wordt in de eerste alinea achter ‘… het aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren en
arbeidskrachten,’ toegevoegd: “het versnellen van de energietransitie,”.
In 2.4 blz 19, belangrijke uitdagingen voor het POL, faciliteren innovatie:
• wordt in de derde alinea achter ‘… kan dan ook een katalysator vormen voor innovatie.’
toegevoegd: “Economische groei gaat gepaard met grondstoffengebruik. Er liggen kansen voor
economie bij de overgang naar een circulaire economie. Door bedrijven aan te zetten tot
innovaties voor grondstoffen- en materiaalkringlopen, kunnen oplossingen worden gevonden voor
het vergroten van het Limburgse concurrentievermogen (groene groei) in samenhang met
maatschappelijke opgaven, zoals beschikbaarheid en duurzaam beheer van natuurlijke
grondstoffen en bescherming van het milieu. We sluiten aan bij de Europa 2020 strategie omtrent
grondstoffenefficiëntie.”
• worden verderop in de alinea de voorbeelden ‘(windenergie, bodemenergie)’ vervangen door
“(o.a. windturbines, geothermie- en WKO-installaties, zonneparken)”.
In 2.4 blz 20, belangrijke uitdagingen voor het POL, fundamenteel andere opgaven op het terrein van
wonen en voorzieningen:
• wordt in de tweede alinea de zinsnede ‘Wensen op het gebied van comfort en duurzaamheid …’
vervangen door “Wensen op het gebied van comfort, duurzaamheid en gezondheid …”.
In 2.4 blz 20, belangrijke uitdagingen voor het POL, kwaliteit van de leefomgeving in steden en
dorpen:
• wordt de zinsnede ‘… verbetering van de luchtkwaliteit, terugdringen van nitraat in het grondwater
en het terugdringen van de hinder (geur, fijn stof e.d.) van veehouderijen.’ vervangen door “…
verbetering van de luchtkwaliteit (met name fijn stof), terugdringen van nitraat in het grondwater
en het terugdringen van hinder (geluid, geur, licht e.d.). Ook klimaatverandering (hogere
temperaturen, hevige regenbuien) leidt tot de opgave om de gebouwde omgeving
klimaatbestendig in te richten ter voorkoming van hittestress en lokale wateroverlast.”
In 3.1.3 blz 23, inspiratie door kwaliteitsbewustzijn:
• wordt in de eerste zin het woord ‘duurzaamheid’ vervangen door “milieu”.
In 3.1.5 blz 25, zorgvuldig omgaan met onze voorraden:
• wordt achter het laatste gedachtestreepje nog een uitgangspunt toegevoegd: “- Beter benutten van
grondstoffen door er efficiënter mee om te springen en het benutten van afval- en reststromen en
uiteindelijk realiseren van gesloten kringlopen.”
In 5.1 blz 79, economische ontwikkeling:
• wordt boven de toelichting in het kader een nieuwe alinea ingevoegd:
“Circulaire economie
In het verlengde van maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt de overgang naar een
circulaire economie. Hierdoor worden de concurrentiekracht van het industrieel systeem versterkt
en nieuwe (vormen van) bedrijvigheid gestimuleerd. Voor bedrijven gaat het dan om een
verminderde afhankelijkheid van energie- en grondstoffenleveranciers in het buitenland en een
geringere gevoeligheid voor prijsstijgingen. Voor de samenleving is een schoner milieu een
belangrijk voordeel. We sluiten met onze ambities voor circulaire economie aan bij de Europese
en nationale ambities en doelstellingen. De transitie naar een circulaire economie stimuleren we
o.a. via ketensamenwerking, het bieden van experimenteerruimte voor koplopers en
kennisverspreiding. Ook kan de provincie optreden als launching customer door in
aanbestedingstrajecten mogelijkheden te bieden aan circulaire producten en diensten.”
• Wordt in de toelichting in het kader vóór het kopje biobased economy ingevoegd:
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Circulaire economie
Een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen
van natuurlijke hulpbronnen als uitgangpunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie
in iedere schakel van het systeem nastreeft. In de transitie naar een circulaire economie zijn de volgende stappen te
onderscheiden:
1. optimalisatie van inzet van energie en grondstoffen
2. ketensamenwerking en industriële symbiose
3. het sluiten van de kringloop van afval naar grondstof

De verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie ziet er als volgt uit:

In 5.2.2 blz 80, bedrijventerreinen:
• wordt in de derde alinea van de opgave het voorbeeld ‘(bijvoorbeeld t.a.v. energievoorziening)’
vervangen door “(bijvoorbeeld t.a.v. energie- en grondstoffengebruik)”.
In 5.2.3 blz 82, bedrijventerreinen:
• wordt onder het kopje continu werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad achter het
laatste gedachtestreepje nog een basisprincipe toegevoegd: “de milieugebruiksruimte
(geluidzones, risicocontouren, geurcirkels) van bedrijven en bedrijfsterreinen wordt beheerd met
het oog op en duurzame inpassing van bedrijven in hun omgeving.”
In 5.2.4 blz 85, bedrijventerreinen:

•

wordt onderaan het kopje Provinciale rol achter ‘… (BRZO)’ aangevuld met: “Op grond van de
Wet geluidhinder wijzen wij in de Omgevingsverordening bedrijventerreinen met
geluidcontouren aan (de wet spreekt van ‘industrieterreinen van regionaal belang). Het betreft
Chemelot en NedCar, NedCar Yard en Industrial Park Swentibold.”

In 5.3.2 blz 88, kantoren:
• wordt onder de toelichting in het kader en onder de foto een nieuwe alinea toegevoegd:
“Overeenkomstig Europees beleid mogen vanaf 31 december 2020 alleen nog maar
energieneutrale gebouwen gerealiseerd worden. Wie nu energieneutraal bouwt, anticipeert dus op
wettelijke verplichtingen en zorgt dat gebouwen in de toekomst hun waarde behouden. Daarbij is
renovatie van kantoren belangrijk aangezien nieuwbouw slechts een bescheiden omvang heeft
ten opzichte van de bestaande voorraad kantoren. Het blijkt dat met ingrijpende renovatie gelijke
energieprestaties als met nieuwbouw haalbaar zijn. Renovatie kan dus een wezenlijke bijdrage
leveren aan het terugdringen van het totale energieverbruik in de gebouwde omgeving. Een
bijkomende milieuwinst van renoveren is het niet opnieuw hoeven maken van de fundering en het
bouwskelet hetgeen een aanzienlijke materiaalbesparing oplevert.”
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In 5.4.4 blz 97, werken aan het Limburgse wegennet:
• wordt een nieuw kopje toegevoegd:
“5.4.4.4 Reductie van geluidhinder en luchtverontreiniging langs provinciale wegen
Het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen - Tweede tranche 2014-2018’ en het Nationaal
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit voorzien in monitoring en het zo nodig treffen van
maatregelen voor de luchtkwaliteit en het geluidklimaat langs provinciale wegen. Het vigerende
wettelijk kader voor geluid- en luchtkwaliteit waarborgt dat bij nieuwe situaties en aanpassingen
van bestaande situaties geen nieuwe normoverschrijdingen ontstaan. Hierboven genoemde
mobiliteitskeuzes zullen resulteren in minder emissies en daarmee een verdere reductie van
geluidhinder en luchtverontreiniging.”
In 5.4.6 blz 98, openbaar vervoer:
• wordt in de laatste alinea achter ‘Verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer
maakt hier integraal onderdeel van uit.’ toegevoegd: “Conform afspraken in het Nationaal Energie
Akkoord zullen wij via de OV-concessie een schoon (zo mogelijk emissieloos) en energiezuinig
busvervoer bevorderen.”
In 5.4.9 blz 101, provinciaal belang, rol en instrumenten:
• wordt de zinsnede ‘Hiernaast heeft voor de Provincie voor alle mobiliteitsthema’s …’ aangevuld
met: “Hiernaast heeft voor de Provincie voor alle mobiliteitsthema’s, waaronder het verduurzamen
van de vervoersbehoefte …”
In 5.4.9 blz 102, belangrijke instrumenten:
• wordt het vierde gedachtestreepje aangevuld met: “launching customer” ‘en
opdrachtgeverschap/concessie …’
• wordt het vijfde gedachtestreepje aangevuld met: ‘… informele samenwerkingsverbanden wordt
met allerlei stakeholders samengewerkt’ ”en kennis gedeeld.”
In 5.5.2 blz 103, energie, opgave:
• worden in de eerste alinea de woorden ‘twee poten’ verwijderd en een derde gedachtestreepje
toegevoegd: “- flexibilisering van het netwerk.” De zinsnede onderaan de derde alinea ‘de
verduurzamingsopgave vraagt ook om flexibilisering van het netwerk’ wordt verwijderd.
• wordt ‘Het aandeel ervan bedraagt nu zo’n 3%.’ vervangen door: “Het aandeel ervan bedraagt nu
3 tot 4%.”
• De zin in de vierde alinea “We zetten in op een zoveel mogelijk lokale of regionale aanpak, waarbij
de uitgaven voor energie zo veel mogelijk ten goede komen aan de Limburgse economie.” wordt
verplaatst ná de zin ‘De inzet is om dit aandeel te laten toenemen tot 14% in 2020, conform
Nationaal Energieakkoord.’
• De zin in de derde alinea ‘Daarin zullen de partners aangeven waar de accenten komen te liggen
bij de energiebesparing en duurzame opwekking.’ wordt vervangen door: “Daarin zullen we samen
met partners aangeven waar de accenten komen te liggen bij de energiebesparing en duurzame
opwekking en hoe dit ruimtelijk mogelijk gemaakt wordt.”
In 6.1 blz 112, leefomgeving:
• Vervallen de onderdelen ‘De milieukwaliteit’ en ‘Afvalbeheer’. Hiervoor in de plaats komt een
nieuwe alinea:
“Gezonde, veilige en schone leefomgeving
Een goede milieukwaliteit is cruciaal voor de gezonde, veilige en schone leefomgeving. Dat geldt
niet alleen in de stedelijke omgeving, maar ook in het buitengebied. Gemeenten hebben hier een
belangrijke rol, maar ook de Provincie draagt met inspanningen op het gebied van bodem- en
grondwaterkwaliteit, externe veiligheid, geluidhinder en luchtkwaliteit, de programmatische aanpak
stikstof en beleid voor agrarische ontwikkeling hier in belangrijke mate aan bij.”
In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe paragraaf 6.1.1 ‘modernisering milieubeleid’ toegevoegd:
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6.1.1 Milieukwaliteit
6.1.1.1 De Limburgse ambitie
Bij een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat hoort ook een goede milieukwaliteit. Het streven
daarnaar betekent tevens een belangrijke stimulans voor groene innovatie en technologische
ontwikkeling voor bedrijven. De veiligheid voor mens en milieu moet gewaarborgd zijn bij
toepassingen van nieuwe technologieën, chemische stoffen en geavanceerde bestrijdingsmiddelen.
Onze ambitie voor milieu en duurzaamheid richt zich (in lijn met het rijksbeleid) op drie pijlers:
Efficiënt benutten van grondstoffen en doorontwikkelen naar een circulaire economie
LINK hoofdstuk 5.1 over circulaire economie
Het tegengaan van klimaatverandering door CO2-emissies te verminderen.
LINK hoofdstuk 5.5 over de energietransitie
Het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving.
Bedrijven, landbouw en verkeer hebben impact op de kwaliteit van lucht, bodem en water en kunnen
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Wij beschouwen de wettelijke
normen voor de milieukwaliteit als minimum waaraan moet worden voldaan. Maar ‘kwaliteitsbewust
ontwikkelen’ staat bij ons voorop en dat betekent niet het ‘opvullen van normen’ maar het streven naar
het verbeteren van de kwaliteit bij een ontwikkeling. Daarbij vragen wij zo nodig meer inspanning van
de ondernemers. Onze aanpak schone stallen (LINK 7.6.5.2) en stimuleren energietransitie in de
maakindustrie (LINK 5.5.3) zijn hier voorbeelden van.
6.1.1.2 De opgave
We voeren beleid omdat we onze gezondheid en leefklimaat belangrijk vinden niet alleen omwille van
(Europese) normen. Voor de gezondheid van onze inwoners staat ons werk te doen, ook als aan de
normen wordt voldaan. Dan zijn ook andersoortige maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld stimuleren
elektrische voertuigen, schoner openbaar vervoer en een gezondere ruimtelijke inrichting. Voor een
gezonde en veilige leefomgeving is het nodig dat het milieubeleid wordt gemoderniseerd. Hiertoe is
een verdergaande integratie in en het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen nodig,
met name verkeer en vervoer, landbouw, ruimtelijke ordening en economie.
Wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingsverordening, blijven essentieel om de basiskwaliteiten
te beschermen.
6.1.1.3 Aanpak
Milieu op de ontwerptafel
De afgelopen jaren is milieu en duurzaamheid meer en meer geïntegreerd in andere thema’s en dat
moet worden voortgezet. Bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden de milieu- en
duurzaamheidsopgaven als ontwerpcriterium meegenomen, met het doel een kwaliteitsverbetering te
realiseren en niet enkel de basiskwaliteit te waarborgen. (LINK 3.1.3)
Wij doen dit door het vormen van coalities en samenwerkingsverbanden o.a. via MIRT,
ontwikkelingsprojecten, duurzame ruimtelijke inrichting en bebouwing (bijvoorbeeld IBA Parkstad) en
grensoverschrijdende milieusamenwerking.
In dit POL is het milieubeleid geïntegreerd in andere thema’s
Een duurzame economische structuur (LINK hoofdstuk 5) (bijvoorbeeld circulaire economie,
werklocaties, bereikbaarheid, energietransitie)
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Aantrekkelijk landelijk gebied (LINK hoofdstuk 7), (bijvoorbeeld aanpak schone stallen,
programmatische aanpak stikstof, grondstoffenbeleid in relatie tot Maasveiligheid)
Ondergrond (LINK hoofdstuk 8) (bodembeheer, bodemsanering en grondwaterkwaliteit,
124

bodemenergie)
Aanpakken situaties met onvoldoende milieukwaliteit
Onder regie van de Provincie is in samenwerking met de partners de milieukwaliteit zodanig verbeterd
dat vrijwel overal wordt voldaan aan de basiskwaliteit.
Om die situatie te beheren en te verbeteren waar de basiskwaliteit nog niet bereikt is, werken wij met
een programmatische aanpak, zoals voor geluidsoverlast door verkeer en industrie, het Limburgs
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de programmatische aanpak Stikstof en de komende
impuls Omgevingsveiligheid.
Het uitvoeren van wettelijke taken en convenantafspraken
De Provincie geeft uitvoering aan de taken gericht op het behouden van de wettelijke basiskwaliteit
van de leefomgeving. Deze taken komen met name voort uit de Wet milieubeheer, de Wet
luchtkwaliteit, de Wet geluidhinder, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet
bodembescherming. Hieronder vallen de taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor
bedrijven waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is. Ook vallen hieronder taken voortvloeiend uit
convenanten met het Rijk of andere partijen waaraan wij samen met de partners op bovengenoemde
programmatische wijze uitvoering geven. Dit geldt ook voor de afvalverwijdering en afvalverwerking en
voor de nazorg van stortplaatsen. (LINK 8.6.3)
Stiltegebieden
Rust en stilte is een belangrijke waarde, in woonomgevingen en natuurgebieden, zeker ook vanuit
toeristisch oogpunt. We kiezen ervoor om een aantal, van oudsher stille gebieden ook stil te laten
blijven (met een geluidsniveau van 40 dB[A] of lager). In deze stiltegebieden geldt een aantal
beperkingen, geregeld in de Omgevingsverordening. Deze gebieden zijn herkenbaar (gemarkeerd) en
dragen bij aan de bewustwording van milieu en natuur.

6.1.1.4 Provinciaal belang, rol en instrumenten
De Provincie heeft een wettelijke regulerende rol (vergunningverlening, toezicht en handhaving. LINK
3.2.7 Daarnaast zetten we voor specifieke thema’s in op een regisserende rol, bijvoorbeeld via
uitvoeringsprogramma’s, en faciliterende instrumenten waarmee kansen en risico’s voor de
milieukwaliteit per opgave en/of gebied inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Voorbeelden van
faciliterende instrumenten zijn de Atlas Leefomgeving en de Risicokaart Limburg.
Ten aanzien van stiltegebieden vervult de Provincie een regulerende rol.
De Provincie is ook bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor afvalverwerking en –
verwijdering. Hierbij sluiten we aan bij het Landelijk Afval Beheerplan (LAP) 2009-2021 en de
Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De beoordelingscriteria voor afvalpreventie, -verwerking en verwijdering liggen vast in het LAP. In overeenstemming met dat plan worden geen nieuwe
stortplaatsen geopend of bestaande uitgebreid. De zorg voor inzameling en verwerking van afval ligt
bij de markt, en voor het gemeentelijk afval bij de gemeenten. Ook zijn er taken voor de Stichting
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
Toelichting
Onze ambitie voor het milieubeleid richt zich op de drie pijlers, die ook door het Ministerie van Infrastructuur, en
Milieu in haar ‘Modernisering Milieubeleid’ (Kamerstuk 28663, nr. 55) worden beoogd. Daarbij zien wij deze
ambitie en de stimulans voor bedrijven tot ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ als een belangrijke drijver
voor innovatie.
Nieuwe wet- en regelgeving
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Onder de naam SWUNG2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) ontwikkelt het Rijk nieuwe
geluidswetgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen en industrielawaai. Met deze herziening wordt de
geluidbelasting vanwege provinciale en gemeentelijke wegen beheersbaar gemaakt in situaties dat geen
aanpassing van de weg plaats vindt maar het verkeer wel toeneemt. Ten aanzien van industrielawaai wordt de
huidige toegestane geluidsituatie rondom industrieterreinen onder SWUNG2 van rechtswege en (zoveel mogelijk)
effectneutraal omgezet naar een flexibeler en minder bewerkelijk stelsel. De overgang naar het nieuw stelsel
vormt het moment waarop heroverwogen zal worden of de akoestische inrichting van de industrieterreinen en het
beheer daarvan aanpassing behoeft om beter aan te sluiten bij de basisprincipes uit dit POL (zie 5.2.3)
Vooruitlopend op de introductie van SWUNG2 werkt de Provincie al aan de optimalisatie van het geluidbeheer op
bedrijventerreinen met geluidcontouren, i.c. Chemelot en NedCar (zie artikel 7.4 Omgevingsverordening). Bij
deze optimalisatie wordt rekening gehouden met de basisprincipes uit dit POL en (waar mogelijk) al geanticipeerd
op het toekomstige beoordelingsstelsel van SWUNG2.
In 2013 is het Rijk gestart met de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid. De resultaten van deze
modernisering – een vereenvoudigd en verbeterd instrumentarium – krijgen een plek in de Omgevingswet, die in
2018 in werking zal treden. Onder de naam ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’ wordt tevens een nieuw
programma ontwikkeld voor externe veiligheid. Afhankelijk van de randvoorwaarden die het Rijk meegeeft aan dit
programma nemen wij hier een rol in.
Uitvoeringsprogramma’s
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een bundeling van alle programma's en alle
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (LSL) is
het Limburgse aandeel in het NSL. Het NSL is verlengd tot 1-1-2017.
Naast het NSL wordt de PAS (programmatische aanpak stikstof) ingezet om de Europese grenswaarden voor
luchtkwaliteit te behalen (zie hoofdstuk 7.2.4.1 voor een toelichting op de PAS).
In de programmatische aanpak via het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2014-2018 wil de Provincie
de provinciale wegen in Limburg de komende jaren stiller maken door het aanbrengen van geluidreducerend
asfalt. Dit stillere asfalt wordt toegepast bij het uitvoeren van groot onderhoud aan provinciale wegen op locaties
waar sprake is van het overschrijden van een geluidniveau van 63 dB bij woningen en 40 dB(A) bij stiltegebieden.

In 6.2.1 blz 114 wonen:
• wordt in de toelichting in het kader aan het eerste gedachtestreepje toegevoegd: ’… hergebruik
van materialen’. “Dit levert tevens een bijdrage aan circulaire economie (zie hoofdstuk 5.1))”
In 6.4 blz 133 en 134, vrijetijdseconomie:
• vervalt het onderdeel ‘6.4.4 Stiltegebieden’ (krijgt een plek in 6.1)
• in 6.4.6, provinciaal belang, rol en instrumenten, vervallen de zinsneden ‘Ten aanzien van
stiltegebieden vervult de Provincie een regulerende rol.’ en ‘aanwijzing stiltegebieden,’
In 7.4.3 blz 153, aanpak wateroverlast en watertekort:
• wordt achter de derde alinea (… t/m Provinciaal Waterprogramma 2016-2021) een nieuwe alinea
toegevoegd:
“Droogteschade in landbouw en natuur kan worden aangepakt door seizoensberging en infiltratie
op zandgronden en stedelijk gebied om grondwaterstanden aan te vullen. Met name het inrichten
van de gebouwde omgeving ter voorkoming van hittestress en lokale waterlast en het
waterrobuust handelen betekent ruimte bieden voor hoogwaterafvoeren (bijvoorbeeld langs de
Maas tussen Eijsden en Maastricht en tussen Buggenum en Venlo). Deze biedt ook kansen om
win-win situaties te creëren. (Link naar 7.3) ”

Indiener pleit ervoor om in het POL2014 en de Omgevingsverordening naast
stiltegebieden ook donkertegebieden aan te wijzen en via regelgeving te
beschermen.

5058

Standpunt GS
We zien dit niet als provinciaal belang, anders dan stiltegebieden, waarvoor wij een wettelijke rol
hebben. Wij zijn van mening dat dit primair een taak voor de lokale overheid betreft. Overigens wordt
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in de Omgevingsverordening Limburg, onder de toelichting van artikel 5.11, lid 1, aan de kwaliteit
donkerte wel waarde toegekend.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Grensoverschrijdende beïnvloeding leefomgeving
Indiener mist een passage waarin wordt aangegeven dat een negatieve
beïnvloeding plaats kan vinden door activiteiten die in het buitenland
plaatsvinden. Er dient aandacht besteed te worden aan het voorkomen van
een verdere verslechtering van het woon- en leefklimaat door ontwikkelingen
in het buitenlands grensgebied.

4001

Er dient aandacht besteed te worden aan het voorkomen van een verdere
verslechtering van het woon- en leefklimaat door ontwikkelingen in het
buitenlands grensgebied. Een dergelijke passage wordt in voorliggend
ontwerp-POL gemist.

1058

Standpunt GS
Dat vinden wij ook, daarom zijn we ook actief hierin. In het kader van het ESPOO-verdrag worden
Nederlandse overheden en burgers geïnformeerd over ontwikkelingen in de buurlanden die in ons
land milieu-effecten kunnen veroorzaken. In voorkomende gevallen maken wij gebruik van de
mogelijkheid tot indienen van zienswijzen, bijvoorbeeld in geval van een grensoverschrijdend m.e.r.
Daarnaast voeren wij regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met onze buren over thema’s in het
fysieke domein.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Meer aandacht gevraagd voor thema zorg
Het thema “Zorg” ontbreekt als apart aandachtspunt in het ontwerp-POL.
Indiener zou graag een gerichtere analyse en risico-inschatting inclusief
tegenmaatregelen willen zien rondom het thema “Zorg”.

1172
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Standpunt GS
Het POL is een plan voor de fysieke omgeving, dat verklaart dat het thema zorg hierin geen apart
aandachtspunt vormt.
De keuze op rijksniveau om mensen zolang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen met zorg aan
huis, is natuurlijk van invloed op de woningvoorraad. Dit aspect komt aan bod in het onderdeel wonen
van het POL.
Daarnaast is er de ruimtelijke impact van zorgvoorzieningen, inclusief het vraagstuk van de
toenemende leegstand van vastgoed. Die komt in een breder perspectief aan bod in 6.1
(leefomgeving). Bij het bepalen van de Agenda POL2014 is in samenspraak met onze partners ervoor
gekozen om aanbod en spreiding van voorzieningen voor thema’s als zorg en onderwijs niet op de
POL-agenda te plaatsen.
Voorstel aan PS
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Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Leefbaarheid
Door het POL2014 kunnen centrumvoorzieningen onder druk komen te staan,
wat een negatief effect kan hebben op de leefbaarheid. Van belang is dat er
binnen de gemeente de mogelijkheid bestaat om belangrijke voorzieningen
voor de burger te behouden. De gemeente moet dan ook de mogelijkheid
hebben om te kunnen voorzien in een pinautomaat voor elke kern.
Indiener verwacht een grotere nadruk op de kwaliteit van de leefomgeving in
het totale landelijk gebied. Dit moet niet eenzijdig vanuit economisch oogpunt
bekeken worden, maar ook vanuit de leefbaarheid voor bewoners en toeristen
en in het kader van de biodiversiteits-opgave.

4001

5229

Standpunt GS
We wijzen u op onze overwegingen hierover in 6.1 Leefomgeving. Daarin is een schets opgenomen
van de ontwikkelingen op dit gebied en wordt een meersporenaanpak bepleit.Gemeenten zijn hiervoor
samen met georganiseerde burgers, woningcorporaties, schoolbesturen en andere maatschappelijke
instellingen primair aan zet, er zullen (soms lastige) keuzes gemaakt moeten worden, regionale
afstemming lijkt daarbij gewenst. Het betreft zeker niet alleen een economische afweging.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de provincie de Limburgse Wijkenaanpak te blijven
ondersteunen, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Dit onderdeel
verdient ook meer aandacht in het ontwerp-POL.

1032

Standpunt GS
In het kader van de Limburgse Wijkenaanpak zijn langlopende afspraken gemaakt met gemeenten,
corporaties en andere partners. Die vullen we de komende jaren in.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

6.2 Wonen
6.2.3 Aanpak
Dynamisch voorraadbeheer
Het is onbegrijpelijk dat wordt ingezet op het schrappen van (harde)
bouwtitels, ondanks dat uit cijfers blijkt dat het aantal huishoudens tot 2035 in
Noord- en Zuid-Limburg stijgt.
Standpunt GS
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Volgens de onderliggende bevolkingsprognose Progneff, die jaarlijks wordt herijkt, stijgt het aantal
huishoudens in Midden- en Noord-Limburg nog tot 2028 resp. 2030 en zet de daling in Zuid-Limburg
al in 2017 in.
Het schrappen van (ook harde) plancapaciteit als onderdeel van het dynamisch voorraadbeheer wordt
beoogd om een teveel aan plancapaciteit te voorkomen. Met name bij harde plancapaciteit is namelijk
minder kwalitatieve sturing door de gemeente mogelijk. Met het oog op de aanstaande krimp gaat het
er om dat datgene wat nog gebouwd wordt vooral ook kwalitatief meerwaarde heeft voor de
woningmarkt. Het POL verwijst naar de Woonmonitor, waarin met de transformatieopgave een eerste
kwantitatieve benadering wordt gehanteerd. Het is zaak in de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid en vervolgens in bestuursafspraken deze kwantitatieve onderlegger met een
kwalitatieve benadering compleet te maken om zodoende de opgave in zijn volle omvang te schetsen
en tot concrete woningbouwprogramma’s tot op gemeente- en wijkniveau te kunnen komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Er is sprake van ‘geprogrammeerd hergebruik van bestaand vastgoed’ dat
geconcretiseerd moet worden in de regionale structuurvisies. Indiener is
echter van mening dat de structuurvisie op hoofdlijnen richting moet geven en
dat dit een onderwerp kan zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit geldt ook
voor de overige in deze paragraaf genoemde punten.
De provincie gaat voorbij de decentralisatiegedachte “decentraal wat kan en
centraal wat moet” door te schermen met ingrijpen als geen gehoor wordt
gegeven aan het terugdringen/opschonen van de bestaande planvoorraad.
Omdat de provincie aangeeft zelf in te grijpen, als gemeenten geen gehoor
geven aan de POL-oproep om de plancapaciteit terug te dringen, laat de
provincie aan gemeenten geen ruimte. Dat is in strijd met het beginsel
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
Door achteraf in te grijpen op vastgestelde bestemmingsplannen overschrijdt
de provincie de grenzen van het provinciaal belang.
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2118, 2120, 2122, 2124,
2125, 2135, 2169, 2170,
2171, 2172, 2173, 2348,
2366, 5116

Standpunt GS
Het POL nodigt gemeenten uit om in regionaal verband tot gezamenlijke structuurvisies en
bijbehorende afspraken (programmering) te komen. In onze ogen vormt het uitvoeringsprogramma (de
programmering) een onmisbare vertaling en daarmee een essentieel onderdeel van de visie. Zonder
uitvoeringsprogramma (programmering) zou een structuurvisie als te vrijblijvend kunnen worden
opgevat. Op die manier laat de provincie aan gemeenten over wat decentraal kan. De op te stellen en
door elke gemeente vast te stellen ‘regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid’ is een
zogenoemde Wro-structuurvisie. Hiermee heeft de gemeente een juridisch handvat voor dynamisch
voorraadbeheer, bijvoorbeeld door publiekrechtelijk voorzienbaarheid te creëren en aan te kondigen
dat plancapaciteit na een overgangsperiode door de gemeenteraad wordt ingetrokken. Echter: een
gemeente die deze taak niet serieus oppakt, kan daarmee het functioneren van de woningmarkt op
een hoger schaalniveau (de regio) belasten. Dat is een provinciaal belang. In dat geval is het tweede
deel van het in de zienswijze vermelde uitgangspunt aan de orde: centraal wat moet.
Daarom legt de provincie de gemaakte afspraken vast in een voorzorgsverordening. Wijkt een
gemeente af van de gemaakte afspraken, dan is een corrigerende aanpak via deze weg mogelijk. Ook
als het provinciaal belang dat vereist kan de provincie gebruik maken van het instrumentarium dat de
Wro hiervoor biedt.
129

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Onduidelijk is wat wordt bedoeld met het specificeren van de harde
plancapaciteit waar dat in het plan (nog) ontbreekt.

1011, 1017, 1019, 1021,
1049, 1065, 1067, 1172

Standpunt GS
Met specificeren is hier bedoeld een aanduiding van het beoogde aantal woningen in een plangebied,
type, segmentering enz., binnen een beperkte bandbreedte. Bestemmingsplannen kennen in veel
gevallen die specificatie in voldoende mate.
Wij signaleren echter ook vastgestelde bestemmingsplannen waarin alleen een ‘vlek’ is aangeduid
met als bestemming ‘wonen’ of waarin een x-aantal woningen is opgenomen, zonder voldoende
uitwerking. Wij beschouwen een dergelijk plan als onvoldoende gespecificeerd om in regionaal
verband een zinvolle afweging te kunnen maken en roepen daarom op tot specificatie.
Voorstel aan PS
De tekst aan het einde van de alinea ‘Terugdringen plancapaciteit’ (p. 120) als volgt wijzigen:
Om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve regionale programmering luidt de opdracht aan
gemeenten om bestaande harde plancapaciteit:
−
te specificeren waar een duidelijke specificatie (aantal woningen, type, segmentering, enz.) in het
huidige plan nog ontbreekt.
(een verdere aanvulling van deze tekst is elders in deze nota opgenomen).

In het POL ontbreekt een definitie van het begrip bouwtitel.
Onduidelijk is de aanduiding en begrenzing van woonmilieus. Ook is niet
helder wat de consequenties zijn van een aanduiding en hoe deze zich
verhouden tot aanduidingen in de verordening.
Onduidelijk is wat het benutten van bouwtitels inhoudt.

2118, 2120, 2122, 2124,
2125, 2135, 2169, 2170,
2171, 2172, 2173, 2348,
2366, 5116
5199

Standpunt GS
Onder bouwtitel verstaan wij het recht om op enige plaats een bouwwerk te realiseren, op grond van
een geldend en onherroepelijk (‘hard’) bestemmingsplan of een daarmee gelijk te schakelen planvorm
of omgevingsvergunning.
Met het ‘benutten van een bouwtitel’ wordt bedoeld dat van dit recht op een locatie gebruik wordt
gemaakt en een bestaand ‘hard’ plan (d.w.z. een onherroepelijk bestemmingsplan, een daarmee
vergelijkbaar plan of omgevingsvergunning) wordt gerealiseerd. Met deze realisatie bedoelen wij: de
(nagenoeg) volledige bouw en oplevering van de bouwwerken die in het plan zijn opgenomen.
Wij zullen een omschrijving van het begrip ‘bouwtitel’ toevoegen aan de begrippenlijst van het POL.
Voorstel aan PS
Tekst toevoegen als volgt toevoegen aan de begrippenlijst:
Bouwtitel: het recht om op enige plaats een bouwwerk te realiseren, op grond van een geldend (‘hard’)
bestemmingsplan of een daarmee gelijk te schakelen planvorm of omgevingsvergunning. Met het
‘benutten van een bouwtitel’ wordt bedoeld dat van dit recht op een locatie gebruik wordt gemaakt en
een bestaand ‘hard’ plan (d.w.z. een vastgesteld bestemmingsplan, een daarmee vergelijkbaar plan of
omgevingsvergunning) wordt gerealiseerd. Met deze realisatie bedoelen wij: de (nagenoeg) volledige
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bouw en oplevering van de bouwwerken die in het plan zijn opgenomen. Als niet alle bouwwerken
worden gerealiseerd, resteren daaruit nog (een of meer) bouwtitel(s).

De voortgang van transitie nauwgezet volgen en transformatieopgave bepalen
Naar aanleiding van paragraaf 2.3 onderschrijft Indiener het belang van het
grensoverschrijdende karakter van het beoogde voortreffelijke leef- en
vestigingsklimaat. Zij wijst daarbij op het thema ‘Grensoverschrijdende
woningmarkt’ en het belang om projecten in dit verband samen te blijven
uitvoeren.

3013

Standpunt GS
Wij zien in deze zienswijze een ondersteuning van ons beleid. Het is onze intentie om de
internationale afstemming en samenwerking uit te breiden en te intensiveren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vreest dat bij de gehanteerde bevolkingsprognose de angst voor
krimp zorgt voor extra krimp. Volgens CBS-cijfers zal de bevolking landelijk
nog groeien. Er blijft een structurele behoefte aan betaalbare woonruimte. Als
kopers niet voldoende betaalbare woonruimte krijgen in Limburg, zullen zij
ergens anders gaan zoeken.
Indiener pleit ervoor om de kwalitatieve en kwantitatieve opgave steeds met
elkaar in samenhang te brengen. De kwalitatieve mismatch die ontstaat door
vergrijzing en de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg komt nu nog
onvoldoende uit de verf.

5199

1056

Standpunt GS
Ook al zal de bevolking landelijk voorlopig nog groeien, in Limburg gaat op termijn bevolkingskrimp
optreden. In delen van de provincie is dat al het geval. Dat is de realiteit. De kop in het zand steken
helpt daarbij niet. Vrees zit bij mensen ‘tussen de oren’ (en niet in de cijfers).
De provincie Limburg laat jaarlijks de bevolkingsprognose herijken om de verandering goed in beeld te
houden. Daarnaast meent de provincie Limburg dat het beter is vroegtijdig in te spelen op de
gesignaleerde bevolkingsontwikkeling in plaats van af te wachten. Naarmate de tijd voortschrijdt en de
discrepantie tussen vraag en aanbod groter wordt, neemt de opgave alleen maar toe. Proactief
handelen vermindert de pijn later.
De zorg voor betaalbare woonruimte delen wij, met aandacht voor de koop- en de huurmarkt. Juist op
een ontspannen woningmarkt zullen kopers relatief gemakkelijk betaalbare woonruimte kunnen vinden
in de bestaande voorraad. De vrees dat kopers elders gaan zoeken, delen wij daarom niet.
Wel is het nieuw ontwikkelen van betaalbare woonruimte (in nieuwbouw of transformatie) in een
ontspannen woningmarkt moeilijk, omdat winstmarges minimaal zijn. Aangezien er in Limburg nog wel
een kwalitatieve opgave bestaat die mede door vervangende nieuwbouw en transformatie ingevuld zal
moeten worden, is het nodig oog te hebben voor de betaalbaarheid ook in dit segment. De
kwalitatieve afstemming van de programmering op de behoefte (ook gerelateerd aan vergrijzing en
aan het scheiden van wonen en zorg) dient op regionaal niveau plaats te vinden.
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Voor wat betreft de gebruikte cijfermatige onderbouwing verwijzen wij ook naar de beantwoording van
de volgende reactie.

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het dynamisch voorraadbeheer is gebaseerd op Etil-cijfers, die een vertekend
beeld geven t.o.v. Woningmarktcijfers.nl.
Geen rekening is gehouden met de vestiging van zogeheten MOE-landers en
met huishoudensverdunning.
Indiener wijst op een verwachte groei van het aantal huishoudens tot 2025
(Noord-Limburg +5.000, Zuid-Limburg nog +10.000). De provinciale inzet op
het schrappen van bouwtitels is daarom onbegrijpelijk. Veelbetekenend noemt
indiener dat de laatste update van de Woonmonitor – als basis voor het POL –
dateert van 2012.

2118, 2120, 2122, 2124,
2125, 2135, 2169, 2170,
2171, 2172, 2173, 2348,
2366, 5116

Standpunt GS
De woonmonitor Limburg verschijnt jaarlijks in september. In het concept POL worden inderdaad de
cijfers van de woonmonitor 2012 weergegeven. Daarbij is de woonmonitor (samen met de prognose
van bevolking en huishoudens Progneff) flexibel verankerd in het POL. De intentie is dat elke vier jaar
de meest actuele cijfers worden gebruikt voor een evaluatie en zo nodig bijstelling van de regionale
structuurvisie Wonen en Leefbaarheid. De jaarlijks beschikbare cijfers zijn inzetbaar voor monitoring.
Wat betreft de keuze voor E,til als onderzoeksbureau voor onder andere de woonmonitor en de
bevolkings- en huishoudensprognose: In een Europese aanbesteding van eind 2013 werd dit bureau
gekozen omdat de methodes van E,til het beste passen bij de vraagstelling van de Provincie. E,til
levert maatwerk (incl. uitvoerige controles) waarbij in de prognoses ook gemeentespecifieke
kenmerken worden verwerkt. Hierdoor sluiten de prognoses goed aan bij de later gerealiseerde cijfers,
zo is gebleken. Met opnieuw de keus voor E,til is ook continuïteit in cijfers gewaarborgd. Naast de
absolute cijfers zijn namelijk ook de trends door de jaren heen belangrijk. Een afwijkend cijfer uit een
andere bron (met alle verschillen in uitgangspunten, parameters, definities etc. van dien) zegt dus heel
weinig. Verschillen in cijfers zullen er altijd zijn (en het is maar de vraag welke bron het vertekende
beeld geeft). De provinciale Woonmonitor en Progneff worden in samenwerking met gemeenten
opgesteld en genieten breed bestuurlijk draagvlak hetgeen van groot belang is voor een zinvolle
toepassing in beleid. De woningmarktcijfers van Woonplein Limburg (Leo van der Pas) maken
overigens wel deel uit van de Woonmonitor (hoofdstuk koopwoningen en transacties).
In de bevolkings- en huishoudensprognose wordt wel degelijk ook rekening gehouden met onder
andere huishoudensverdunning en (arbeids)migratie.
Om het POL voor langere tijd actueel te houden bevat dit document geen statistische data over de
woningmarkt, maar verwijst naar de jaarlijkse Woonmonitor. Zo is de Woonmonitor (samen met de
prognose van bevolking en huishoudens Progneff) flexibel verankerd in het POL. De Woonmonitor
Limburg verschijnt jaarlijks in september. Het ontwerp-POL verwijst daarom naar de meest recente
gegevens uit september 2013, d.w.z. de Woonmonitor 2012. De jaarlijkse gegevens zijn beschikbaar
voor monitoring, met een (ten minste vierjaarlijkse) analyse en evaluatie ten opzichte van regionale
ambities. Op basis hiervan kan het regionaal en provinciaal beleid bijgesteld worden. De Woonmonitor
2013 en Progneff 2014 (de gemeentelijke prognose) zijn in oktober 2014 vastgesteld.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener onderschrijft én onderstreept dat bij de kwalitatieve transformatie van
de woningvoorraad sprake is van een kwantitatieve randvoorwaarde..
Aangezien de transformatieopgave uit de woonmonitor leidend wordt, is het
cruciaal om deze ook in het POL vast te leggen. Het uitgangspunt in de op te
stellen structuurvisie Wonen Zuid-Limburg moet regionaal maatwerk zijn. Het
is van belang op Zuid-Limburgs niveau te zorgen dat er geen ongewenste
concurrentie tussen de verschillende woonregio’s bestaat en dat
sloopopgaven niet op elkaar worden afgewenteld. Uiteindelijk zal de provincie
de kwantitatieve opgave moeten bewaken en indien nodig afdwingen.

1007, 1016

Standpunt GS
Beleidsmatig kun je kwantitatieve en kwalitatieve sturing niet los van elkaar realiseren (en de taken
dus ook niet verdelen). De gemeenten dienen zowel kwantitatief als kwalitatief te sturen. De provincie
wil de afstemming bevorderen en de juiste voorwaarden daarvoor scheppen plus inhoudelijk faciliteren
(met onderzoek en monitoring).
In de Woonmonitor en in het POL wordt met de transformatieopgave een eerste kwantitatieve
benadering gehanteerd. Het is zaak in de regionale structuurvisies deze kwantitatieve onderlegger
met een kwalitatieve benadering (bijvoorbeeld in de vorm van een afwegingskader) compleet te
maken om zodoende de opgave in zijn volle omvang te schetsen en tot concrete
woningbouwprogrammeringen te komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Aangezien de transformatieopgave uit de woonmonitor leidend wordt, is het
cruciaal om deze ook in het POL vast te leggen. Wij verzoeken u daarom om
de transformatieopgave uit de woonmonitor 2012 expliciet in het POL leidend
te maken en deze vierjaarlijks te herijken.
Indiener verzoekt de transformatieopgave uit de woonmonitor 2012 expliciet in
het POL leidend te maken en deze vierjaarlijks te herijken.
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Standpunt GS
De woonmonitor Limburg verschijnt jaarlijks in september. In het concept POL worden inderdaad de
cijfers van de woonmonitor 2012 weergegeven. Daarbij is de woonmonitor (samen met de prognose
van bevolking en huishoudens Progneff) flexibel verankerd in het POL.
De Woonmonitor geeft de transformatieopgave aan, berekend uit de omvang van de bestaande
woningvoorraad, de leegstand en de huishoudensontwikkeling volgens Progneff, Deze opgave is
leidend voor de regionale programmering die onderdeel uitmaakt van de regionale structuurvisie
Wonen en leefbaarheid. Via bestuursafspraken en de voorzorgsverordening wordt de programmering
geborgd.
Als uitgangspunt voor de regionale structuurvisie geldt de transformatieopgave conform de meest
recente Woonmonitor (bij vaststelling van dit POL: 2013). De jaarlijkse monitoring gebeurt om te
bezien of deze richting ook daadwerkelijk wordt ingeslagen. Het is niet de bedoeling om het
uitgangspunt van de transformatieopgave jaarlijks te herzien, om een jaarlijkse discussie over de
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opgave an sich te voorkomen. Zo’n discussie over de cijfers leidt af van de grotere opgave waar de
gemeenten voor staan.
De vraag om expliciet de Woonmonitor van 2012 te gebruiken in plaats van Woonmonitor 2013
plaatsen wij tegen de achtergrond van registratieverschillen bij sommige gegevens als gevolg van de
invoering van de wettelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG). Voor ons ligt het voor de
hand om ons steeds te baseren op de meest recente gegevens, Als de regio zich baseert op de
voorlaatste cijfers, om daarmee minder last te hebben van ‘BAG-schommelingen’ en er voldoende
draagvlak is voor die keuze, dan kan dat een verdedigbare keuze zijn. Wij wijzen er wel op dat het
‘BAG-effect’ dan mogelijk vier jaar wordt vooruitgeschoven naar het eerstvolgende evaluatie- en
bijstellingsmoment.
Voorstel aan PS
De tekst op pag. 117 (bij ‘De voortgang van de transitie nauwgezet volgen en transfomatieopgave
bepalen’, tweede alinea) als volgt wijzigen:
Daartoe neemt elke regio de transformatieopgave uit de Woonmonitor als kwantitatieve basis voor de
programmering, te beginnen vanaf 2014 op basis van de Woonmonitor 2013 of 2012 (de keuze kan
regionaal worden bepaald).

Verduurzamen
Indiener vraagt op welke manier de provincie gaat afdwingen dat de
bestaande woningvoorraad in 2025 gemiddeld energielabel B moet hebben?
In POL2014 wordt ingezet op het verduurzamen van de bestaande
woningvoorraad. Dit is echter onwenselijk voor complexen die op korte of
middellange termijn uit de woningvoorraad genomen moeten worden, omdat
de benodigde wijkvernieuwing daarmee wordt uitgesteld. Indiener verzoekt de
provincie deze nuancering op te nemen in POL2014
Voor het verduurzamen van de woningmarkt vermeldt het POL eisen t.a.v.
energieprestatie. Niet duidelijk is, waarop deze eisen zijn gebaseerd.
Als niet gekozen wordt voor gebruik van bestaand vastgoed, noemt het POL
hogere kwaliteitseisen dan wettelijke. Dat is in strijd met het Bouwbesluit, dat
een uitputtende regeling bevat.
Indiener kan zich er niet in vinden dat er kwaliteitseisen worden gesteld die het
Bouwbesluit te boven gaan.
Dit geldt ook voor de verzwaring van de Ladder van duurzame verstedelijking.
De wijze waarop in POL2014 het streven is vastgelegd om alle nieuwe
woningen in 2025 energieneutraal te laten zijn en waar mogelijk aan hogere
normen te laten voldaan dan alleen de wettelijke, is in strijd met artikel 122
Woningwet en geldende jurisprudentie. Het is niet mogelijk hogere eisen te
stellen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
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Standpunt GS
De tekst van het POL spreekt over hoge ambities en het waar mogelijk voldoen aan hogere normen.
De ambities van de provincie reiken verder dan het Bouwbesluit. Bedoeling van deze passage is om
te inspireren en ons streven naar een woningvoorraad met een hoge kwaliteit en toekomstwaarde uit
te drukken. Niet om hogere eisen te stellen dan het Bouwbesluit voorschrijft. De eisen vanuit het
Bouwbesluit zijn geldend en worden gerespecteerd.
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De ambitie houdt niet in, dat de provincie oproept tot het plegen van onrendabele investeringen in
woningen of woningcomplexen die aan het eind van hun levensduur zijn of tot uitstel van vervanging
van verouderde woningen.
In het POL 2014 is als doelstelling opgenomen dat in 2025 alle nieuwe woningen energieneutraal zijn.
Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen (dus ook woningen) na 2020 bijna geen of
een zeer lage hoeveelheid energie gebruiken. De energie die die woningen nog nodig hebben moet in
belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vastgelegd in de herziene Europese
richtlijn EPBD uit 2010.
Nederland heeft deze Europese doelstelling vertaald in het Nationaal Plan bijna-energieneutrale
gebouwen. Dit plan beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale
gebouwen per 31-12-2018 (nieuwe overheidsgebouwen), respectievelijk 31-12-2020 (overige nieuwe
gebouwen). In het Nationaal Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan
wordt. Ook noemt het Plan tussentijdse streefcijfers op weg naar bijna-energieneutrale nieuwbouw. In
2015 is een aanscherping van de eis voorzien tot een EPC lager of gelijk aan 0,4 voor nieuwe
woningen.
Op basis van bovenstaande afspraken op Europees en nationaal niveau constateren wij dat onze
doelstelling, dat in 2025 alle nieuwe woningen energieneutraal moeten zijn, een realistische
doelstelling is. Wij verwachten dat de overheden en de partijen in de bouwkolom eraan werken om
deze afspraken na te komen.
In het POL2014 is ook opgenomen dat in 2025 de bestaande woningvoorraad gemiddeld energielabel
B heeft. Woningcorporaties hebben afgesproken dat in op 31-12-2020 hun woningenbezit gemiddeld
het energielabel B heeft. Particuliere woningverhuurders hebben (in het convenant energiebesparing
huursector, 2012) afgesproken dat op 31-12-2020 80% van hun woningen minimaal energielabel C
heeft. Op langere termijn moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. Het kabinet
ontwikkelt hiertoe beleid en neemt maatregelen om te bevorderen dat bestaande gebouwen die
worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen, worden getransformeerd en een
zogenaamde energiesprong maken. Gefinancierd vanuit de Innovatie Agenda Energie voert
Platform31 hiervoor het programma EnergieSprong gebouwde omgeving uit. Dat richt zich op
koplopers. Ook in Limburg vinden hiertoe reeds projecten plaats.
In het Nationaal Energie Akkoord is als lange termijn doel voor huisvestende organisaties opgenomen
dat zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders zich ervoor inzetten dat in 2050 alle
woningen en gebouwen energieneutraal zijn.
Gelet op bovenstaande achten wij ook deze doelstelling haalbaar, maar – zoals gesteld – niet
afdwingbaar..
Wat betreft de Ladder voor duurzame verstedelijking geven wij slechts een nadere invulling van deze
systematiek. Wij achten die voor onze provincie onontkoombaar, om niet op termijn opgezadeld te
worden met een surplus aan in onbruik geraakte bebouwing, terwijl de uitbreiding van kernen ‘aan de
buitenkant’ heeft kunnen doorgaan. Deze benadering past volledig in – ook landelijk – veranderd en
veranderend denken over verstedelijking, hergebruik en het verantwoord omgaan met schaarse
(onbebouwde) ruimte.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Sloopopgave
In Zuid-Limburg is de sloopopgave binnen de vele kleine kernen niet
realistisch, niet haalbaar en niet betaalbaar.

1006

Standpunt GS
Het behoud (en versterken) van de kwaliteit van het vestigingsklimaat (incl. woningvoorraad en
leefomgeving) staat voor ons voorop. Die is niet gediend met leegstand, waar dan ook.
De gevolgen van de teruglopende woningbehoefte blijven niet beperkt tot de steden of grotere kernen.
De vraag is daarom niet of er in kleinere kernen een overschot aan woningen ontstaat – dat is meer
dan waarschijnlijk –, maar hoe daarmee om te gaan. Daarom zijn ook de kleine kernen niet
uitgezonderd van het leveren van een bijdrage aan de transformatieopgave. Als de leegstand zich niet
beperkt tot (bijvoorbeeld) de steden of corporatiebezit, dan moet dat ook gelden voor de benodigde
sloop.
Met behulp van een meer verfijnd beeld van de te verwachten ontwikkelingen (incl. vergrijzing,
ontgroening, gewildheid van woonmilieus enz. en rekening houdend met elementen als haalbaarheid,
betaalbaarheid en eventuele alternatieven) kunnen de gemeenten in de regionale structuurvisie
Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg een verdeling van de sloopopgave overeenkomen die
gebaseerd is op de kwalitatieve afwegingen..
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Terugdringen plancapaciteit
Indiener vraagt om het bepalen van de houdbaarheidsdatum van (harde)
plannen aan de regio over te laten, daar een houdbaarheidsdatum niet in alle
gevallen het juiste instrument is.
Afspraken bouwvolumes: Indiener ziet het laten vervallen van bestaande
bouwtitels binnen een periode van 5 jaar liever gekoppeld aan de planperiodes
van de afzonderlijke bestemmingsplannen.
Indiener onderschrijft dat er gestuurd moet worden op de planvoorraad.
Binnen dit strakke kader dient echter wel voldoende flexibiliteit te zijn om op
toekomstige situaties te kunnen inspelen. Indiener is van mening dat het
opleggen van een maximum termijn (max. 5 jaar na vaststelling van het POL)
voor de realisatie van bouwplannen en bouwtitels niet wenselijk en niet
uitvoerbaar is.
Op grond van de beleidsuitgangspunten in het POL dienen gemeenten voor
oktober 2019 bestaande niet ingevulde bouwtitels te laten vervallen. Indiener
onderschrijft het standpunt dat woningbouw gericht moet zijn op kwalitatieve
i.p.v. kwantitatieve groei, maar stemt niet in met de methodiek van het
intrekken van bouwtitels.
In het licht van de op te stellen regionale woonvisies past het niet om in het
POL2014 vast te leggen dat bestaande bouwtitels komen te vervallen of
binnen maximaal 5 jaar na inwerkingtreding van het POL2014 benut dienen te
zijn.
In het kader van de uitvoering van de Structuurvisie Wonen in Midden-Limburg
is het niet passend om in het POL2014 vast te leggen dat bouwtitels komen te
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vervallen indien deze niet binnen 5 jaar na inwerkingtreding van het POL2014
zijn benut. (par. 6.2.3, blz. 120)

Standpunt GS
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en op basis van enkele andere signalen hebben wij
onze benadering opnieuw overwogen en beschreven, waarbij meer ruimte is geboden voor de
uitvoering en rekening is gehouden met de maatschappelijke implicaties van dit beleidsdoel.
Ons doel is: een gezonde woningmarkt met een bijbehorende realistische programmering (kwalitatief
en kwantitatief). De formulering in het ontwerp-POL aan het begin van de betreffende alinea (pag.
120) geeft dit aan. Wij beschouwen de richting als onontkoombaar. De wijze van uitvoering kan ook
anders. Het is niet onze intentie om voor alle plannen een termijn van vijf jaar rigide te hanteren.
Evenmin vragen wij dat gemeenten c.q. regio’s dit doen. Wij roepen wel uitdrukkelijk op om nu een
beweging in te zetten.
De formulering bij het laatste gedachtestreepje van deze alinea heeft tot misinterpretaties geleid; die
kan dus worden verbeterd. Wij zullen deze formulering aanpassen.
Wij roepen de regio’s op om in de regionale visie op de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad
(kwalitatief en kwantitatief) een actualisatie van de programmering en plancapaciteit op te nemen. Tot
de randvoorwaarden daarvoor behoren in elk geval:
het bepalen welke woningbouwplannen naar verwachting binnen vijf jaar na vaststelling van POL
2014 gerealiseerd zullen zijn en deel uitmaken van de regionale programmering; deze plannen
staan daarmee niet ter discussie.
het bepalen welke woningbouwplannen gewenst blijven in het licht van deze visie maar een
uitvoeringstermijn c.q. fasering kennen die langer is dan vijf jaar na vaststelling van POL 2014; die
uitvoeringstermijn moet o.i. gelimiteerd en redelijk zijn, afgestemd op het betreffende plan (en
daarmee dus niet noodzakelijk vijf jaar);
het bepalen, welke plannen niet meer passen in de visie en daarom in aanmerking komen voor
heroverweging. Deze heroverweging moet duidelijk maken of een planaanpassing leidt tot
uitvoerbaarheid (met de bijbehorende termijn c.q. fasering) of dat het plan in aanmerking komt
voor intrekking door de gemeenteraad, inclusief de aankondiging dat gemeenten na de wettelijk
noodzakelijke overgangsperiode zullen overgaan tot het schrappen van ongebruikte plannen die
niet langer passen in de regionale visie. Waar van toepassing leidt deze keuze tot het wijzigen van
bestemmingen met als gevolg het intrekken van de mogelijkheid om nog bouw- en
omgevingsvergunningen aan te vragen voor de betreffende plannen.
Indien de regio de heroverweging nog niet kan maken, stelt zij wel de criteria op en de
bijbehorende overlegroute voor de toetsing van plannen.
Wij hechten er waarde aan, dat dit proces zorgvuldig plaatsvindt, regionaal afgestemd en op een
afzienbare termijn. De woningmarkt vraagt om urgente actie. Daarom roepen wij de huidige
gemeenteraden op om deze taak uit te voeren en niet door te schuiven naar een volgende
raadsperiode.
De regiogemeenten kunnen dit proces in samenspraak met de betreffende uitvoeringspartners
(bouwers, corporaties en ontwikkelaars) zodanig afronden, dat de zittende gemeenteraden uiterlijk
begin 2018 de herziene programmering kunnen vaststellen. Eventueel benodigde intrekkingen van
bestemmingsplannen kunnen na aankondiging juridisch binnen anderhalf jaar nadien geëffectueerd
zijn. Dat is vijf jaar na vaststelling van POL 2014.
Daarom kan naar onze mening een termijn van vijf jaar hiervoor ruim genoeg zijn, zeker als de regio
daar beargumenteerd van kan afwijken.
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Voorstel aan PS
De tekst aan het einde van de alinea ‘Terugdringen plancapaciteit’ (p. 120) als volgt wijzigen:
De uitdrukkelijke oproep aan gemeenten luidt om in de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid de bestaande harde plancapaciteit:
−
te specificeren waar een duidelijke specificatie (aantal woningen, type, segmentering, enz.) in het
huidige plan nog ontbreekt.
−
te actualiseren door te bepalen:
1. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) naar verwachting zullen worden
gerealiseerd binnen vijf jaar na vaststelling van het POL en deel uitmaken van de regionale
programmering; deze plannen staan daarmee niet ter discussie.
2. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) nog steeds gewenst blijven in het
licht van deze visie en passen binnen de regionale programmering (als onderdeel van de
regionale Structuurvisie Wonen en Leefbaarheid), maar een gespecificeerde
uitvoeringstermijn vergen, langer dan vijf jaar na vaststelling van het POL. In de
programmering bij de betreffende structuurvisie wordt voor deze plannen een passende
uitvoeringstermijn (houdbaarheid) opgenomen (eventueel met fasering).
3. welke plannen niet binnen vijf jaar tot uitvoering zullen komen en daarmee onderdeel worden
van een heroverweging volgens in de structuurvisie op te nemen criteria en overlegroute.
4. voor welke specifiek te noemen plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) de
gemeenteraad de intrekking aankondigt. Intrekking kan ook in stappen gebeuren, door in de
regionale structuurvisies de te hanteren overlegroute en criteria op te nemen om een
verantwoorde selectie mogelijk te maken.
We hechten er groot belang aan dat deze operatie zorgvuldig, maar ook met grote voortvarendheid
wordt opgepakt. Visie en uitgangspunten vormen onderdeel van de regionale structuurvisies Wonen
en Leefbaarheid die binnen een jaar na vaststelling van het POL door de gemeenteraden worden
vastgesteld (zie 6.2.3, dynamisch voorraadbeheer). De uitwerking naar een gedetailleerde
programmering zoals hier beschreven moet uiterlijk in de huidige raadsperiode zijn beslag krijgen.

Bepaling dat bouwtitels binnen 5 jaar na vaststelling POL benut dienen te zijn,
kan door gemeenten niet nagekomen worden omdat het ruimtelijk
instrumentarium niet voorziet in het afdwingen van invulling van bouwtitels in
het bestemmingsplan.
Het voorgestelde wegbestemmen van bouwmogelijkheden uit de planvoorraad
gaat voorbij aan privaatrechtelijke consequenties en bestaande exploitatieovereenkomsten; het is in strijd met de rechtszekerheid en leidt tot
planschadeclaims en civielrechtelijke aanspraken.
Deze beleidskeuze in het POL is niet gedetailleerd en concreet genoeg om
komende planschade voorzienbaar te maken.
Het POL getuigt op dit punt niet van een redelijke belangenafweging t.a.v. de
belangen van ontwikkelaars en tast het eigendomsrecht aan, zoals beschermd
in art. 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Bovendien is voor het laten vervallen van bouwtitels een termijn van 5 jaar
onrealistisch en onaanvaardbaar.
Elke van de indieners vraagt om het behoud van rechten op een of meer
specifiek aangegeven locatie(s).
Indiener onderschrijft het standpunt dat woningbouw gericht moet zijn op
kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve groei, maar stemt niet in met de methodiek van
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het intrekken van bouwtitels. Daarbij is het de indiener onduidelijk hoe deze
methodiek op termijn bijdraagt aan de realisatie van een kwalitatief, op de
behoeften afgestemde woningbouw. Met de genoemde methodiek moet de
gemeente op korte termijn percelen, waaronder ook gebiedsontwikkelingslocaties, gaan herbestemmen en dus bouwtitels laten vervallen.
Standpunt GS
Woningbouwplannen uit het verleden bieden helaas geen garantie voor de toekomst. Dat is – heel
kort – waarom wij een grondige sanering en modernisering van de planvoorraad nodig achten. Wij
erkennen volledig dat onze oproep tot het schrappen van bouwtitels een gevoelige snaar raakt: uit
meerdere zienswijzen spreekt dat het schrappen van bouwplannen schade oplevert. Die schade
treedt echter ook op als de plannen niet worden geschrapt maar evenmin tot uitvoering komen. Het
daadwerkelijk bouwen van alle woningen uit de huidige planvoorraad is niet realistisch: dat zou een
enorm overschot aan woningen opleveren, met leegstand en waardedaling als gevolg. Wij zoeken
voor dit ‘prisoners dilemma’ naar een pijnverdelingsmodel. Daarbij is onvermijdelijk dat
ondernemersgedrag – dat in gunstige tijden kon leiden tot opbrengsten – in andere tijden leidt tot
lasten. Dat geldt overigens ook voor gemeenten die actief grondbeleid hebben gevoerd en die
inmiddels al miljoenen hebben afgeschreven op hun grondbedrijven.
Wat betreft de opmerking over het aantasten van eigendom het volgende: iedere natuurlijke of
rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Maar dat genot kent ook
beperkingen, bijvoorbeeld dat anderen geen schade of overlast mag worden toegebracht. Daarnaast
heeft de overheid het recht om die wetten toe te passen, die zij noodzakelijk oordeelt om het gebruik
van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang. Uiteraard voor zover de
wet dat mogelijk maakt.
De provincie heeft de bevoegdheid om ruimtelijk beleid (i.c. dit POL) en een omgevingsverordening op
te stellen. Die bevoegdheid vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening. Het beleid is niet bedoeld om
de vrije woonkeuze van de burger te beperken. Ook worden bestaande (woon)rechten niet aangetast.
Wel worden er beperkingen gesteld ten aanzien van de vestiging van nieuwe woonrechten. Dat is niet
nieuw, zeker niet voor het buitengebied, waar al vele tientallen jaren beperkingen gelden voor nieuwe
woonbestemmingen.
Bestaande harde bouwtitels dienen niet onmiddellijk te worden geschrapt. Initiatiefnemers kunnen
deze omzetten in concrete bouw. Gemeenten worden door de provincie alleen opgeroepen om de
bestaande harde plancapaciteit onder de loep te nemen en publiekrechtelijk voor voorzienbaarheid te
zorgen, met name in de regionale structuurvisies Wonen en Leefbaarheid (incl. programmering) en
door het opnemen van een uiterste ‘houdbaarheidsdatum’ in bestemmingsplannen. Door hierin op te
nemen dat harde plancapaciteit op termijn, bij het niet-realiseren ervan, geschrapt gaat worden, geven
gemeenten een signaal af aan de initiatiefnemers. Dit laat buiten beschouwing dat initiatiefnemers en
gemeenten met elkaar in gesprek kunnen gaan om bestaande harde plancapaciteit kwalitatief te
verbeteren, indien daarmee realisatie binnen de gestelde termijn haalbaarder geacht wordt.
Ten opzichte van de te verwachten huishoudenontwikkeling is er een overschot aan
woningbouwplannen. In veel gevallen gaat het daarbij om plannen die:
−
al geruime tijd oud zijn en geënt op de groeigedachte en marktverwachtingen van destijds
(omvang, ligging, woningtypes en andere kwaliteiten);
−
voor de overgrote meerderheid koopwoningen betreffen, terwijl volgens recente inzichten (ABF,
2014) in heel Limburg ongeveer tweederde van de nieuwbouw uit huurwoningen moet bestaan;
−
elkaar onderling beconcurreren: juist omdat bouwplannen pas tot uitvoering komen als het
merendeel is afgezet (verkocht) haalt slechts een enkel plan die drempel;
−
als gevolg van dit alles nooit tot ontwikkeling zullen komen.
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Het overeind houden van de volledige planvoorraad achten wij niet langer realistisch. Gemeenten en
ontwikkelaars hebben om die reden reeds miljoenen afgeschreven op hun grondposities. Dat proces
is – helaas – nog niet ten einde. Ook voor de door indieners s aangegeven locaties kan het POL geen
enkele garantie bieden, dat daar daadwerkelijk woningbouw zal worden gerealiseerd. Met betrekking
tot de door indieners aangegeven locaties moet verder worden opgemerkt, dat het POL op
locatieniveau geen uitspraken doet over het schrappen dan wel handhaven van een project. Het POL
nodigt wel de regio’s uit om hierover uitspraken te doen, met de daarbij behorende bestuurlijke en
juridische zorgvuldigheid. Juist een zorgvuldige procesaanpak kan schade helpen voorkomen.
Wij hechten er veel waarde aan, dat er een breed besef groeit dat de woningbehoefte structureel is
veranderd en verder zal veranderen én afnemen. Niet ten gevolge van overheidsbeleid, maar ten
gevolge van de structurele maatschappelijke en demografische veranderingen die wij in het POL
schetsen.
Het in stand houden van de harde plancapaciteit – soms al ettelijke jaren oud – belemmert gemeenten
in het voeren van een kwalitatief goed woningmarktbeleid, aangepast aan de huidige eisen en
kwaliteiten. Daarom is het van belang dat gemeenten de mogelijkheid aangrijpen om bestaande harde
plancapaciteiten – samen met initiatiefnemers – te transformeren naar gewenste nieuwe kwaliteiten
en, in geval dit niet mogelijk is, de bestaande harde plantitel weg te bestemmen. Een herstel van de
woningmarkt wordt niet bereikt door het maximaal faciliteren van nieuwbouw. Met name investeringen
in de bestaande woningvoorraad zijn hiervoor van belang, Op enkele plaatsen kan ook het kwantitatief
en kwalitatief goed doordacht toevoegen van nieuwbouw voor die een lokale impuls geven.
Het schrappen van (ook harde) plancapaciteit dient om het overschot aan plancapaciteit te
verminderen. Met name bij harde plancapaciteit is namelijk minder kwalitatieve sturing door de
gemeente mogelijk. Met het oog op de aanstaande krimp gaat het er om dat datgene wat nog
gebouwd wordt vooral ook kwalitatief meerwaarde heeft voor de woningmarkt – zo draagt beperken
van de plancapaciteit bij aan kwalitatieve sturing.
In de woonmonitor en in het POL wordt met de transformatieopgave een eerste kwantitatieve
benadering gehanteerd. Het is zaak in de regionale structuurvisies Wonen en Leefbaarheid deze
kwantitatieve onderlegger met een kwalitatieve benadering compleet te maken om zodoende de
opgave in zijn volle omvang te schetsen en tot concrete programmeringen te kunnen komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Ontwikkelaars bouwen niet voor leegstand. Er is daarom geen noodzaak om in
te grijpen om de kwantiteit te reguleren. Het POL en de verordening werken
een herstel van de woningmarkt tegen, terwijl van de overheid het
tegenovergestelde mag verwacht worden

2118. 2120. 2122, 2124,
2125, 2135, 2169, 2170,
2171, 2172, 2173, 2348,
2366, 5116

Standpunt GS
Zie ook onze voorgaande reactie.
Dat de markt niet bouwt voor leegstand, is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Bij afnemende
woningbehoefte levert elke nieuwbouwwoning een kortere of langere keten van verhuisbewegingen
op, waarbij aan het eind een bestaande woning komt leeg te staan. Welke woning dat is, aan wie die
toebehoort, dat is niet stuurbaar. Als die woning niet (direct) wordt onttrokken aan de voorraad, is er
een gerede kans dat de negatieve effecten van die leegstand (met name verloedering, aantasting van
de leefbaarheid en waardedaling van vastgoed in de omgeving) voor rekening komen van de
maatschappij. Projecten op het gebied van stads- en dorpsvernieuwing kunnen immers doorgaans
alleen met een overheidsbijdrage worden gerealiseerd. Van de overheid mag verwacht worden, dat zij
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zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld en kosten tracht te voorkomen zodra die voorzienbaar zijn.
Dat is voor ons een belangrijke drijfveer om alle relevante partijen op te roepen om zuiniger om te
gaan met het in gebruik nemen van ‘nieuwe’ ruimte en meer in te zetten op inbreiding en
herstructurering binnen bestaande kernen.
De in deze zienswijzen aangehaalde en bijgesloten brief van de Neprom van 7 juni 2013 aan de
ministeries van BZK en IenM (over de verordening Wonen Zuid-Limburg) heeft geleid tot een
antwoord. In die reactie van de minister van Wonen en Rijksdienst, mede namens zijn collega van
Infrastructuur en Milieu (brief BZK d.d. 29 augustus 2013 kenmerk 2013-0000486769) zien wij een
ondersteuning van ons standpunt, dat de Wro ons de bevoegdheid verschaft om op basis van een
zorgvuldige afweging beleidskeuzes te maken die naast ruimtelijke effecten ook betekenis hebben
voor de woningmarkt en de leefbaarheid. Naar ons oordeel is dat hier het geval: vanwege structurele
maatschappelijke veranderingen komt in de ruimtelijke ordening het accent steeds minder te liggen bij
het voldoen aan uitbreidingsbehoefte en juist op zuinig omgaan met nieuw ruimtegebruik, op
kwaliteitsbehoud in bestaande kernen (c.q. de bestaande woningvoorraad).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener is positief over de wijze waarop de provincie haar ambitie en visie
alsmede haar rol daarin in algemene zin verwoordt (uitnodigen, stimuleren en
faciliteren), maar de verdere concretisering daarvan in het POL2014 staat naar
zijn mening in schril contrast tot dat nobel streven. Specifiek voor wat betreft
de woningmarkt wijst indiener erop, dat daar waar ondernemers in het
verleden op uitnodiging van de provincie (mede op basis van het rode
contourenbeleid) en gemeenten het initiatief hebben genomen om tot nieuwe
ontwikkelingen te komen en daar ook, samen met gemeenten, zeer fors in
geïnvesteerd hebben, nu door het provinciaal beleid zwaar worden
gefrustreerd in het realiseren van initiatieven.
Verzocht wordt in het POL 2014 en/of de Omgevingsverordening een passage
op te nemen met een overgangsregeling voor woningbouwplannen waartoe in
het verleden initiatieven zijn genomen door marktpartijen op basis van een
uitnodiging van en/of in overleg met provincie en/of gemeenten en die nu door
het nieuwe beleid (nagenoeg) onmogelijk worden gemaakt.

5137

Standpunt GS
Zie ook onze voorgaande reacties.
Zoals wij hebben toegelicht, zijn de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen bepalend voor
de vraag of er nog behoefte blijft bestaan aan plannen. Dat geldt ook voor plannen die ondernemers in
het verleden op uitnodiging van of in samenwerking met gemeenten of provincie tot stand hebben
gebracht. De verwachtingen destijds waren anders dan de vooruitzichten van nu. Het beeld dat de
provincie de doorontwikkeling zwaar frustreert is daarom niet juist. Het POL legt voor Noord- en
Midden-Limburg geen enkele directe belemmering op voor de realisatie van bestaande (harde)
plannen of de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen c.a. Voor Zuid-Limburg blijft de bestaande
verordening van kracht (met alleen een overheveling van de regeling voor één woning van de
verordening naar de bijbehorende beleidsregel).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Middelen om kwaliteit te realiseren ontbreken volledig in het POL2014.
Doordat de nadruk ligt op het intrekken c.q. terug bestemmen van bouwtitels
komt de nadruk toch te liggen op kwantiteit i.p.v. kwaliteit.
In het voorliggend ontwerp wordt niet aangegeven hoe en met welke
instrumenten de provincie kwaliteit wenst te realiseren. Door intrekken van
bouwtitels komt nadruk te liggen op kwantiteit in plaats van op kwaliteit.

4001

1058

Standpunt GS
In het POL is uitgesproken dat de kwalitatieve opgave sturend wordt, met inachtneming van de
kwantitatieve opgave als uitgangspunt. Kwaliteit realiseren is de opgave van gemeenten. De provincie
faciliteert (met onderzoek en monitoring) en schept kaders en voorwaarden.
Het schrappen van (ook harde) plancapaciteit dient om het overschot aan plancapaciteit te
verminderen. Met name bij harde plancapaciteit is namelijk minder kwalitatieve sturing door de
gemeente mogelijk. Met het oog op de aanstaande krimp gaat het er om dat datgene wat nog
gebouwd wordt vooral ook kwalitatief meerwaarde heeft voor de woningmarkt – zo draagt beperken
van de plancapaciteit bij aan kwalitatieve sturing. Deze aanpak is in onze provincie noodzakelijk. In de
regionale structuurvisies Wonen en Leefbaarheid kunnen gemeenten/regio’s dit nader inkleuren, bijv.
door het werken met een kwalitatief afwegingskader ter beoordeling van projecten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bestaande gewenste plannen die reeds vallen binnen de strenge regionale
geldende kaders dienen ook na een actualiseringsslag van
bestemmingsplannen, dienen ook mogelijk te blijven ook i.v.m.
privaatrechtelijke schade. Voor het stellen van een termijn van max. 5 jaar
voor het vervallen van bestaande bouwtitels met name voor locaties die al
deels gerealiseerd zijn zal grote schade opleveren.
Indiener plaatst vraagtekens bij het voorstel om de planduur voor reeds
planologisch vastgelegde woningbouw te beperkten tot maximaal 5 jaar en
pleit ervoor om de huidige regelgeving op dit punt overeind te houden.
Bezwaar is gericht tegen vergaande overheidsbemoeienis in de vorm van
ingreep in de voorraad aan (woning)bouwplannen. Ontwikkelaars bouwen
alleen als daar een aantoonbare markt voor is en kunnen flexibel inspelen op
(kwaliteits)vragen. De plancapaciteit uit bestaande plannen wordt alleen
gebruikt als daar behoefte aan is. De voorraad hindert niemand en maakt
overheidsingrijpen overbodig. Het laten vervallen van bouwtitels is onnodig,
ongewenst en de termijn van 5 jaar is veel te kort.
Omdat GS geen goedkeuringsbevoegdheid hebben voor
bestemmingsplannen; moeten vigerende plannen prevaleren boven het
(ontwerp-)POL. Het voorgestelde ingrijpen in de planvoorraad gaat voorbij aan
privaatrechtelijke consequenties en bestaande exploitatieovereenkomsten.
Indiener wijst erop dat het belang daarvan ook blijkt uit een uitspraak van de
Raad van State (RvSt 201302107/1/R2).
Het ontwerp-POL laat voor de gemeenteraad geen ruimte voor een dergelijke
nuancering die de raad wel moet betrachten bij de beoordeling van een
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1178

2198

2198

ontwerpbestemmingsplan.
Betreft de aankondiging van het intrekken van plancapaciteit:
Uit oogpunt van rechtszekerheid is een beleidswijziging die consequenties
heeft voor een bestemmingsplan dat recent (dec. 2012) is vastgesteld, met
provinciale medewerking, niet acceptabel. De termijn om uitvoering te geven
aan het bestemmingsplan is 10 jaar. Het intrekken van bouwtitels vóór die
periode gaat voorbij aan afspraken en beginselen van wetgeving. De
grondslag hiervoor ontbreekt.
Evenmin is onderbouwd, dat plannen niet meer voldoen aan kwaliteitseisen
met ingang van 5 jaar na vaststelling POL, d.w.z. oktober 2019.
Het voorgestelde wegbestemmen van bouwmogelijkheden uit de planvoorraad
gaat voorbij aan privaatrechtelijke consequenties en bestaande exploitatieovereenkomsten; het is in strijd met de rechtszekerheid en leidt tot
planschadeclaims en civielrechtelijke aanspraken. Deze beleidskeuze in het
POL is niet gedetailleerd en concreet genoeg om komende planschade
voorzienbaar te maken.

2456

5165

Standpunt GS
Ontwikkelcontracten en exploitatie-overeenkomsten met een ongelimiteerde looptijd achten wij –
gezien de ontwikkeling van de woningbehoefte - niet langer gewenst. Wij roepen de regio’s en de
daarin samenwerkende gemeenten op om tot wegbestemming over te gaan. Omdat – doorgaans – de
provincie geen partij is in een privaatrechtelijke overeenkomst, leggen wij de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering primair bij deze regionale partijen.
Met de conclusie dat het POL2014 niet gedetailleerd en concreet genoeg is om de juridisch gewenste
voorzienbaarheid te creëren zijn wij het eens. Het is ook nooit de bedoeling geweest om dit concreet
in POL te regelen, omdat bestemmingsplannen binnen de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.
Daarom is het van groot belang dat de gemeenten via de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid dit punt concreet oppakken, met andere woorden dit als een kwalitatief uitgangspunt
opvoeren en tegelijkertijd in de bijbehorende woningbouwprogrammering hier concreet uitvoering aan
geven. De door ons geadviseerde zorgvuldige procesaanpak is eerder in deze nota beschreven en
wordt opgenomen in de op die plaats aan PS voorgestelde tekstwijziging.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wil graag meewerken om het “overtollige vet” op de woningmarkt op
zo kort mogelijke termijn weg te snijden, mits dit geen directe nadelige
financiële gevolgen heeft voor de gemeente.
Mocht er sprake zijn van een verplichte termijn tot 2018, dan gaat de
gemeente er vanuit dat de provincie tevens de eventuele financiële
consequenties hiervan voor haar rekening zal nemen (bijv. privaatrechtelijke
overeenkomsten die in het verleden zijn afgesloten). Hierover wordt
vooralsnog onvoldoende duidelijkheid gegeven.
Indiener vraagt aandacht voor de privaatrechtelijke schade die gemeenten
mogelijk kunnen leiden. Er is flankerend beleid nodig om deze schade te
minimaliseren en de juiste afweging mogelijk te maken.
Bestaande gewenste plannen die reeds vallen binnen de strenge regionale
geldende kaders dienen ook na een actualiseringslag van bestemmings143
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plannen mogelijk te blijven ook i.v.m. privaatrechtelijke schade. Het stellen van
een termijn van max. 5 jaar voor het vervallen van bestaande bouwtitels met
name voor locaties die al deels gerealiseerd zijn zal grote schade opleveren.
De vraag rijst in hoeverre de gemeente verplicht wordt tot het betalen van een
(plan)schadevergoeding bij het herbestemmen van bestaande niet ingevulde
bouwtitels.
Aan de redenering in het POL dat geen schadeplicht aan de orde is indien
voorzienbaarheid is aangetoond wordt getwijfeld. De vraag is of een regionale
structuurvisie voor alle gemeenten concreet genoeg is.
Provincie gaat voorbij aan het feit dat op genoemde uitleglocaties de
gemeente privaatrechtelijke overeenkomsten heeft afgesloten met
ontwikkelaars dan wel daarbij de gemeente zelf de grondexploitatie in handen
heeft.
Bij het wegbestemmen van bouwtitels kan de gemeente een schadeclaim
verwachten van de contractpartners omdat de gemeente kan worden verweten
dat zij zich niet maximaal inspant om de beoogde gebiedsontwikkeling te
realiseren zoals in de overeenkomsten is opgenomen.
Indiener wil weten hoe provincie hiermee omgaat en welke rol de provincie op
met name financieel vlak van plan is te gaan vervullen.
Indiener vraagt in hoeverre het laten vervallen van bouwtitels door
herbestemming leidt tot een verplichting van de gemeente tot het betalen van
een planschadevergoeding. Het gaat dan met name om locaties waarbij de
gemeente privaatrechtelijke overeenkomsten heeft afgesloten met
projectontwikkelaars of de gemeente zelf de grondexploitaties in handen heeft.
Indiener wenst te vernemen hoe de provincie hiermee om wenst te gaan en
welke rol de provincie zal vervullen met betrekking tot het financiële vlak.
Houdbaarheidstermijn van 5 jaar voor bouwtitels:
Het voorgestelde ingrijpen in de planvoorraad gaat voorbij aan
privaatrechtelijke contracten over de realisatie en duur van projecten.
Aansturen op eenzijdig openbreken van eerder gemaakte afspraken is
onbegrijpelijk vanwege het ontstaan van forse schade.

1058

1058

4001

2198, 2456, 5165, 5199

Standpunt GS
Dat er schade kan ontstaan bij het wegbestemmen van plannen is juist. Dat die schade ook
daadwerkelijk moet ontstaan is niet vanzelfsprekend. Er zijn mogelijkheden om dit proces
schadebeperkend te organiseren. Zie ook onze voorgaande reacties bij dit onderwerp, waar de
voorgestelde zorgvuldige procesaanpak is beschreven.
De op te stellen en door elke gemeente vast te stellen regionale structuurvisie Wonen en
Leefbaarheid is een zogeheten Wro-structuurvisie. Hiermee heeft de gemeente een juridisch handvat
om publiekrechtelijk voorzienbaarheid te creëren en aan te kondigen dat na een overgangsperiode
plancapaciteit door de gemeenteraad wordt ingetrokken. Daarbij kan de financiële component een
onderdeel vormen van de afweging, hoe de gemeente wil omgaan met een specifiek plan en op welke
termijn dit gebeurt. Wij bevelen niet aan dat de financiële consequenties leidend worden in de
beoordeling van de kwaliteit en toekomstige gewenstheid van een plan. Die kwalitatieve elementen
behoren te worden getoetst aan de inhoud van de regionale structuurvisie.
Privaatrechtelijke overeenkomsten kunnen door gemeenten aan een juridische toets worden
onderworpen. Wij bevelen een dergelijke toets aan, omdat die verduidelijkt, welke consequenties uit
de privaatrechtelijke overeenkomst voortkomen. Indien na zo’n juridische toets blijkt dat het laten
vervallen van de harde plantitel leidt tot (onevenredig hoge) nadeelcompensatie voor de
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desbetreffende gemeente, kan naar een maatwerkoplossing worden gezocht met de initiatiefnemer,
met de regio en met de provincie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het risico bestaat dat projecten niet goed kunnen worden afgerond en afbouw
van locaties in gevaar komt, wat de leefbaarheid niet ten goede komt.
Gemeenten, regio en provincie dienen een maatschappelijke oplossing te
vinden voor bestaande woningbouwlocaties die al deels bebouwd én bewoond
zijn.

4001
1016

Standpunt GS
Zie ook onze eerste twee reacties bij dit onderwerp.
Het afronden en afbouwen van locaties en projecten is bij uitstek een kwalitatief criterium. Dit zal tot
uitdrukking moeten komen in de regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid, waarin dit dan als
kwalitatief criterium wordt opgevoerd én daarmee ook tot uitdrukking komt in de bijbehorende
regionale programmering.
Overigens biedt geen enkel plan de zekerheid dat het wordt afgebouwd. Het POL voegt daar geen
nieuwe belemmering aan toe. Onze constatering dat de maatschappelijke omstandigheden voor
nieuwbouw drastisch zijn veranderd mag gelezen worden als een dringende aanbeveling om de
uitvoering van met name grotere plannen zó te faseren, dat bewoners niet onnodig lang het gevoel
hebben, in een onafgebouwde woonomgeving te leven.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Naast de juridische gevolgen heeft het intrekken van bouwtitels ook gevolgen
voor een goede afbouw van de locaties, het voorzieningenniveau en de
financiering van andere locaties en ontwikkelingen.

1058

Standpunt GS
Zie ook onze voorgaande reacties bij dit onderwerp.
Het afronden en afbouwen van locaties en projecten is bij uitstek een kwalitatief criterium. Dit zal tot
uitdrukking moeten komen in de regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid, waarin dit dan als
kwalitatief criterium wordt opgevoerd én daarmee ook tot uitdrukking komt in de bijbehorende
regionale programmering.
Als de financiering van ontwikkelingen op ándere locaties in het gedrang komt, is er o.i. sprake van
een koppeling van belangen die onmogelijk garanties kan inhouden, ook als die koppeling de vereiste
juridische basis heeft in een Wro-structuurvisie. De financiering is immers ook in het geding als de
realisatie van een plan niet van de grond komt vanwege onvoldoende behoefte of andere redenen.
Het POL verhoogt dat risico niet.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Voor plannen als Heiligerweg en Poelveld kan het laten vervallen van
bouwtitels niet aan de orde zijn om investeerders de kans te geven de plannen
uit te voeren conform afspraken en bestemmingsplan.

1058

Standpunt GS
Initiatiefnemers met harde bouwtitels kunnen momenteel gewoon bouwen conform bestemmingsplan.
Indien dit momenteel niet gebeurt, biedt dit bij uitstek de mogelijkheid om in overleg tussen gemeente
en initiatiefnemer het plan (kwalitatief of kwantitatief) aan te passen, indien hiermee realisatie binnen
de gestelde termijn haalbaarder geacht wordt. In Zuid-Limburg zijn (in het Kompas voor
Samenwerking Zuid-Limburg) enkele projecten van strategisch belang aangewezen. De door indiener
genoemde projecten vallen hier niet onder, waarmee hiervoor geen uitzonderingspositie geldt. Ook
voor deze projecten zal bezien moeten worden hoe de bestaande harde plancapaciteit benut kan
worden, ofwel (passend binnen de kwalitatieve en kwantitatieve opgaves) aangepast of (in het uiterste
geval:) geschrapt) kan worden.
Volledige realisatie van de beide genoemde plannen houdt onvermijdelijk consequenties in voor het
overige deel van de gemeentelijke planvoorraad, aangezien ze de transformatieopgave voor de
gemeente belasten met een groter aantal woningen dan de gemeente nog kan realiseren (volgens de
berekening die ten grondslag ligt aan het ontwerp-POL).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
Indiener stelt voor om in het POL2014 vast te leggen dat strategische projecten, met name
het A2-project in Maastricht, moeten doorgaan en niet worden betrokken in een 5 jaarlijkse
heroverweging. De looptijd van het A2 project is immers tot 2026 en tussentijdse
heroverweging van het te realiseren woonprogramma zal een groot risico inhouden voor het
haalbare maatschappelijk rendement van het project. Daarbij zou een eventuele
heroverweging strijdig zijn met een eerder gemaakte afspraak van uw provincie met de
gemeente Maastricht m.b.t. de uitzonderingspositie in deze van de strategische projecten
zoals het A2 project alsmede met de contractuele afspraken van Projectbureau A2 met
Avenue2.

5090

Standpunt GS
In ons standpunt n.a.v. de voorgaande zienswijze wezen we er al op, dat in het Kompas voor
Samenwerking Zuid-Limburg een aantal projecten van strategisch belang is aangewezen. Het door
indiener genoemde project valt daaronder, Voor deze projecten geldt een uitzonderingspositie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener gaat er van uit dat de bestaande gewenste plannen, die vallen binnen
de regionaal geldende kaders, doorgang kunnen blijven vinden, evenals dat
de harde plancapaciteit wordt ingetrokken bij de feitelijke actualisatieslag van
bestemmingsplannen.

1016

Standpunt GS
Zo zien wij dat ook. Het intrekken van harde plancapaciteit bij de feitelijke actualisatieslag van
bestemmingsplannen is echter nog niet in elke gemeente/woonregio praktijk, vandaar dat dit in de
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structuurvisies Wonen en Leefbaarheid als uitgangspunt opgenomen dient te worden c.q. het
opnemen van een uiterste houdbaarheidsdatum in bestemmingsplannen gemeengoed wordt.
Wij geven regionale visievorming en afweging een belangrijke rol. De uitgangspunten daarvoor
hebben wij in het POL opgenomen. Als de (sub)regionale kaders hierbinnen passen, hebben wij geen
bezwaar tegen het hanteren van die kaders.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling van de voorraad
Ruimte voor Ruimte
Er moet volgens de indiener aandacht zijn in het POL voor Ruimte voor
Ruimte kavels.
Er wordt opgemerkt dat altijd het uitgangspunt is geweest dat deze RvRkavels geen directe concurrent mogen zijn met de reguliere plannen van de
gemeente. Toch ziet indiener ontwikkelingen die er wel toe leiden dat de
Ruimte voor Ruimte kavels directe concurrenten worden van gemeentelijke
plannen en stelt dat de oorspronkelijke uitgangspunten als zodanig
gehandhaafd moeten worden.
Indiener constateert dat de regeling Ruimte voor Ruimte Noord- en MiddenLimburg niet is opgenomen in het ontwerp-POL. Dat is wel noodzakelijk,
gezien de opdracht vanuit de Staten om deze regeling door te zetten en de
taakstelling om nog bijna 400 woningbouwkavels te realiseren.
De provinciale woonvisie (2011) geeft aan de opgave voor de realisatie van
Ruimte voor Ruimtewoningen een specifieke plaats, naast de bestaande
programmering tot 2030. GS hebben op 8 februari 2011 per brief de
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gewezen op de gewenste afronding
van de regeling Ruimte voor Ruimte (RvR) en de daaruit voortvloeiende
afspraken om bij toekomstige woningbouwprojecten expliciet in de
overwegingen mee te nemen. Ook het concept-POL (§ 5.2.2) bevat nog een
aanduiding van de woningbouwopgave t/m 2020 voor Noord- en MiddenLimburg. De daar vermelde cijfers geven aan dat er nog ruimte is voor
nieuwbouw, inclusief Ruimte voor Ruimtewoningen. Een dergelijke aanduiding
ontbreekt in het Ontwerp POL 2014.
Ook in 2011 waren de demografische ontwikkelingen bekend die er toen toe
hebben geleid dat (RvR) wél expliciet is genoemd in enkele beleidsstukken
zoals de Provinciale Woonvisie en de POL-aanvulling VGK. Het niet
vermelden van de regeling Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg in
het ontwerp-POL in combinatie met het vervallen van de genoemde
beleidsstukken betekent volgens indiener een beleidswijziging. Om aan de
taakstelling te voldoen moet de uitgifte van RvR-kavels prioriteit houden t.o.v.
gemeentelijke kavels. Om gemeenten daartoe aan te zetten is een provinciale
beleidsondersteuning in het POL noodzakelijk. Door het niet positioneren van
RvR Noord- en Midden-Limburg stagneert de verkoop van RvR-kavels en lijdt
Indiener schade. Deze schade – ten gevolgen van een beleidswijziging – komt
volgens het bepaalde in de geldende samenwerkingsovereenkomst voor
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rekening van de provincie.
De door de provincie opgestelde uitgangspunten op het gebied van
kwalitatieve toevoegingen waar behoefte is, betekent ook dat Ruimte voor
Ruimte kavels in dat kader beoordeeld moeten worden op hun toegevoegde
waarde aan de woningmarkt.
Indiener vraagt zich af hoe de Ruimte voor Ruimtekavels en kavels die met
ander provinciaal instrumentarium geregeld zijn passen in het terugdringen
van plancapaciteit.
Indiener vraagt om een herbevestiging van een in 2012 gemaakte afspraak
met de provincie inzake de saneringsovereenkomsten intensieve
veehouderijen en glastuinbouwbedrijven.
Met een aantal intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven zijn
saneringsovereenkomsten gesloten. Deze kwaliteitsverbetering gaat gepaard
met de bouw van een aantal woningen op nader te bepalen locaties. Hierover
is met u overleg gevoerd en u heeft schriftelijk verklaard in te stemmen met
deze aanpak en ook een aanvullende tegenprestatie is hiervoor niet aan de
orde (uw brief van 9 januari 2012). U heeft daarbij aangetekend dat de
woningen wel op planologische aanvaardbare locaties moeten worden
gebouwd. Hierbij wordt door uw provincie het uitgangspunt gehanteerd zoals
dat geldt of heeft gegolden voor de toetsing van Ruimte voor Ruimte
woningen. Omdat op dit moment nog niet alle bouwtitels zijn ingevuld hechten
wij er aan dat de nog te realiseren bouwtitels op dezelfde wijze dan tot nu toe
het geval is geweest worden beoordeeld en niet met een ongunstiger regime
te maken krijgen. Hierdoor zou immers de nakoming van de
saneringsovereenkomsten onder druk komen te staan zo niet onmogelijk
worden gemaakt. Dit achten wij niet wenselijk. Graag uw bevestiging.
Indiener geeft aan: indien de provincie ter zake vooraf geen beleid formuleert,
dan kunnen gemeenten achteraf niet gedwongen worden daaraan alsnog te
voldoen middels de provincie ter beschikking staande instrumenten (reactieve
aanwijzing, inpassingsplan Provinciale Ruimtelijke Verordening). Het is
immers van algemene bekendheid dat beleid vooraf kenbaar moet zijn
(rechtzekerheidsbeginsel). Het is aldus van belang dat het beleid voor Ruimte
voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg vooraf in het POL 2014 een
beleidsmatige vertaling krijgt.
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Standpunt GS
De regeling Ruimte voor Ruimte (RvR) is in 2000 overeengekomen in het zogenoemde Pact van
Brakkestein tussen het Rijk, de reconstructieprovincies en de VNG namens de gemeenten. De
uitvoering van Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg heeft een evidente bijdrage geleverd
aan het tegengaan van verrommeling en verstening van het landschap in deze regio’s en daarmee in
de betreffende gemeenten. Over de uitvoering van de regeling zijn destijds afspraken gemaakt tussen
de Provincie, de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Ruimte voor Ruimte BV.
Het bijzondere van deze regeling, in vergelijking met andere situaties waarbij sprake is van
(incidentele) realisatie van woningen in het buitengebied, is dat de tegenprestatie (de winst aan
ruimtelijke kwaliteit door de sloop van stallen en de milieuwinst) al op voorhand geleverd is. In dat licht
benadrukken wij dat er bij het uitvoeren van de uitvoeringsafspraken sprake is van een gezamenlijk
belang van provincie én gemeenten. Sindsdien loopt de uitvoering en zijn er talrijke woningen
gerealiseerd. Ook bij de realisatie heeft kwaliteitswinst steeds als voorwaarde gegolden.
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N.a.v. de ingediende zienswijzen achten we het zinvol om de beleidsmatige verankering van de
regeling RvR toe te lichten.
Het feitelijke beleid m.b.t. Ruimte voor Ruimte stond in de Partiële Streekplanherziening Noord- en
Midden-Limburg d.d. 27 oktober 2000. Met het POL2001 (PS 29-6-2001) is deze herziening
ingetrokken. Het POL2001 verwees op pagina 128 naar de Regionale Volkshuisvestingsplannen en
beschrijft dat in Noord- en Midden-Limburg ca. 900 RvR-woningen zullen worden toegevoegd.
Het huidige POL-beleid met betrekking tot Ruimte voor Ruimte (RvR) Noord- en Midden-Limburg is
summier beschreven in het POL2006, actualisatie 2011 en in de POL-aanvulling Verstedelijking
Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering (VGK, 2009, onderdeel van POL2006).
De POL-aanvulling VGK beschrijft in dezen geen nieuw beleid, maar slechts de situatie die al bestond
ten tijde van de vaststelling en de verhouding met de beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM).
Die beleidsregel (en de actualisatie daarvan in 2012 ) bevestigt die verhouding en geeft aan dat
woningbouw dient te gebeuren binnen de gemaakte afspraken in het kader van het project RvR en
voorts wordt vermeld dat voor de tweede tranche nog een inspanning moet worden geleverd alvorens
het gemeentelijk kwaliteitsmenu volledig kan worden ingezet. Voorts is bij de module voor solitaire
woningen aangegeven dat de woningen dienen te passen in de regionale woningbouwafspraken en
de afspraken m.b.t. Ruimte voor Ruimte.
Kortom, het beleid met betrekking tot RvR is door de jaren heen slechts summier beschreven in het
POL, en heeft vooral plek gekregen in beleidsregels zoals de Provinciale Woonvisie (2011,
vastgesteld door GS). Deze Provinciale Woonvisie vormt een uitwerking van de POL-aanvulling VGK
t.b.v. de totstandkoming van regionale woonvisies en beschrijft waar woningen kunnen worden
gerealiseerd met gebruikmaking van de regeling Ruimte voor Ruimte.
Anders dan gesteld in een van de zienswijzen is het vigerende beleidskader voor RvR Noord- en
Midden-Limburg breder dan de Provinciale Woonvisie alleen.
De genoemde brief van GS uit 2011 bevat geen nieuw beleid, maar wijst gemeenten op de afspraken
tot het nakomen van de kaveluitgifte en de daarvoor benodigde planologische inspanningen.
Wij constateren dat onze aanpak door de jaren heen slechts summier in POL is vastgelegd, maar
niettemin consequent overeind is gebleven volgens de oorspronkelijke uitgangspunten: er kunnen in
het buitengebied (specifiek: aansluitend bij aanwezige linten of clusters) bebouwingkavels worden
uitgegeven voor RvR-woningen, waarbij van de gemeenten wordt verwacht dat ze deze woningbouw
planologisch regelen. Er is geen voorraaduitgifte: het tempo van de uitgifte wordt derhalve volledig
gestuurd door de behoefte.
Zoals wij op verschillende plaatsen in het POL hebben beschreven, leiden de structurele
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in Limburg tot een verschuiving in de behoefte
aan nieuwe woningen. Daar komen de consequenties van de economische crisis in de afgelopen
jaren nog bij. Tal van ontwikkelaars hebben hun marktverwachtingen moeten bijstellen. In lijn daarmee
hebben de Staten besloten tot uitstel van de afronding van de regeling Ruimte voor Ruimte tot rond
2022.
Hoewel er voorzichtige signalen zijn van een beginnend economisch herstel, wagen wij ons niet aan
een voorspelling van de uiteindelijke realiseerbaarheid van de RvR-afronding. Daarbij tekenen wij aan,
dat ons beleid is gericht op verdere ontwikkeling van Limburg als internationale kennis gedreven regio,
met in het kielzog daarvan de maakindustrie. Dat kan op onderdelen leiden tot een andere vraag naar
woningen.
Onze visie blijft dat – waar behoefte bestaat aan de bouw van nieuwe woningen op RvR-locaties – er
geen beletsel is om gebruik te maken van de mogelijkheden hiertoe.
Dit zelfde geldt voor afspraken uit de afgelopen jaren voor de compensatie van sanering van
glastuinbouwbedrijven en veehouderijen, zoals bedoeld in de laatstgenoemde zienswijze.
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Gelijktijdig met de vaststelling van POL2014 zal de POL-aanvulling VGK vervallen. De Provinciale
Woonvisie Limburg zal per regio worden ingetrokken na vaststelling van de regionale structuurvisie
Wonen en Leefbaarheid.
De Provincie is bij de totstandkoming van deze structuurvisies actief betrokken en zal de afspraken
die hieruit voortvloeien borgen in voorzorgsbepalingen in de Omgevingsverordening. Vanuit onze
betrokkenheid zullen wij de regio’s Noord- en Midden-Limburg erop aanspreken om ook de gemaakte
afspraken over Ruimte voor Ruimte een goede plek in deze structuurvisies te geven, inclusief een
inschatting van het nog verwachte aantal uit te geven kavels tot het einde van de looptijd van RvR (in
de bij de structuurvisie behorende programmering).
De vele reacties inzake Ruimte voor Ruimte geven ons aanleiding hierover in POL2014 een korte
tekst op te nemen, die de situatie die gold vóór POL2014 bestendigt.
Voorstel aan PS
Invoegen in 6.2.3, in het derde tekstblok op blz. 120 na de zin eindigend op “…buiten bestaand
bebouwd gebied.” :
Over de uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte zijn in 2001 afspraken gemaakt tussen de
Provincie, de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Ruimte voor Ruimte BV. Die worden door
dit POL niet gewijzigd.

Indiener is van mening dat, indien gemeenten hun plancapaciteit dienen te
reduceren, de provincie dit ook moet doen voor wat betreft het grote aantal
onbenutte RvR-kavels. Provincie zou hierover in overleg moeten treden met
betrokken marktpartijen om een oplossing voor deze grote planvoorraad te
vinden.

1027

Standpunt GS
Zie ook onze voorgaande reactie. Met betrekking tot het tweede deel van deze zienswijze: de
Provincie is zelf partner in Ruimte voor Ruimte BV, ter uitvoering van de opdracht die de Staten
hebben gegeven. Indien daartoe aanleiding blijkt te bestaan, ligt overleg met de betrokken partners
voor de hand.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Woonmilieus
Indiener heeft geconstateerd dat de in gezamenlijkheid ontwikkelde
'Woonmilieukaart Zuid-Limburg' is verwerkt in de visie Zuid-Limburg, hoofdstuk
4.3 van het ontwerp-POL. De thans opgenomen kaart 6 'Wonen en
Leefbaarheid' is op onderdelen met deze kaart in strijd. Wij verzoeken u dan
ook om deze strijdigheid op te heffen door kaart 6 aan te passen.
Kaart 6 ‘Wonen en Leefbaarheid’ is op onderdelen in strijd met kaart 4.3
‘Woonmilieukaart Zuid-Limburg’. Indiener verzoekt kaart 6 aan te passen.
Indiener ziet daarom de zin “en het planologisch niet meer uitbreiden van
woonmilieus die er al in overvloed zijn” liever gewijzigd in “en het planologisch
niet meer uitbreiden van hetgeen er al in overvloed is”.
Een indeling in woonmilieus is geen goed instrument om de directe gevolgen
voor de woningmarkt te verduidelijken.
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Standpunt GS
Om de opgave in de regio te definiëren worden indelingen gehanteerd, die elk zowel voor- als nadelen
hebben. In Zuid-Limburg is bijvoorbeeld gekozen voor een indeling in woonmilieus, in Noord- en
Midden-Limburg hanteert men andere indelingen.
Elke indeling vormt op zichzelf slechts een benadering van de werkelijkheid. Een keuze voor te
schrappen of te ontwikkelen voorraad kan beter onderbouwd worden naarmate er meer
onderscheidende typeringen in beeld zijn: segmenten (huur of koop, prijsklasse, grootte, leeftijd, staat
van onderhoud, toekomstbestendigheid, enz.).
Daarom is het beter om in de algemene tekst (voor heel Limburg geldig) een ruimere formulering te
hanteren en alleen waar het specifiek om Zuid-Limburg gaat de formulering ‘woonmilieu’ te
handhaven. De ruimere omschrijving die indiener voorstelt kan meerdere benaderingen omvatten.
Van de kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt de naamgeving van in de legenda aangepast. Elke
aanduiding van een woonmilieu op een kaart bevat onzuiverheden. Een gebied zal in veel gevallen
niet slechts één type woonmilieu bevatten, Het op kaart aangeduide woonmilieu is dan wel het meest
voorkomende. Zo kennen veel dorpen of plattelandskernen ook delen die eerder suburbaan ogen dan
dorps of landelijk. Dat kan op lokaal niveau wel op kaart worden aangeven, d.w.z. verfijnd naar delen
van een (landelijke of stedelijke) kern. Wel blijft er in de regiovisie Zuid-Limburg een kaart met
aanduiding van de Zuid-Limburgse woonmilieus staan.
Voorstel aan PS
De tekst onderaan pag. 114 als volgt wijzigen:
“De opgave ligt vooral in het onttrekken van incourante (particuliere) woningen, het omvangrijk genoeg
houden (c.q. maken) van het aanbod aan huurwoningen, en het planologisch niet meer uitbreiden van
hetgeen er al in overvloed is.”
Kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt aangepast. De legenda-eenheden “centrumstedelijk
woonmilieu”, ´suburbaan woon- en werkmilieu”, “dorps woon- en werkmilieu” en “landelijk wonen”
worden vervangen door Stedelijk centrum, Overig bestaand bebouwd gebied en Landelijk gebied.

Er wordt onvoldoende beargumenteerd waarom een algehele afname van het
woningaantal een kwaliteitsverbetering zou betekenen voor suburbane
woonmilieus.
Het toekomstbestendig (levensloopbestendig) maken van wijken en buurten is
al een uitdaging op zich. Gemeenten die daarnaast, door uw visie, eigenaar
worden van een relatief groot transformatiegebied (en niet beschikken over
een stedelijk centrum), worden hierdoor onredelijk benadeeld. Eventuele
compensatiemaatregelen laat u aan de regiogemeenten onderling over.
Gemeente is van mening dat net op dat vlak een rol voor de provincie is
weggelegd als zijnde “neutrale” partij.
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Standpunt GS
De regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg zal op basis van aanwezige en
toekomstig verwachte ‘kwaliteiten’ het uitgangspunt ‘meer stad, meer land’ vertalen naar de
transformatieopgave. Daarbij is rekening te houden met het feit dat bijv. een op de hoofdkaart als
‘landelijk’ ingekleurde gemeente, ook wijken en buurten kent die kenmerken van het suburbane
woonmilieu vertonen. Daar zal dus ook een deel van de kwalitatieve en kwantitatieve
transformatieopgave moeten landen. Andersom geldt dit idem voor een stedelijke gemeente, ook hier
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vertonen bepaalde buurten en wijken kenmerken van het suburbane woonmilieu. Echter ook voor
‘suburbane’ gemeenten geldt dat deze bijv. centrum- en landelijke kenmerken in bepaalde wijken,
buurten, gehuchten kunnen bezitten. Hieruit blijkt wel dat de grofmazige indeling zoals in POL2014
per niveau specifiek gemaakt dient te worden, om daarmee de kwalitatieve kaders voor de
kwantitatieve transformatieopgave duidelijk te krijgen. Dit is een opgave die de provincie bij uitstek
een taak voor de gemeenten onderling acht.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
Kaart 6 Wonen en Leefbaarheid wordt aangepast zoals eerder aangegeven.

Gemeente begrijpt dat er keuzes gemaakt moeten worden maar is van mening
dat de sloopopgaven in de ‘suburbane’ gemeentes disproportioneel hoog zijn.
Dit om woningtoevoeging die plaatsvindt in het stedelijk gebied te faciliteren
terwijl daar eigenlijk de grootste sloopopgave ligt.
Het is van belang dat met name voor suburbane gebieden de gevolgen van
het woningoverschot inzichtelijk gemaakt worden. Verdunning zal niet in alle
suburbane gebieden plaatsvinden en daarom is er behoefte aan maatwerk.
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Standpunt GS
Dat een aanzienlijk deel van de sloopopgave in suburbane gebieden gaat vallen, is de beschrijving
van een door ons verwacht scenario. Deze gebieden of wijken - vaak naoorlogs - zijn in ruime mate te
vinden maar bieden vaak relatief weinig onderscheidende kwaliteiten. Op grond daarvan – in
combinatie met de bevolkingssamenstelling in deze woonmilieus – verwachten wij een afnemende
gewildheid in deze gebieden. Overigens ligt het leeuwendeel van dit woonmilieu – en daarmee ook
van de opgave – juist in de steden. Voor het overige onderschrijven wij de zienswijze, dat op een lager
schaalniveau de uiteindelijke keuze voor het type interventie gemaakt moet worden. In onze ogen is
dat primair het niveau van de regionale structuurvisie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Onduidelijk is wat de precieze begrenzing is van de te onderscheiden
woonmilieus en wat de consequenties zijn van die milieus voor de
woningbouwplannen. Verder is niet duidelijk hoe deze aanduidingen zich
verhouden tot de aanduidingen in de verordening.
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Standpunt GS
In POL2014 is voor Zuid-Limburg een kaart op hoofdlijnen gepubliceerd qua woonmilieus. Deze is in
de regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg nader te specificeren. Daarbij is van
belang om zich ervan bewust te zijn dat alle ‘hoofd’indelingen in stedelijk, suburbaan en landelijk
woonmilieu nog nader gespecificeerd kunnen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met
het feit dat bijv. een op de hoofdkaart als ‘landelijk’ ingekleurde gemeente, ook wijken en buurten kent
die kenmerken van het suburbane woonmilieu vertonen. Daar zal dus ook een deel van de
kwalitatieve en kwantitatieve transformatieopgave moeten landen. Andersom geldt dit ook voor een
stedelijke gemeente: ook hier vertonen bepaalde buurten en wijken kenmerken van het suburbane
woonmilieu. Overwegend ‘suburbane’ gemeenten kunnen deze bijv. centrum- en landelijke kenmerken
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hebben in bepaalde wijken, buurten, gehuchten. Zoals hiervoor al is aangegeven wordt krijgt legenda
van kaart 6 een andere omschrijving.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Gemeente gaat ervan uit dat de aanduiding van de kern Eijsden als Landelijke
Kern c.q. Dorps- woon- en werkmilieu juist is en dat de aanduiding als
Transformatiegebied c.q. suburbaan woonmilieu niet correct is.
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Standpunt GS
Zoals de meeste kernen bestaat ook Eijsden niet uit slechts één woonmilieu. De kern heeft een
(centrum) dorps milieu, maar delen daaromheen hebben alle kenmerken van een suburbaan
woonmilieu. Het zou onjuist zijn om dat te ontkennen, omdat delen van die gebieden vanwege een
gemis aan onderscheidende kenmerken hetzelfde risico lopen dat ook suburbane gebieden elders
(bijv. in de steden) lopen. De ligging is hierin niet doorslaggevend.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verwacht dat de suburbane typering van Vaals zodanig genuanceerd
zal worden in het definitieve POL 2014, dat de euregionale context waarin
Vaals zich ontwikkelt leidend blijft en ruimte biedt voor maatwerk in
ontwikkelingen.
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Standpunt GS
Zoals de meeste kernen bestaat ook Vaals niet uit slechts één woonmilieu. Van belang is vooral de
nadere invulling van de opgave voor Vaals, die landt in de structuurvisie Wonen en Leefbaarheid ZuidLimburg. Daarin kan de regio rekening houden met de bestaande woningmarktrelatie tussen Vaals en
Aken en daarvoor het gevraagde maatwerk bieden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bestaand bebouwd gebied
Bouwen binnen / buiten bestaand bebouwd gebied. Dat woningbouw alleen
binnen bestaand bebouwd gebied thuishoort, leidt tot minder marktwerking en
minder keuze voor de woonconsument, hogere kosten van locatieontwikkeling
dan bij onbebouwde gronden op niet bebouwde locaties. Gemeenten kunnen
t.b.v. de eigen grondexploitatie dan een ‘eigen grond eerst’-beginsel gaan
hanteren, wat marktverstorend werkt.
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Standpunt GS
Momenteel heerst er nog een overschot aan harde plancapaciteit, zowel binnen als buiten bestaand
bebouwd gebied gelegen. Daarmee kan het argument van ‘minder keuzevrijheid’ dan ook niet gelden;
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er kan immers ter plekke direct gestart worden met de nieuwbouw van woningen. Als inderdaad op
termijn de harde plancapaciteit wordt teruggebracht naar de daadwerkelijk nodige capaciteit binnen
bestaand bebouwd gebied, dan past dat volledig in de POL-visie op verstedelijking. In lijn met de
wettelijke verankering van de Ladder voor duurzame verstedelijking kan een vermindering van de
keuzevrijheid voor de woonconsument nodig zijn als die ten koste gaat van hogere maatschappelijke
belangen. Bundeling ten behoeve van sterke steden en kernen én het zuinig omgaan met ruimte
behoren daartoe.
Overigens blijft ook dan nog de keuzevrijheid voor consumenten overeind. Immers, bestaande
woningen in het buitengebied worden op enig moment weer op de markt aangeboden en kunnen
daarmee van eigenaar wisselen. Ook blijft de mogelijkheid bestaan voor sloop en nieuwbouw op deze
locaties buiten bestaand bebouwd gebied.
Met betrekking tot de veronderstelling dat gemeenten een ‘eigen grond eerst’-beginsel gaan hanteren,
wordt dit voorkomen door in de regionale structuurvisies Wonen en Leefbaarheid een kwalitatief
afwegingskader als uitgangspunt te nemen voor de uiteindelijke afweging welke plannen wel of niet
gewenst zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Doelgroepen en nichemarkten
Aanvullend op de reactie op het onderdeel wonen van de drie Zuid-Limburgse
steden is volgens indiener bij de doelgroepen zoals genoemd op pag. 121 de
sociale huur (kernvoorraad) een wezenlijke doelgroep.

1012

Standpunt GS
Het is evident dat een kernvoorraad sociale huurwoningen cruciaal is in een gezonde woningmarkt.
Daar is geen discussie over: huurders die zijn aangewezen op de sociale sector vormen immers het
bestaansrecht van de woningcorporaties. Het (niet-limitatieve) lijstje in dit POL dient een ander doel:
het accentueren van enkele meer specifieke doelgroepen die gemakkelijker aan de aandacht zouden
kunnen ontsnappen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wil de provincie deelgenoot maken van de visie, inzichten en plannen
die de Stichting MIR Peel en Maas heeft over het bevorderen en scheppen
van mogelijkheden voor mensen om duurzaam, energie-neutraal en
zelfvoorzienend te leven, werken en wonen in zogenaamde familiedomeinen
(i.c. kleinschalige landbouwbedrijven die werken volgens het principe van
permacultuur).

5153

Standpunt GS
De provincie ziet graag maatschappelijke ideeën en inzichten die kunnen bijdragen aan een
voortreffelijk woon- en leefklimaat. Het creëren van mogelijkheden voor vernieuwing spreekt ons aan.
Het POL bevat voor dit doel ook een oproep aan gemeenten om in bestemmingsplannen de nodige
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flexibiliteit in te bouwen. Wij willen en kunnen op dit gebied echter geen eisen stellen aan gemeenten.
Initiatiefnemers kunnen zich vervoegen bij de gemeente.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Noord-Limburg
Er zijn verschillen tussen Noord- en Midden-Limburg enerzijds en ZuidLimburg anderzijds op het gebied van wonen en de behoefte aan nieuwbouw.
Deze verschillen ziet indiener op onderdelen niet terug in de tekst.

1017, 1019, 1021, 1049
1065, 1067, 1172

Standpunt GS
De POL-aanpak is nadrukkelijk regionaal gedifferentieerd. Elk van de drie regio’s werkt op basis van
een zo breed mogelijk gedragen beeld aan de invulling van de regionale opgaven. Het POL schetst de
uitgangspunten die de provincie daarvoor ziet. Dat kan ertoe leiden dat de provincie Noord- en
Midden-Limburg oproept om een visie te ontwikkelen over een vraagstuk dat in Zuid-Limburg
nadrukkelijker speelt dan in de overige regio’s. Via onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van die
regionale visies zien wij dat in de meeste gevallen het ‘tijdig de toekomst onder ogen zien’ tot
herkenning leidt. Uit recente discussies over de structuurvisie Wonen Noord-Limburg blijkt dat de
regionale partners – waaronder gemeenten – uitdrukkelijk oog hebben voor de opgaven voor deze
regio, ook al doet zich de belangrijkste kentering pas op langere termijn voor.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Er is te specifiek benoemd op welke gebied en op welke manier afspraken
moeten landen in de structuurvisie wonen. Hierdoor wordt de regio de vrijheid
ontnomen om op basis van een goede analyse de visie te ontwikkelen.

1011, 1017, 1019, 1021,
1049, 1050, 1065, 1067,
1172,

Standpunt GS
Het POL schetst de uitgangspunten die de provincie ziet voor de regionale structuurvisies. Dat is te
beschouwen als (een deel van) de inhoudsopgave van de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid. Daarbij schetst het POL ook haar (provinciale) uitgangspunten en nodigt de regio uit om
op basis van een zo breed mogelijk gedragen beeld de nadere invulling te bepalen. De provincie ziet
het wel als haar belang dat die visies en afspraken tot stand komen en draagt daaraan bij. Het proces
is niet vrijblijvend, de uiteindelijke inhoud biedt vrijheid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De gemeente Mook en Middelaar is onderdeel van de stadsregio Arnhem
Nijmegen. Recentelijk hebben de gemeenten binnen de stadsregio afspraken
gemaakt over wonen middels de vaststelling van de woonagenda. In 2014
wordt deze woonagenda verder uitgewerkt en worden meer concrete
afspraken gemaakt over wonen, onder andere over (her) programmering.
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Deze afspraken worden gemaakt binnen de subregio Nijmegen. Uit de
woningmarktanalyse is gebleken dat Mook en Middelaar een sterke relatie
heeft met de omliggende gemeenten uit de stadsregio, met name Nijmegen.
De relatie met de regio Noord-Limburg is gering. Alleen met Gennep heeft
Mook en Middelaar een duidelijke relatie. Indiener vindt het belangrijk dat de
afspraken die Mook en Middelaar heeft gemaakt en in de nabije toekomst gaat
maken met de gemeenten uit de stadsregio terugkomen in de structuurvisie
Wonen voor Noord-Limburg. Het is wenselijk dat de structuurvisie Wonen voor
Noord-Limburg aansluit op de afspraken die Mook en Middelaar bestuurlijk
maakt met de gemeenten binnen de stadsregio. Graag ziet indiener dit
geborgd in het POL 2014.
Standpunt GS
Woningmarkt- en verhuisrelaties bestaan er in onze hele provincie, bijvoorbeeld tussen Gennep en
Boxmeer, tussen Weert en Cranendonck, tussen Vaals en Aken. Wij verwachten van de regio’s dat zij
met dergelijke relaties rekening houden. Met de stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft de gemeente
Mook en Middelaar een meer gestructureerde relatie die ook uitmondt in programmeringsafspraken.
Wij onderstrepen het belang van een goede afstemming tussen de programmering die landt in de
structuurvisie Wonen Noord-Limburg en de programmeringsafspraken met de genoemde stadsregio.
Over en weer. Het ene gaat niet vóór het andere en treedt niet voor het andere in de plaats. Wij
nemen aan dat bij de gemaakte afspraken met de gemeenten in de stadsregio Arnhem-Nijmegen
rekening is gehouden met de vigerende woonvisie in de regio. Bij het opstellen van de regionale
structuurvisie zal ook afstemming plaatsvinden met deze gemaakte afspraken. Toekomstige
afspraken met de stadsregio zullen moeten passen binnen POL 2014. Een speciale positie van Mook
en Middelaar in het POL 2014 achten wij niet nodig.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Midden-Limburg
Op blz.117 wordt gevraagd de titel ‘Structuurvisie Wonen en leefbaarheid’ te
vervangen in de Structuurvisie M-L Wonen, Zorg en Woonomgeving’, omdat
dit de werkelijke benaming is;

1020

Standpunt GS
Wij leggen de naam niet op. Onze term is te beschouwen als een aanduiding. De structuurvisies die
regionaal worden ontwikkeld dragen uiteindelijk mogelijk niet allemaal dezelfde naam. Voor MiddenLimburg is met de door ons gebruikte term inderdaad de Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving bedoeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verwacht dat de verdere uitwerking van het POL2014 wordt
afgestemd op de regionale “Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving”.
Term structuurvisie wonen en leefomgeving wordt gebruikt, deze visie gaat
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1027
1033

evenwel geen antwoorden geven op brede terrein leefbaarheid
Standpunt GS
Het POL biedt de kaderstelling voor het opstellen van de regionale structuurvisies. Binnen deze
kaderstelling hebben wij aantal onderdelen genoemd waaraan de regio tenminste invulling zou
moeten geven of waarover de regio beargumenteerd moet aangeven dat er ten aanzien van één of
meerdere van deze onderdelen (nog) geen expliciete uitwerking noodzakelijk is in de betreffende
regio. De totstandkoming van het POL en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving MiddenLimburg hebben parallel gelopen, waardoor deze onderdelen niet gelijkluidend zijn. De onderdelen
zijn wel indirect opgenomen in de visie. In het vaststellingstraject van de structuurvisie zullen deze
onderdelen in relatie tot het POL nog geduid worden.
Voorstel aan PS
Onderaan pag. 117 aan de bestaande tekst toevoegen:
Indien in de structuurvisie een onderwerp niet geheel is geconcretiseerd. terwijl dit in het POL wel is
aangegeven, dan motiveert de regio, waarom voor het betreffende onderdeel nog geen uitwerking
nodig is.

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid om aan de Zuidoostkant van
Roermond ‘landelijk wonen’ mogelijk te maken.
De aanwezige natuurwaarden (das & knoflookpad) en de demografische
ontwikkelingen (krimp) worden als tegenargumenten ingezet.

5024, 5034, 5036

Standpunt GS
Het POL creëert hier geen nieuw ruimtelijk beleid, maar heeft via het kaartbeeld een regionaal
afgestemd beeld weer, passend bij de regionale opgave die voor Midden-Limburg nog een beperkte
groei kent. Het klopt dat in het stedelijke uitloopgebied alhier de das voorkomt. Het is geen (potentieel)
leefgebied van de Knoflookpad. Dit ligt meer oostwaarts aan de Herkenbosscherbaan / Keulsebaan,
Driestruik / Breidberg geheten
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Zuid-Limburg
Gezien de ervaringen uit het verleden is indiener van mening dat het
vaststellen van een regionale structuurvisie Wonen en Leefomgeving binnen
één jaar na vaststelling van het POL erg ambitieus is.
Indiener kan opmerking dat provincie, bij het uitblijven van het gewenste
resultaat, gebruik maakt van de verordening niet plaatsen aangezien PS reeds
een verordening voor Wonen heeft vastgesteld.

1010

Standpunt GS
De provincie stuurt aan op het vaststellen van de regionale structuurvisies Wonen en heeft hiervoor
een termijn van max. 1 jaar na vaststellen POL gekozen. Dit tijdstip is mede gekozen omdat er reeds
in de gehele provincie aan deze visies wordt gewerkt en bijv. vaststelling van de visie in MiddenLimburg spoedig voorzien is. Om alle drie de regionale structuurvisies min of meer parallel te laten
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oplopen is daarom voor Noord en Zuid een heel jaar extra ingecalculeerd. Omdat de urgentie om te
komen tot een regionale aanpak hoog is, met name in Zuid, beschouwen wij de termijn van één jaar
ook als maximum. Als deze vaststelling niet lukt zal de provincie gebruik maken van haar Wroinstrumentarium en – eventueel aanvullend op de verordening Wonen Zuid-Limburg – de inhoud van
regionale structuurvisie verordenend gaan opleggen voor gemeenten waar de vaststelling niet slaagt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wil nogmaals benadrukken, dat geborgd dient te worden, dat de gezamenlijk nog af te spreken - sturende principes voor de woningmarkt uit de
- nog op te stellen - structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de daaruit volgende
bestuursafspraken, door alle gemeenten worden overgenomen, dan wel via
een nieuwe verordening worden veiliggesteld.

1007
1016

Standpunt GS
De binnen één jaar na vaststelling POL2014 door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten vast te stellen
regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg blijft ‘de koninklijke weg’. De provincie
beschikt daarnaast met het Wro-instrumentarium over mogelijkheden om gemeenten die de regionale
structuurvisie niet (tijdig) hebben vastgesteld middels een Verordening of een Aanwijzing toch aan de
inhoud ervan te binden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wil graag in het vervolgtraject actief aan het werk blijven om de
benodigde instrumenten en oplossingsrichtingen voor de Zuid-Limburgse
woningmarkt nader uit te werken en toe te passen.

1016

Standpunt GS
Het is zelfs van groot belang dat gemeenten in het vervolgtraject actief aan het werk blijven c.q. gaan
(voor zover nog niet gebeurd), omdat de regionale structuurvisies uiteindelijk in de vorm van een Wrostructuurvisie door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld . Hiervoor is de gemeentelijke
betrokkenheid van groot belang.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Instrumenten
Provinciale rol beperkt zich tot het geven van ‘huiswerk’ terwijl een sterke
inhoudelijke rol van de provincie wordt verwacht v.w.b. de Limburgse
woningmarkt.
Indiener ziet met name voor wat betreft de sloopopgave een grotere rol
weggelegd voor de provincie en dan met name voor wat betreft de
financieringsopgave. Financiering wordt echter niet als instrument genoemd.
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De transformatieopgave, die zich concentreert in het suburbane woongebied,
is kostbaar en de instrumenten om deze te bekostigen zullen in
gezamenlijkheid moeten worden ontwikkeld.
De financiële gevolgen van de aanscherping van het beleid t.a.v. wonen
komen volledig op het bord van de gemeente, dit is onaanvaardbaar.
POL2014 geeft geen inzicht in financiële middelen die door de provincie
beschikbaar gesteld zouden worden om de uitvoering van dit beleid mogelijk
te maken.

1016

1058, 4001

Standpunt GS
Wij realiseren ons dat er financiële consequenties zijn verbonden aan de benodigde veranderingen in
de woningmarkt. Als gevolg van de structurele demografische veranderingen functioneren bestaande
verdienmodellen in veel gevallen niet meer. Dat autonome proces is geen gevolg van provinciaal
beleid maar juist de motivatie om aangescherpt beleid te gaan voeren, Juist door die opgave nu
serieus en zorgvuldig uit te voeren kan schade worden beperkt, al valt niet te ontkomen aan het
schrappen van verwachtingswaarde. Als een overheid nu acteert alsof de omstandigheden uit het
verleden nog ongewijzigd blijven gelden, dan ontstaan op termijn onherroepelijk hogere kosten.
Wat betreft financieel instrumentarium wijzen wij op de experimenten met financiële arrangementen
die wij recent met andere partners (o.a. regio Parkstad Limburg) hebben ontwikkeld. Wij realiseren
ons dat een andere opgave de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten vereist.
Een voorbeeld daarvan is ons Transitiefonds. In het kader van de Transitie Limburgse Woningmarkt
worden er instrumenten, arrangementen en regelingen ontwikkeld. De inspanningen zijn erop gericht
om via deze diverse maatregelen en met flankerend beleid de dynamiek op de woningmarkt weer op
gang te brengen en daarmee het woningaanbod kwantitatief en kwalitatief beter op de vraag af te
stemmen. Streven is dat na verloop van tijd de markt op eigen kracht de transitieopgave weer aan
kan.
De provincie biedt met het Transitiefonds allereerst leningen en garanties om projecten vlot te trekken
die een aantoonbare bijdrage leveren aan het stimuleren van beweging in de woningmarkt. Daarnaast
biedt het Transitiefonds ook subsidies voor projecten waarbij leningen en garanties niet toereikend
zijn, zoals het geval is bij de sloop van woningen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Woningcorporaties
Aanvullend op de reactie op het onderdeel wonen van de drie Zuid-Limburgse
steden is volgens indiener bij de doelgroepen zoals genoemd op pag. 121 de
sociale huur (kernvoorraad) een wezenlijke doelgroep.

1012

Standpunt GS
De doelgroep huurders in het sociale segment vormt onmiskenbaar een belangrijke doelgroep in het
volkshuisvestingsbeleid. Deze groep vormt het bestaansrecht van de woningbouwcorporaties. Met het
benoemen van enkele doelgroepen hebben wij alleen beoogd aandacht te vragen voor deze
specifieke groepen in de regionale structuurvisies Wonen en Leefbaarheid. Wij twijfelen er niet aan,
dat de sociale huur in deze visies voldoende aandacht zal krijgen.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Voor een aantal thema’s (bijvoorbeeld prestatieafspraken met corporaties en
recreatieterreinen) zijn keuzes gemaakt, die geen recht doen aan de novelle
van Blok en de nieuwe Huisvestingswet die ter besluitvorming bij de Kamer
ligt.

1011, 1017, 1019, 1021,
1049, 1050, 1065 1067,
1172

Standpunt GS
Het POL somt enkele onderwerpen op, waaraan aandacht moet worden besteed in regionale
structuurvisies en prestatieafspraken, zoals een regionale programmering, die rekening houdt met
gewijzigde behoeften en met de transformatieopgave, de aanpak van overtollige plancapaciteit, en de
kwantitatieve en kwalitatieve invulling van het onderwerp wonen met zorg. Specifiek voor de sociale
huursector is regionale samenwerking gewenst tussen corporaties en gemeenten. Het strategisch
voorraadbeleid en het kwaliteitsbeleid van corporaties moet passen in de regionale
woningprogrammering. Dat wordt neergelegd in regionale prestatieafspraken, en die zien wij als een
noodzakelijke aanvulling op afspraken tussen individuele gemeenten en corporaties.
Het regionaal afgestemde gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid is hierbij ‘leading’, conform de
concept novelle Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Daarbij dienen wederzijdse
prestatieafspraken niet vrijblijvend te zijn. Corporaties zijn verplicht om met hun werkzaamheden naar
redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Omdat corporaties vaak op
bovengemeentelijke schaal actief zijn, is het gewenst dat de regio beschikt over een regionale
structuurvisie, waarbinnen de regionale prestatieafspraken passen. Dit sluit niet uit dat tussen
individuele gemeenten en corporaties nadere bilaterale afspraken gemaakt worden, maar die mogen
uiteraard niet strijdig zijn met de regionale afspraken. De regionale prestatieafspraken met corporaties
geven uitvoering aan het beleid van de regionale structuurvisie voor de (sociale) huursector.
De regionale afspraken omvatten minimaal de volgende corporatietaken: het nieuwbouwbeleid, het
sloopbeleid, het verkoopbeleid, de onderhouds- en renovatieopgave, het beleid ten aanzien van
overtollige plancapaciteit, het beleid ten aanzien van wonen en zorg en de verduurzaming van de
woningvoorraad. Via monitoring volgt de provincie de prestaties van de corporaties op regionaal
niveau. Waar nodig zal zij de gezamenlijke gemeenten aanspreken, als door het niet (volledig)
nakomen van de afspraken de realisatie van de regionale structuurvisie in het gedrang komt.
De opsomming van onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed, legt op zich geen
beperking op aan de inhoudelijke invulling door de regio en aan de vrijheid om te komen tot
prestatieafspraken. Uiteraard betekent dit niet dat de provincie op voorhand instemt met elke invulling
en alle prestatieafspraken.
Gelet op het voorgaande is voldoende aangetoond dat er geen sprake is van strijdigheid van de POLtekst met de concept-novelle. Dit geldt ook t.a.v. de Huisvestingswet. Als gemeenten na vaststelling
van die wet gebruik willen maken van het instrumentarium, en kunnen aantonen dat er voor bepaalde
doelgroepen schaarste optreedt, dan kunnen zij een huisvestingsverordening in het leven roepen (met
bijbehorend vergunningenstelsel). De voorliggende POL-tekst staat daarbij niet in de weg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Het eisen van een kwalitatieve en kwantitatieve programma’s en afspraken
met corporaties op het gebied van Wonen met Zorg is een stap te ver, daar dit
thema nog sterk in beweging is en nog onduidelijkheden en aanpassingen
herbergt op het gebied van wetgeving en budgetten.

1011, 1017, 1019, 1021,
1049, 1050, 1065, 1067,
1172

Standpunt GS
Wij geven in het POL onze uitgangspunten aan. Daarbij behoort ook een beschrijving van waar de
regionale structuurvisies o.i. aan moeten voldoen. Wij erkennen dat de decentralisatie van de zorg en
de veranderingen in deze sector gedurende de periode dat de vaststellingsprocedure van dit POL
loopt nog veel vragen onbeantwoord laten. Wij vinden het echter onze taak om te bevorderen dat de
volkshuisvestingsaspecten die met deze ontwikkelingen samenhangen zo spoedig mogelijk worden
betrokken in de regionale uitwerkingen op het gebied van wonen die leiden tot de regionale
structuurvisies Wonen.
De vanuit het Rijk ingezette scheiding van wonen en zorg heeft consequenties voor de omvang en
aard van het gewenste woningaanbod in de regio. Waar de veranderingen in de zorg gevolgen
hebben voor de kwantitatieve en kwalitatieve woningprogrammering dienen die – uiteraard voor zover
voorzienbaar – verwerkt te worden in de regionale structuurvisie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Arbeidsmigranten / recreatieterreinen
Ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten vraagt reclamant om te
onderbouwen op grond waarvan 9 maanden als termijn voor short-stay wordt
aangeduid
Indiener vraagt duidelijkheid over de definitie van het begrip short-stay
arbeidsmigrant

1017, 1019, 1021, 1049,
1065, 1067, 1172
5144

Standpunt GS
In feite beschouwen wij als short-stay arbeidsmigranten de buitenlanders die uitsluitend hier zijn om te
werken maar hun thuissituatie en daarmee ook hun toekomst in het land van herkomst zien. Toch
blijkt dat sommige van deze mensen een groot deel van het jaar in Nederland verblijven en werkzaam
zijn. Seizoenen voor seizoensarbeid worden steeds verder opgerekt en daarmee kan het verblijf ook
verlengd worden. Wij zijn van mening dat arbeidsmigranten die langer dan 6 maanden (verschillende
seizoenen) in Nederland verblijven, recht hebben op kwalitatief betere en ruimere huisvesting én
mogelijkheden geboden moeten krijgen om te integreren in de Limburgse samenleving. In
verschillende overleggen met Gemeentenen en hun ervaringen met kortdurend verblijf, wordt dit
uitgangspunt onderschreven en verwoord in het lokale beleid. Echter in de praktijk zien we nog een
knelpunt in doorgroeimogelijkheden door een tekort aan mid-stay voorzieningen. Gemeenten die in
hun beleid rondom huisvesting arbeidsmigranten nog maatregelen moeten treffen ter realisatie van
voldoende mid-stay accommodaties, mogen deze termijn oprekken tot maximaal 9 maanden. Dit zal
meegenomen worden bij de opstelling van de nieuwe beleidslijn huisvesting Arbeidsmigranten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Indiener is van mening dat het provinciale beleid betreffende van huisvesting
van arbeidsmigranten op recreatieterreinen arbeidsmigranten aantrekt en voor
verdringing op de arbeidsmarkt zorgt;

5144

Standpunt GS
Vrije vestiging van bewoners van EU landen om in een ander EU land te werken is een Europees
recht. Indien wij het als overheid niet mogelijk maken dat er voldoende en geschikte
huisvestingsmogelijkheden voorhanden zijn, kan dat leiden tot overlast voor de overige bewoners, en
tot uitbuiting van arbeidsmigranten. Overigens hebben Provinciale Staten in 2013 een kadernota
vastgesteld waarin is aangegeven dat arbeidsmigratie kan bijdragen aan het waarmaken van onze
economische ambitie die als gevolg van de krimp en de vergrijzing binnen deze provincie, onder druk
komt te staan. Met het geformuleerde beleid beogen wij niet de komst van arbeidsmigranten te
stimuleren. Wij zorgen er wel voor dat arbeiders die de keuze maken om in Limburg te komen werken,
op een kwalitatief goede manier gehuisvest worden, die past bij de verblijfsduur en hun
verblijfsmotivatie. Zie ook volgende reactie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt om punt 3 op pagina 121 betreffende huisvesting van
arbeidsmigranten op recreatieterreinen te verduidelijken.
Er zal volgens indiener behoefte blijven bestaan aan grootschalige huisvesting
van arbeidsmigranten binnen de gemeente Peel en Maas, ook op campings.
Reclamant betwijfelt of deze aantallen op termijn kunnen worden gehuisvest in
reguliere leegstaande woningen. Dus ook na de termijn van 10 jaar moet
huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieterreinen mogelijk blijven, indien
blijkt dat elders niet in voldoende mate daarin kan worden voorzien.
Indiener is het niet eens met de uitzonderingsmogelijkheid (voor tijdelijke
arbeidskrachten) op het verbod om via bestemmingsplannen wonen op
recreatieterreinen mogelijk te maken, omdat:
- er voldoende alternatieven zijn in leegstaand vastgoed;
- deze uitzondering niet stimuleert deze alternatieven te gebruiken;
- het buitengebied extra belast wordt door deze woonactiviteiten;
- recreatie eronder lijdt, recreant gaat terrein mijden;
- dit strijdig is met het gelijkheidsbeginsel (t.o.v. andere woonurgenten);
Indiener vraagt duidelijkheid over de termijn van tijdelijkheid van huisvesting
van arbeidsmigranten op recreatieterreinen (5 jaar of 10 jaar), en waarom er
geen limiet op het aantal arbeidsmigranten op recreatieterreinen is gebruikt
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Standpunt GS
Recreatieterreinen zijn, in zijn algemeenheid vanwege hun ligging in het buitengebied, gekozen voor
de functie recreatie en toerisme en zijn dus niet bedoeld om er te wonen, al is het tijdelijk. Toch zijn wij
ons ervan bewust dat er op dit moment onvoldoende gebouwen beschikbaar zijn die direct geschikt
zijn voor de huisvesting van short-stay arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten op
recreatieterreinen heeft voorzien in een oplossing voor een acuut huisvestingsprobleem. Daaraan
worden rechten ontleend. Als er echter voldoende alternatieven voor huisvesting van
arbeidsmigranten in (leegstaand) vastgoed in de bebouwde omgeving bestaan dan zouden die primair
daarvoor gebruikt moeten worden. Het mes snijdt dan aan twee kanten: leegstand wordt tegengegaan
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en het buitengebied wordt ontlast. Geconcentreerde huisvesting van short-stay arbeidsmigranten
binnen de kern staat ons daarbij niet voor ogen maar er zijn voldoende goede voorbeelden van
geconcentreerde huisvesting van short-stay arbeidsmigranten aan de randen van de bebouwing of in
solitaire bebouwing. Samen met de regio zoeken wij hiervoor de best mogelijke oplossingen. Een
wijziging van de bestemming om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken kan voor een
periode van maximaal 10 jaar. Iedere 5 jaar zullen wij evalueren of ons uitzonderingsbeleid voor het
huisvesten van arbeidsmigranten op recreatieterreinen gecontinueerd moet worden.
Met de toename van de leegstand in andere sectoren komen er meer kansen om arbeidsmigranten
kwalitatief goed te huisvesten en daarmee verkleint de behoefte aan huisvesting op voor recreatie
bedoelde terreinen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt om verduidelijking betreffende de nog te ontwikkelen
beleidsregel waarnaar in dit artikel wordt verwezen, Nu kan er geen goed
standpunt ten aanzien van deze beleidswijziging gevormd worden.
Verder zal in de regionale woonvisies de huisvesting van arbeidsmigranten
een plaats krijgen, evenals een juiste monitoring.
Indiener verzoekt GS een bandbreedte aan te geven waarbinnen gemeenten
moeten manoeuvreren ten aanzien van hulsvestiging seizoenarbeiders op
parken.
Indiener vraagt waarom de provincie alleen uitspraken doet over huisvesting
van arbeidsmigranten op recreatieterreinen, hoewel deze ook bij agrariërs, in
leegstaande gebouwen en in reguliere woningen plaatsvindt.
Indiener ziet graag dat het mogelijk gemaakt wordt / is om op / bij het
agrarisch bedrijf arbeidsmigranten te huisvesten. Dit in het belang van de
tijdelijk medewerkers, de omgeving en het bedrijf zelf
Ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten biedt het POL tijdelijk
de mogelijkheid voor huisvesting op recreatieterreinen. De ambitie om dit voor
zover mogelijk af te bouwen en arbeidsmigranten in de toekomst zoveel
mogelijk te huisvesten in de reguliere woningvoorraad. Indiener verzoekt om
de short-stay huisvesting bij agrarische bedrijven mogelijk te laten blijven.
Indiener vraagt of hergebruik van (leegstaande) kantoren ook mogelijk is voor
de huisvesting van arbeidsmigranten.
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Standpunt GS
Met de sonderende behandeling van de nota “Wonen op recreatieterreinen” is aan GS de opdracht
gegeven nader beleid te ontwikkelen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en dit in een
beleidsregel vast te leggen. Deze beleidsregel zal de “Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten
2010” vervangen.
Begin 2015 wordt deze beleidsregel door GS vastgesteld in nauwe samenwerking met partijen die
betrokken zijn en/of belang hebben bij het realiseren, het aanbieden en het afnemen van huisvesting
(van voldoende kwaliteit) voor arbeidsmigranten. Daarbij denken wij aan het uitnodigen van
gemeenten, recreatief ondernemers, belangenorganisaties als de VVV, LLTB en RECRON,
belangenorganisaties arbeidsmigranten, werkgevers, uitzendorganisaties, woningcorporaties en
projectontwikkelaars om in een aantal werksessies met elkaar de kaders van deze beleidslijn vorm te
163

geven. Wij zullen gebruik maken van de ervaringen die elders zijn opgedaan (waaronder
“Kerkeböske-overleg” en het landelijke programma flexwonen).
Verder zullen gemeenten een belangrijke rol spelen bij de regionale of lokale inkleuring van deze
beleidslijn. De beleidsregels zoals in onderlinge afstemming opgesteld in Noord Limburg ten aanzien
van huisvesting arbeidsmigranten, zijn goede voorbeelden van deze inkleuring.
De beleidslijn zal richting geven en afspraken vastleggen op provinciaal niveau met betrekking tot:
−
het nader benoemen van de doelgroep(en) arbeidsmigranten en de onderverdeling daarbinnen
voor zover deze relevant zijn voor verschillende wijzen van huisvesten;
−
het benoemen van algemene uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten;
−
het verwoorden van het provinciaal standpunt met betrekking tot de mogelijkheden voor
(geconcentreerde en gespreide) huisvesting op bestaande en nieuwe locaties;
−
als onderdeel daarvan ook de uitwerking van de randvoorwaarden voor (tijdelijke) huisvesting op
recreatieterreinen;
−
de wijze waarop deze specifieke huisvestingsvormen betrokken zullen worden bij het lopende
proces rondom de bepaling van de regionale woningvoorraden / woningbehoeften.
Zolang als deze beleidsregel nog niet is ingesteld, geldt het verbod op het mogelijk maken van
bewoning (waaronder de bewoning door arbeidsmigranten) van recreatieverblijven zoals gesteld in het
POL 2014 en de daaraan gekoppelde omgevingsverordening Limburg 2014.
Los van het bovenstaande regelt ook de Leegstandswet tijdelijk gebruik van bijvoorbeeld kantoren
voor woondoeleinden. Daarbij gaat het om een periode van maximaal 10 jaar.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt aandacht voor de (tijdelijke) mid-stay concepten ten behoeve
van arbeidsmigranten. Vaak worden deze woonconcepten als tijdelijk
woonconcept gebouwd. Het is daarom kwantitatief niet reëel om deze
aantallen definitief mee te nemen in de woningvoorraad omdat deze op termijn
weer kunnen worden verwijderd dan wel getransformeerd in minder woningen.
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Standpunt GS
Een mid-stay voorziening, kenmerkt zich ook door tijdelijkheid, maar bedient een andere doelgroep
dan de short-stay (maximaal 9 maanden in Nederland). Het betreft een voorziening voor
arbeidsmigranten die langer dan negen maanden hier verblijven of overwegen om zich permanent in
Limburg te vestigen. Deze groep arbeidsmigranten zal op een kwalitatief goede manier gehuisvest
moeten worden die bovendien mogelijkheden moet bieden een leven in Limburg op te bouwen.
Huishoudens die zich metterwoon vestigen in een mid-stay voorziening, in afwachting van een
woning, en geregistreerd staan in de gemeentelijke basisadministratie, worden meegeteld in de
demografische gegevens (aantal huishoudens). Het ligt voor de hand dat dan ook de door hen
bewoonde woning meetelt in de woningvoorraad. Andersom kan ook. Wij willen de te kiezen variant
niet opleggen, maar verwachten van de gemeenten dat zij binnen de regio – beargumenteerd en
gezamenlijk – één lijn kiezen.
Voorstel aan PS:
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Indiener van deze zienswijze is het in grote lijnen eens met de beschreven lijn
ten aanzien van bewoning van recreatieparken. Wel is indiener van mening
dat er te veel sprake is van handhaving en regulering en te weinig van
cocreatie en participatie.
Op onderdelen heeft indiener daarom de volgende suggesties:
Enkel het permanent wonen zou onder het verbod moeten vallen. Er moet
wel ruimte zijn voor woonurgenten en nieuwe doelgroepen
(pensionado’s);
Langdurig verhuur als overbruggingsfase moet toegestaan worden
(cashflowontwikkeling);
Arbeidsmigranten toestaan onder voorwaarden, maar ook een blijvende
transformatie van parken tot een locatie t.b.v. huisvesting van
arbeidsmigranten moet mogelijk worden;
De tijdelijke toestemming huisvesting arbeidsmigranten voor 10 jaar is te
kort om gedane investeringen terug te verdienen (meer maatwerk
noodzakelijk);
Structurele huisvesting arbeidsmigranten is een mogelijke oplossing voor
de overcapaciteit aan de onderkant;
Indiener geeft een voorzet voor een mogelijke aanpak van de problemen in de
sector.
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Standpunt GS
De Provincie onderkent het onderscheid dat er bestaat tussen de activiteiten wonen en de activiteit
recreëren. Terreinen die bedoeld en bestemd zijn om er te recreëren, worden ongemerkt
getransformeerd naar woongebieden. De ontwikkelingen op de woningmarkt (krimp, afnemende
behoefte aan woningen) vragen om een transitie van die woningmarkt. Aan een (forse) uitbreiding van
het aantal woningen is geen behoefte meer. De nadruk is verschoven naar een transformatie van de
bestaande voorraad. Het op voorhand toelaten van verschillende huisvestingsvormen op
recreatieterreinen vergroot de woningmarktopgave of is ongunstig voor de kansen die er liggen juist
vanwege de transformatie (ruimte ook voor nieuwe doelgroepen).
Bovendien is er sprake van oneigenlijke concurrentie met diezelfde woningmarkt, gezien de lagere
grondprijzen op het recreatieterrein.
In POL 2014 is aangegeven dat er naast het verbod (omzetting naar bestemmingen die wonen
mogelijk maken) ook ruimte moet zijn voor uitzonderingen, zoals het tijdelijk voorzien in geschikte
huisvesting voor arbeidsmigranten.
In lid 2 van artikel 5.27 is hierin voorzien, waarbij Gedeputeerde Staten de opdracht is gegeven
hiervoor beleid te ontwikkelen en dat vast te leggen in een beleidsregel.
Voor eventuele andere uitzonderingen, waarvan nu nog niet bekend is óf en zo ja, in welke aard, vorm
en omvang deze zich zullen voordoen, geldt de ontheffingsmogelijkheid van artikel 5.2. (algemeen
experimenteerartikel POL). Dit wordt niet aan de voorkant onder voorwaarden geregeld om te
voorkomen dat nieuwe situaties die zich aandienen (situaties die wij nu nog niet kunnen voorzien),
buiten de werking ervan zouden kunnen vallen. Hier wordt maatwerk toegepast.
Voor langdurig verhuur als overbruggingsfase bestaan er voor wat betreft het huisvesten van
arbeidsmigranten de genoemde mogelijkheden. Zoals onder het voorgaande punt vermeld, is het in
zeer specifieke situaties mogelijk om maatwerk toe te passen.
Ditzelfde geldt voor een mogelijk blijvende transformatie van recreatieparken tot huisvestingslocaties
arbeidsmigranten. Hiervoor doorlopen we wel een zogenoemd vitaliteitstraject, waarbij het laten
uitvoeren van een vitaliteitsscan inzicht geeft in de ontwikkelkansen. Nu al op voorhand vastleggen
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dat er mogelijkheden zijn voor structurele huisvesting van arbeidsmigranten voor parken met geringe
ontwikkelkansen zou wat ons betreft te vroeg zijn. Daar hoort een gedegen analyse bij. Bovendien
stimuleert dat niet het realiseren van huisvesting in leegstaand (maatschappelijk) vastgoed op locaties
die ook daadwerkelijk voor woonactiviteiten bedoeld zijn (in of nabij de kernen). Laat onverlet dat het
best mogelijk is dat er (op basis van de uitkomsten van dat vitaliteitstraject) een beperkt aantal
uitzonderingen gemaakt moeten worden, maar daar lopen we nu niet op vooruit.
Wij zijn van mening dat niet de gedane investeringen maatgevend moeten zijn voor de lengte van de
periode waarin huisvesting van arbeidsmigranten recreatieterreinen plaatsvindt. De investering die
gedaan wordt zal moeten passen bij het tijdelijke (in tijd en bouwwijze) karakter van deze
huisvestingslocaties en in 10 jaar terugverdiend moeten worden.
Het huisvesten van arbeidsmigranten op recreatieparken is in een aantal gevallen bittere noodzaak
geweest (groot aanbod arbeidsmigranten, economisch slechte tijden parken, veroudering parken).
Maar het blijkt ook een inkomstenbron.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

6.3 Detailhandel
6.3.3 Dynamisch voorraadbeheer detailhandel
Eigenaren van winkels in Geleen en de burgers van Geleen missen in het ontwerp
POL2014 een afdoende aanpak van het economische probleem van leegstand in de
binnenstad – in dit geval Geleen – in combinatie met het verlies aan consumenten,
sociale en culturele voorzieningen voor de burgers van Geleen. Hiermee worden de
belangen van de eigenaars benadeeld en wordt er niet tegemoetgekomen aan de
doelen uit het POL2014 om de binnensteden aantrekkelijk te houden voor winkeliers,
arbeidskrachten en burgers.
Gezien de kansen en de mogelijkheden binnen de gemeente Sittard-Geleen en in de
regio is indiener van mening dat Geleen op een goede zelfstandige wijze kan
functioneren naast het stedelijke centrum van Sittard. Verzoek om vanaf het begin
deel te nemen in het proces tot opstellen regionale detailhandelsvisie.
Het ontwerp POL2014 is weliswaar op een aantal onderdelen geactualiseerd, doch
niet komt naar voren op welke wijze de economische recessie/crisis, de vergrijzende
bevolking, de krimp van de bevolking, de groeiende internetmarkt en de groeiende
leegstand van Geleen zijn verwerkt als te actualiseren informatie door gemeenten en
hoe dit via regionaal overleg wordt aangepakt. Op provinciaal niveau wordt geen
concrete planningsopgave voor detailhandel of stedelijke recreatieve voorzieningen
geformuleerd.
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Standpunt GS
Het vraagstuk van de toenemende leegstand in de detailhandel staat stevig op de POL-agenda.
In het ontwerp POL hebben wij als centrale opgave voor de detailhandel verwoord: een groei van
kwaliteit bij een afnemende kwantiteit. Daartoe moeten keuzes gemaakt worden die moeten leiden tot
een goede balans tussen de winkelvoorraad in de binnensteden, de grootschalige winkelgebieden aan
de rand van de steden en dorpskernen en wijken. Dat doen we niet in het POL zelf. Het POL beschrijft
wel het proces en een aantal uitgangspunten en basisprincipes. Wij zijn van mening dat er een
regionale aanpak nodig is, waarbij gezamenlijke regionale visies voor detailhandel opgesteld worden
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die resulteren in heldere gezamenlijke afspraken. Binnen dat kader zal de positie van onder meer
Geleen bepaald moeten worden. Marktpartijen worden zeker in dit proces betrokken, bezien wordt
nog hoe en wanneer dat het beste kan gebeuren.
Overigens hebben in het POL, de stedelijke centra van de zeven grote gemeenten, waaronder Sittard,
een bijzondere positie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 handhaven.

Indiener vindt dat maatwerk voor initiatieven met een kwalitatieve meerwaarde
mogelijk moet blijven met betrekking tot detailhandel.

1004

Standpunt GS
Wij zijn het ermee eens dat maatwerk voor initiatieven met een kwalitatieve meerwaarde mogelijk
moet blijven. De snelle veranderingen in het winkellandschap maken innovatie en vernieuwing in de
detailhandelssector hard nodig. Het vereist wel goede regionale afspraken die eraan bijdragen dat er
elders in de regio winkelgebied verdwijnt (dynamisch voorraadbeheer). Anders zal de leegstand alleen
maar toenemen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De noodzaak tot herstructurering van de winkelvoorraad in een krimpregio alsook het
te ontwikkelen flankerende beleid is nieuw in Nederland en vergt samenwerking door
partijen en een actieve rol van de Provincie. Wij zijn van mening dat aandacht
besteed moet worden aan de specifieke leegstandsproblematiek in de oude
historische (winkel)linten en kleine kernen. De leegstand in deze veelal
beeldbepalende voormalig winkelpanden leidt tot verloedering. De zoektocht naar
een geschikte herbestemming is complex. Lokaal maatwerk is daarbij belangrijk. Een
uitwisselbaarheid van kleinschalig functies zoals dienstverlening, kantooractiviteiten
en lichte bedrijvigheid zou hierin kunnen voorzien, mits hierdoor geen regionale
ontwrichting wordt veroorzaakt.
Indiener is van mening dat in het POL expliciet aandacht moet worden besteed aan
de specifieke leegstandsproblematiek in de oude historische (winkel)linten en kleine
kernen.
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Indiener gaat ervan uit dat het POL geen belemmering vormt voor de uitvoering van
structuurvisie Echt-Susteren “Ontwikkelen met kwaliteit” (p. 60, 61 en kaart 7) en wil
dit door de Provincie bevestigd zien.
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Standpunt GS
In de regionale visies en afspraken moeten keuzes gemaakt worden die zorgen voor een goede
balans tussen de winkelvoorraad in respectievelijk de binnensteden, de grootschalige winkelgebieden
aan de rand van de steden, en dorpskernen en wijken. We vinden het belangrijk dat stakeholders en
marktpartijen in die trajecten betrokken worden. Elders in deze Nota van zienswijzen hebben we
aangegeven dat duidelijker in het definitieve POL te zullen opschrijven. Dat geldt zeker ook voor de
detailhandel, waar allerlei uiteenlopende belangen (o.a. van vastgoedeigenaren, ontwikkelaars,
winkelketens en particuliere winkeleigenaars) spelen.
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We gaan ervanuit dat er goede afspraken gemaakt worden over welke zaken op lokaal niveau
afgewogen kunnen worden en welke zaken (vanwege de effecten op de eerdergenoemde belans) om
regionale afstemming vragen.
Maatwerk in de regionale afspraken is zeker van belang, zoals bijvoorbeeld voor oude historische
(winkel)linten en kleine kernen en de uitwisselbaarheid van kleinschalig functies zoals dienstverlening,
kantooractiviteiten en lichte bedrijvigheid. Daar kan ook de relatie gelegd worden met gemeentelijke
structuurvisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener wijst op het veranderende bezoekgedrag van consumenten aan
supermarkten. Indiener is ervan overtuigd dat dit moet leiden tot opschaling van zijn
winkels en het bieden van vestigingsmogelijkheden buiten of aan de rand van het
centrum, met prioriteit aan een doorgaande of uitvalsweg. Men noemt hierbij een
concreet voorbeeld in Weert-Leuken/Groenwoud.
Discountsupermarkten hebben volgens indiener meer dan buurtsupermarkten een
bovenlokale of regionale verzorgingsfunctie, er moeten daarom andere eisen gesteld
worden aan de locaties voor discounters. Er wordt daarbij een onderzoek
aangehaald waaruit blijkt dat de effecten van vestiging van een discountsupermarkt
buiten het centrumgebied van een aantal kernen de ontwikkeling van het dagelijks
aanbod in het centrum van die kernen niet heeft belemmerd.
Indiener pleit voor een uitzondering in het traditionele detailhandelvestigingsbeleid
als de leefbaarheid van kleine kernen en wijken onder druk komt te staan. Indiener
visualiseert dit met een nieuw model. Met het oog op toekomstbestendigheid is een
zorgvuldige aanpak vereist. In dat verband wordt een aantal voorwaarden genoemd.
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Standpunt GS
Zoals in het ontwerp POL aangegeven, ligt er op detailhandelsgebied een grote uitdaging. Winkels
moeten inspelen op de snel veranderende markt, in een situatie waarin het aantal winkels flink
terugloopt en we toch aantrekkelijke winkelgebieden willen houden, die vanwege hun
ontmoetingsfunctie bijdragen aan de leefbaarheid. Op het gebied van supermarkten schetst indiener
een veranderend consumentengedrag dat noodzaakt tot verdere schaalvergroting en meer aandacht
voor bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. We herkennen die veranderende vraag. Het speelt
overigens niet alleen bij discountsupermarkten, maar bij alle supermarkten. We zien dan ook geen
reden om in het POL op dit punt een onderscheid te maken. Bij de regionale uitwerkingen zal bekeken
moeten worden hoe op een verstandige manier op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Niet
voor niets stellen we in het ontwerp-POL (pag 128) dat de visies realistisch moeten zijn, rekening
houdend met de markt.
De oplossing die indiener voorstelt, is ruimte bieden voor vestiging van supermarkten aan doorgaande
N-wegen of uitvalswegen. Dit is, zoals indiener zelf al constateert, in strijd met het voorgenomen
beleid in het ontwerp POL. Dat gaat juist uit van compacte winkelgebieden en clustering van winkels,
waarbij de inzet is een goede balans in de winkelvoorraad tussen binnensteden, grotere
winkelgebieden aan de rand van de stad en dorpskernen en wijken. De ontwikkeling van nieuwe
solitaire winkels past daar niet in, en zeker in deze tijd van snel oplopende leegstand niet. We denken
ook dat het niet nodig is. Er zijn prima voorbeelden van een uitstekende inpassing van grotere
supermarkten in of aan de rand van wijk- en dorpswinkelgebieden. Het vraagt wel een goede
samenwerking tussen gemeenten, vastgoedeigenaren en winkeliers.
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En mochten die mogelijkheden er in uitzonderlijke gevallen niet zijn, dan is vestiging op een van de
terreinen aan de rand van de steden die specifiek bedoeld zijn voor doelgerichte aankopen een
alternatief. Dit vraagt om een verruiming van het ontwerp POL, waarin de lijn uit het verleden is
gecontinueerd toen die mogelijkheid alleen geboden werd voor megasupers. Meer precies stellen we
een aanpassing voor van het zesde basisprincipe op pagina 128 van het ontwerp POL.
Zou zo’n keuze gemaakt worden dan vraagt dat, zoals indiener zelf ook aangeeft, een zorgvuldige
afweging, waarbij de onmogelijkheid voor vestiging in een regulier winkelgebied, de impact op de
leefbaarheid en (bij verplaatsing) een passende (her)invulling van de leegvallende plek in het
winkelgebied worden betrokken. Het is van belang om hier in de regionale visies met de gemeenten
een gezamenlijke lijn voor te ontwikkelen.
Overigens bevestigt deze zienswijze het belang om belangrijke marktpartijen goed te betrekken bij de
totstandkoming van die visies.
Voorstel aan PS
Op pagina 128 in basisprincipe zes vervalt het opgenomen voorbeeld ‘reguliere supermarkten’ en
wordt toegevoegd de zin: ‘Voor supermarkten die niet (meer) in te passen zijn in binnensteden of de
winkelgebieden in wijken en dorpskernen, is in uitzonderingsgevallen vestiging op zo’n terrein
mogelijk. Het vraagt wel om een goede afweging, waarbij de onmogelijkheid voor vestiging in een
regulier winkelgebied, de impact op de leefbaarheid en een passende (her)invulling van de
vrijvallende locatie betrokken worden. In de regionale visies moet hiervoor een gezamenlijke lijn
ontwikkeld worden.’

Indiener is van mening dat uitbreidingen van bestaande winkelgebieden de vitaliteit
van binnensteden niet mogen aantasten, maar daarnaast ook niet de vitaliteit van
dorpskernen. Dit moet ook met zoveel woorden in het POL 2014 worden
opgenomen.
Transitiegebied kantorenzone luchthaven Beek: In het POL wordt aangegeven dat
uitbreiding van detailhandel dient plaats te vinden binnen het bestaande
winkelgebied. Dit werkt belemmerend voor een gezonde financiële exploitatie van de
luchthaven en een transitie van de kantorenzone.
Indiener vraagt zich af hoe planologisch vorm gegeven dient te worden aan het
beperken van branches bij grootschalige winkelgebieden aan de rand van de steden.
Indien aan de voorwaarden onder het eerste gedachtestreepje op pagina 128 kan
worden voldaan zou het niet moeten uitmaken of een dergelijk nieuw winkelgebied of
uitbreiding van een reeds bestaand winkelgebied buiten het stedelijk gebied anders
dan landelijk gebied wordt gerealiseerd. Deze nuance biedt dan ruimte voor
ontwikkelingen in de zone langs de A2 tussen Hotel Van der Valk en knooppunt
Kerensheide.
Indiener wil als uitgangspunt toevoegen dat bij uitbreiding van bestaande
winkelgebieden de leefbaarheid van kleine kernen niet mag worden aangetast (net
als de vitaliteit van binnensteden)

1027
1015

1010

1010
1013

1020

Standpunt GS
Deze zienswijzen hebben betrekking op de uitgangspunten en basisprincipes die het vertrekpunt
vormen voor de regionale visievorming.
De kwaliteit en vitaliteit van de 7 stedelijke centra draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van
het regionaal leef- en vestigingsklimaat. Daarom vinden we het belangrijk dat grote nieuwe
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ontwikkelingen op winkelgebied die vitaliteit niet aantasten. Ook de leefbaarheid van kernen en wijken
vinden we een provinciaal belang. Deze gaat veel breder dan alleen de aanwezigheid van winkels.
Het voert ons te ver om als eis toe te voegen dat ook de leefbaarheid van kleine kernen door nieuwe
ontwikkelingen niet aangetast mag worden. Een goede invulling van dynamisch voorraadbeheer in
combinatie met het maken van keuzes op lokaal niveau maakt het mogelijk om het
voorzieningenniveau van kleine kernen op veel plaatsen op peil te houden.
Het POL sluit de ontwikkeling van nieuwe winkelgebieden of grote uitbreidingen van bestaande
winkelgebieden niet uit. Ze moeten wel aantoonbaar toegevoegde waarde hebben voor de regio (niet
meer van hetzelfde), mogen de vitaliteit van de stedelijke centra niet aantasten en moeten gepaard
gaan met het verdwijnen van bestaande voorraad elders in de regio. Qua plek ligt de prioriteit bij
versterken van de stedelijke centra en bij concentratie en aansluiting bij bestaande winkelgebieden.
Gelet op dit alles is er grote terughoudendheid op zijn plaats ten aanzien van de ontwikkeling van
nieuwe winkelgebieden langs snelwegen.
We gaan ervanuit dat het aanbrengen van branchebeperkingen in bestemmingsplannen juridisch
mogelijk is. Het vormt van oudsher onderdeel van het beleid om sturing mogelijk te maken: de juiste
winkel op de juiste plaats. We zijn ons er van bewust dat van een strikte branchering in de praktijk
steeds minder sprake is, branchevervaging treedt in toenemende mate op.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Het basisprincipe waarin is bepaald dat voor detailhandel op bedrijventerreinen geen
plaats is acht de gemeente te rigide gehanteerd. Grootschalige en perifere
detailhandel zou ons inziens onder voorwaarden op bedrijventerreinen mogelijk
moeten zijn. Voor volumineuze goederen moet altijd plaats zijn op bedrijventerreinen.
Bij het thema detailhandel wordt dit principe wel gebruikt. Verzocht wordt de tekst af
te stemmen. Verder verzoekt gemeente om, in relatie tot de vermelde
afwijkingsmogelijkheid, enkele voorbeelden te geven waaruit blijkt dat het in casu om
een uitzonderlijk geval gaat.
Indiener wijst op de toenemende vraag naar vestiging van internetwinkels op
bedrijventerreinen. De tekst nu (op pagina 128) is te rigide.

1013

1033

Standpunt GS
Wij vinden het betreffende principe niet rigide, er staat immers: we vinden dat winkels in principe niet
op bedrijventerreinen huishoren, behalve als het gaat om verkoop van goederen die zich bij uitstek
lenen voor vestiging op zo’n terrein. Dat biedt ruimte voor goed onderbouwd maatwerk (bv voor de
vestiging van afhaalpunten van internetwinkels), in de regionale afspraken kan daar nader op
ingegaan worden.
Overigens is een terughoudend beleid t.a.v. vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen niet
nieuw, het is ook in het huidige POL al een beleidslijn. De huidige context (toenemende leegstand,
afnemend behoefte aan ruimte voor detailhandel) maakt het belang om vooral te kijken naar
mogelijkheden voor versterking van bestaande winkelgebieden extra groot. Publiekstrekkende
functies kunnen, vooral op grote productielocaties en logistieke terreinen. het goed functioneren van
zo’n terrein in de weg staan.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Aangaande het ‘Dynamisch voorraadbeheer detailhandel’ wordt gesteld dat
ontwikkelingen gepaard moeten gaan met het verdwijnen van bestaande voorraad
elders in de regio. Het is onduidelijk of hier ook planvoorraad mee bedoeld wordt.
Het principe lijkt moeilijk te verwezenlijken (zeker wanneer dit 1 op 1 dient te
gebeuren).
Men verzoekt of er financiële middelen ter compensatie beschikbaar worden gesteld
door de provincie.
Gelet op de omvang en urgentie van de problematiek van (grootschalige)
detailhandel wordt de provincie een faciliterende rol (in de vorm van instrumenten
en/of middelen) toebedeeld.
De noodzaak tot herstructurering van de winkelvoorraad in een krimpregio alsook het
te ontwikkelen flankerend beleid vergt volgens indiener een actieve rol van de
provincie.

1014
1017
1019
1021
1049
1050
1067
1172
1017

1016

Standpunt GS
Wij beseffen dat het niet eenvoudig zal zijn het principe van dynamisch voorraadbeheer voor het
thema detailhandel praktisch handen en voeten te gevenl. Maar het is absoluut van groot belang dat
er gelet op de aanzienlijke leegstand in de detailhandel keuzes gemaakt worden. Regionaal moeten er
afspraken gemaakt worden over een verstandige aanpak. Aanpak van bestaande planvoorraad hoort
daar uitdrukkelijk bij. In ons standpunt n.a.v.de zienswijzen m.b.t. hoofdstuk 3.2 is al aangegeven dat
ook faciliterende en inspirerende instrumenten (bv monitoring en kennis) en mogelijk ook financiële
instrumenten onderdeel van de aanpak kunnen vormen. Over de toegevoegde waarde en
mogelijkheden van ondersteunend financieel instrumentarium kan in de discussie over de specifieke
regionale visies ingegaan worden. Het POL is als omgevingsvisie niet de plek om de inzet van
financiële middelen vast te leggen.
We benadrukken overigens dat er op dat punt een primaire verantwoordelijkheid ligt bij
vastgoedeigenaren en andere marktpartijen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener juicht toe dat de Provincie een aanzet geeft voor het opstellen van de
regionale visies voor detailhandel. Alvorens hiermee akkoord kan worden gegaan en
het eventueel opstellen van de genoemde 'voorzorgverordening' verwacht hij zijn
betrokkenheid kenbaar te kunnen maken gedurende het opstellen van de regionale
visie voor Zuid-Limburg.
Het vernieuwen en verbeteren van de detailhandelsstructuur is primair de
verantwoordelijkheid van de diverse marktpartijen. De gemeenten zijn enkel waar het
gaat om de ruimtelijke sturing van ontwikkelingen aan zet. Het opstellen van een
regionale visie van de gezamenlijke gemeenten in een regio, met de provincie. Als
aanleiding om de kwaliteit van de grootschalige winkelgebieden te verbeteren wordt
de opkomst van online winkelen en economische teruggang genoemd; deze
argumenten zorgen echter binnen de gehele (reguliere) detailhandel voor
achterblijvende investeringen en inkomsten. De ontwikkeling van winkelgebieden
aan de rand van de steden (PDV) behoeft op zichzelf niet als vraagstuk te worden
benaderd; de branchering echter wel. Indien gekozen wordt voor thematische
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5119

ontwikkelingen op een grootschalig winkelgebied dient daarop voortgebouwd te
worden. In gemeentelijke beleidsnotities en bestemmingsplannen is dit dan ook al
uitvoerig geregeld. De basisprincipes en spelregels uit het POL2014 vormen dan ook
het vertrekpunt voor de regionale visievorming.
In het kader v/h dynamisch voorraadbeheer is indiener bereid bij de uitvoering van
hun nieuwe beleid een actieve rol te willen spelen bij de ‘herinvullingsmogelijkheden’
van leegstaande of vrijkomende panden.

5061

Standpunt GS
We zien het ook zo. Participatie van marktpartijen in de visievorming op regionaal niveau is daarom
van groot belang en krijgt een plek in het proces. Bijvoorbeeld om mee te denken over een goede
herinvulling van leegstaande gebouwen. We zullen dat in de tekst nog beter benadrukken, zie ons
standpunt met voorstel aan PS in hoofdstuk 3.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vraagt om, waar in de uitgangspunten voor detailhandel gesproken wordt
van ‘grotere nieuwe winkelgebieden’ het begrip ‘groot’ te specificeren.
Het begrip ‘regionaal’ is niet duidelijk gedefinieerd, terwijl dit relevant is voor het te
kiezen verzorgingsniveau en daarmee de indeling van de detailhandelsclusters.
Een nadere toelichting is gewenst waar wordt gesproken over “Voor initiatieven voor
grotere nieuwe winkelgebieden, winkels of uitbreidingen zal steeds bekeken moeten
worden of er deze passen binnen de regionale visie”. Dit geldt ook voor alle
genoemde begrippen en gebiedsaanduidingen.
Het is onduidelijk wat wordt verstaan onder ‘grotere uitbreidingen’ van bestaande
winkelgebieden met regionale impact (in dit geval Makado). Hoort deze afbakening
plaats in een regionale visie? Dit in relatie tot de duurzaamheidsladder Bro..

1020
1052
1027
1015

1010

Standpunt GS
We vinden de regionale tafels de beste plek om de basisuitgangspunten te concretiseren. Dat past bij
het regionaal maatwerk.
Het is inderdaad verstandig om steeds helderheid te geven over het schaalniveau dat gehanteerd
wordt (provinciaal, bovenregionaal, euregionaal, regionaal, subregionaal, bovenlokaal, lokaal). Als we
in het POL spreken over regionaal, dan doelen we daarmee op de regio’s Noord, Middenrespectievelijk Zuid-Limburg. Met name in Zuid-Limburg is er mogelijk een verdere verfijning in
deelregio’s of subregio’s aan de orde (Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek,
Maastricht/Heuvelland).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de Rodaboulevard met de aanduiding “Perifeer themacentrum van
(inter-)nationaal belang” op te nemen op kaart 3.
Indiener stelt dat op kaart 3 het DOC niet juist is aangeduid: namelijk niet perifeer en
heeft internationale status (met consequenties binnenstad),
Indiener verzoekt op kaart 3 economie de positie van de belangrijkste winkelcentra in
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1045
1033
1012

de regio aangeven, zoals genoemd in de regiovisie. S.v.p. de basisprincipes en
spelregels die het vertrekpunt zijn voor de regionale visievorming beter afstemmen
op de uitgangspunten zoals genoemd in de regiovisie.
Standpunt GS
Het verzoek t.a.v. de Rodaboulevard nemen we op dit punt niet over (zie ons standpunt in hoofdstuk
4.3).
De internationale status van het DOC staat buiten kijf, zo staat het gebied ook op de genoemde kaart.
Het gebied sluit inderdaad direct aan op de binnenstad, maar is eveneens perifeer gelegen.
Overigens heeft de genoemde kaart een indicatieve status, zoals in de toelichting is aangegeven. De
aanduidingen dienen ons inziens nader bepaald en onderbouwd in het kader van de regionale
detailhandelsvisies en –afspraken..
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener wil weten hoe de Provincie om gaat met ontwikkelingen die de visie op
detailhandel tegenspreken, zoals de uitbreiding van Makado Beek en de ontwikkeling
in Gronsveld.

1052

Standpunt GS
De regionale visies moeten zeker geen theoretisch kader opleveren, maar concrete
bestuursafspraken die er toe bijdragen dat er verstandig met lastige keuzevraagstukken op regionaal
niveau omgegaan wordt. Vraagstukken zoals de genoemde, waarover overigens inmiddels
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
De opvatting van indiener dat die de visie op detailhandel tegenspreken is prematuur, de visies
worden de komende periode opgesteld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vraagt hoe de provincie de onderlinge afstemming tussen de regio’s Noord-,
Midden- en Zuid-Limburg gaat borgen voor wat betreft detailhandel.

1052

Standpunt GS
Zoals wij in paragraaf 6.3.4 hebben verwoord zijn wij het mede als onze taak om te zorgen voor de
afstemming tussen de regio’s en de omliggende regio’s.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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6.4 Vrijetijdseconomie
6.4.2. De opgave
In hoofdstuk 5 Economie is ten onrechte geen plaats ingeruimd voor de sector
toerisme & recreatie en in par. 6.4 ‘Vrijetijdseconomie’ wordt met geen woord gerept
over de Maasplassen. Kernthema’s moet de upgrading en uitbreiding van
verouderde jachthavens zijn om te kunnen voldoen aan nieuwe trends.

5236

Standpunt GS
De ruimtelijke impact van de vrijetijdseconomie is beschreven in paragraaf 6.4.In algemene zin is
hierbij ook het economisch belang beschreven.
In paragraaf 6.4.1 toelichting ambitie zijn de Maasplassen benoemd als speerpunt.
Met de Limburgse regio’s (overheden, ondernemers en bracheorganisaties) wordt de samenwerking
gezocht om te komen tot een nadere uitwerking van de regionale toeristische-recreatieve visies.
Dynamisch voorraad beheer is één van de onderwerpen die hierbij aan bod komen. De provincie is
recent gestart met een vitaliteitsscan van de verblijfsrecreatie in Limburg. Binnen dit onderzoek komt
ook de verblijfsrecreatie rond jachthavens aan de orde. De resultaten van dit onderzoek vormen een
belangrijke bouwsteen om inzicht te krijgen in hoeverre vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. De
mogelijke vervolgstappen worden gezamenlijk met provincie, gemeenten en de sector opgepakt
(afspraken over ambities en opgaven, gezamenlijke principes en werkwijze).
Voorstel aan PS
e
Op p. 78, toevoegen aan eind van het 2 tekstblok:
Daarnaast is de vrijetijdseconomie een belangrijke economische sector. Het is één van de Limburgse
topsectoren. De topsector biedt veel stuwende werkgelegenheid en fungeert als belangrijke ‘enabler’
voor andere sectoren (zie paragraaf 6.4).

Indiener ondersteunt het streven van de provincie om het geboden toeristisch
recreatief product kwalitatief te verbeteren, aangezien er sprake is van een te
groot aanbod aan middelmatige verblijfsaccommodaties in Limburg.

2341

Standpunt GS
Wij zijn blij met de ondersteuning voor de gekozen aanpak.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

De Provincie moet sterker sturen (gemeenten ontmoedigen ontheffingen te
verlenen t.b.v camper standplaatsen, minicampings) op ongewenste
ontwikkelingen in de toeristische markt.
De Provincie moet in de recreatieve sector, terughoudend zijn met
compensatiemaatregelen, en vereveningen (LKM, ruimte voor de rivier).

5186

RECRON wil actief betrokken worden in de verdere uitwerking van het POL
Standpunt GS
De Provincie is recent gestart met een vitaliteitsscan van de verblijfsrecreatie in Limburg. De
resultaten van dit onderzoek (beschikbaar januari 2015) vormt een belangrijke bouwsteen om inzicht
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te krijgen in hoeverre vraag en aanbod met elkaar in balans zijn en vormen een belangrijk bouwsteen
voor de regionale toeristisch-recreatieve visies. Wij nodigen de RECRON uit om mee te denken bij de
tot stand koming van regionale uitwerkingen.
De uitvoering van het LKM ligt bij gemeenten. In onze standpunt over de zienswijzen daarover (zie
hoofdstuk 3) benadrukken we dat stapeling van verevenings- en compensatie instrumenten zoveel
mogelijk voorkomen moet worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Regionale visies
Indiener verzoekt de Provincie in de tekst melding te maken van de reeds
opgesteld toeristisch-recreatieve visie van de regio Midden-Limburg en te
verduidelijken dat alleen voor Noord- en Zuid-Limburg nog een toeristischrecreatieve visie dient te worden opgesteld.

1003

Standpunt GS
We zijn met de regio’s in gesprek over de aanpak van de regionale uitwerkingen, die moeten
resulteren in bestuursafspraken. Zaken moeten zeker niet dubbel gedaan worden, maar we vinden
voor Midden-Limburg een uitbreiding van de visie met een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk
van de dreigende overcapaciteit aan huisjesparken en campings absoluut gewenst. En we hebben in
de bestuurlijke overleggen ook gemerkt dat daar draagvlak voor bestaat.
We hebben ervoor gekozen om niet in het POL zelf overzichten van regionale visies en
bestuursovereenkomsten op te nemen. Zo’n overzicht is te gauw gedateerd. We zoeken nog naar een
modus voor een brede en goed toegankelijke presentatie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven

Onduidelijk is hoe de visie Vrijetijdseconomie in regionaal verband
georganiseerd gaat worden, nu onderwerpen als vrijetijdseconomie, leisure,
toerisme en recreatie op verschillende bestuurlijke tafels aan de orde zijn en er
hierdoor versnippering ontstaat.

1027

Standpunt GS
We zijn blij met de ondersteuning voor het opstellen van regionale visies vrijetijdseconomie.
Vooruitlopend op de vaststelling van het POL 2014 zijn we al met de gemeenten per regio het gesprek
aangegaan over de aanpak en organisatie van de beoogde visies (waaronder vrijetijdeconomie).
Zaken als bestuurlijke verankering, trekkerschap, termijn en productbeeld zijn onderwerpen die daarbij
aan bod komen, net als de benodigde capaciteit en financiële middelen. Essentieel is dat de visies
resulteren in scherpe bestuursafspraken.
We zijn het absoluut met indiener eens dat versnippering en dubbel werk voorkomen moet worden..
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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De aanpak van het opstellen van regionale toeristisch-recreatieve visies en
deze bekrachtigen in bestuursovereenkomsten en borgen in een
voorzorgverordening moet dwingender worden voorgeschreven, dit is nu te
vrijblijvend.

5058

Standpunt GS
Met de Limburgse regio’s (overheden, ondernemers en bracheorganisaties) wordt de samenwerking
gezocht om te komen tot een nadere opstelling en uitwerking van de regionale toeristische-recreatieve
visies, resulterend in afspraken. Dynamisch voorraad beheer is één van de onderwerpen die hierbij
aan bod komt. We hebben uit bestuurlijke bijeenkomsten in juni 2014 geconstateerd dat deze aanpak
draagvlak heeft.. Het maakt dat we de nog ietwat voorzichtige formulering in het ontwerp POL hierover
aanscherpen.
De Provincie is recent gestart met een vitaliteitsscan van de verblijfsrecreatie in Limburg. De nadruk
ligt op de verkenning van de problematiek. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke
bouwsteen voor de regionale visies, door inzicht te bieden in hoeverre vraag en aanbod met elkaar in
balans zijn.
Voorstel aan PS
Op pagina 133 wordt het eerste deel van de eerste zin “Met de regio wordt bekeken in hoeverre
regionale toeristisch-recreatieve visies” vervangen door: “We zullen met de regio’s afspraken maken
over de totstandkoming van regionale toeristisch-recreatieve visies, die
Op pagina 133 wordt de zin “Met de regio zal worden bezien … kwaliteit van de verblijfsrecreatie.”
vervangen door: “Regionale toeristisch-recreatieve visies vormen de basis voor uitvoeringsafspraken
over kwantiteit en kwaliteit van de verblijfsrecreatie.”
Op pagina 133 wordt de derde alinea vervangen door: Net als voor wonen, bedrijventerreinen,
kantoren en winkels willen we ook voor vakantieparken en campings invulling geven aan dynamisch
voorraadbeheer op regionale schaal. Dit wordt uitgewerkt in regionale visies die moeten resulteren in
concrete uitvoeringsafspraken. Deze worden bekrachtigd in bestuursovereenkomsten en geborgd in
een voorzorgverordening.

Indiener is van mening dat de verblijfsrecreatie zich met name moet blijven
concentreren in het Heuvelland. De nadruk moet hierbij liggen op de
bestaande accommodaties en kwaliteitsverbetering daarvan. Om leegstand te
voorkomen moet wel kleinschalige toevoeging van eenheden mogelijk zijn in
beeldbepalende bestaande bebouwing. Ook bij campings dient de
kwaliteitsverbetering voorop te staan en is verdere uitbreiding van het aantal
plaatsen niet aan de orde. Dit moet volgens de gemeente ook gelden voor
boerderijcampings.

1057

Standpunt GS
Wij onderschrijven uw standpunt dat kwaliteitsverbetering van bestaande accommodaties van belang
is. De provincie is recent gestart met een vitaliteitsscan van de verblijfsrecreatie in Limburg. De
resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen om inzicht te krijgen in hoeverre
vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. De mogelijke vervolgstappen worden door de sector
gezamenlijk met provincie en gemeenten opgepakt (afspraken over ambities en opgaven,
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gezamenlijke principes en werkwijze ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen in de
verblijfsrecreatie).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wijst erop dat verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in Parkstad
nadelige gevolgen kan hebben voor het Heuvelland. Bij het toestaan van
uitbreidingen van verblijfsrecreatieve voorzieningen in Parkstad dienen de
gevolgen voor bestaande accommodatie in het Heuvelland te worden
afgewogen om zodoende leegstand te voorkomen. Dit is van belang omdat het
Heuvelland zich met name richt op verblijfstoerisme en Parkstad zich vooral
richt op grote attracties. Grootschalige nieuwe attracties moeten in Parkstad
een plek vinden. Wel moet het mogelijk zijn om reeds bestaande attracties in
het Heuvelland te vernieuwen en te versterken.

1057

Standpunt GS
In de regio visie Zuid-Limburg (paragraaf 4.3.3.2) is een complementair regionaal profiel van de
vrijetijdseconomie geschetst. Maastricht als historische (inter)nationale bezoekstad, de kwaliteit van
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg (met daarin Valkenburg als historische ontmoetingsplek) en de
grote evenementen en toeristische attracties in Parkstad.
Met de Limburgse regio’s (overheden, ondernemers en bracheorganisaties) wordt de samenwerking
gezocht om te komen tot een nadere opstelling en uitwerking van de regionale toeristische-recreatieve
visies. Dynamisch voorraadsbeheer is één van de onderwerpen die hierbij aan bod komt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener gaat er van uit de voorwaarden voor uitbreiding van vakantieparken
en campings (“uitbreiding van het aanbod is alleen mogelijk als het kwalitatief
echt goed is en extra vraag genereert”) niet geldt voor het toevoegen van
kwalitatief hoogwaardige kleinschalige bedrijfsaccommodaties.

1016

Standpunt GS
De laatste jaren heeft een sterke groei plaats gevonden in de kleinschalige accommodaties. Ook de
kleinschalige accommodaties worden betrokken in het bredere perspectief van de ontwikkeling van de
verblijfsrecreatie. De provincie is recent gestart met een vitaliteitsscan van de verblijfsrecreatie in
Limburg. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen om inzicht te krijgen in
hoeverre vraag en aanbod met elkaar in balans zijn en vormen een belangrijk bouwsteen voor de
regionale toeristisch-recreatieve visies en daarin komt naar voren welke ruimte er zou zijn voor
kleinschalige accommodaties.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Een definitie van A-lokaties ‘huisjesterreinen’ ontbreekt.

1033

Standpunt GS
In de toelichting op de opgave in paragraaf 6.4.2 hebben wij aangegeven dat de markt voor
huisjesterreinen niet/nauwelijks meer groeit en dat er alleen nog groeimogelijkheden zijn voor (zeer)
bijzonder aanbod op een A-locatie. De provincie is recent gestart met een vitaliteitsscan van de
verblijfsrecreatie in Limburg. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen om
inzicht te krijgen welke locaties aangeduid kunnen worden als A-locatie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wil in verblijfsrecreatieve voorzieningen dat ruimere mogelijkheden
voor detailhandel en horeca worden opgenomen
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Standpunt GS
Dit betreft primair een lokale afweging. Als de detailhandelsvoorzieningen een bredere functie krijgen
dan de verzorging van het betreffende park, moet bezien worden of dit een aandachtspunt is binnen
de regionale visievorming.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Projecten
Indiener wenst dat de projecten bezinningslint Maastricht-Aachen en
‘bezinningslint Gennep-Wittem opgenomen worden in het POL
Indiener verzoekt de provincie om de noodzaak tot de verdere ontwikkeling, de
versterking en het aantrekkelijk houden van het Park Gravenrode te
benoemen en in dit verband expliciet de ontwikkellocaties Rouenhof en de
afronding van de Top van de Wilhelminaberg te vermelden.
Project Landgoed slot Schaesberg verdient volgens indiener aandacht in het
POL.
Indiener verzoekt in het onderdeel ‘Vrijetijdseconomie’ aandacht te hebben
voor Park Gravenrode en Slot Schaesberg als twee belangrijke toeristischrecreatieve ontwikkelingen op het schaalniveau van tenminste Zuid-Limburg.
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Indiener verzoekt aandacht te hebben voor zowel de ontwikkeling van Park
Gravenrode en versterken op de ontwikkellocatie Rouenhof en op de top van
de Wilhelminaberg, als Slot Schaesberg, waar het gaat om de herinrichting
van kasteel, hoeve en omliggende landschap.
Indienerverzoekt de recente leisure ontwikkeling op de Rodaboulevard in
Kerkrade, te typeren als perifeer themacentrum op de schaal van ZL en
aangrenzende internationale gebieden aangevuld met krachtig thematische
detailhandelsformules, als publiekstrekker op te nemen in de regiovisie ZL.
Indiener verzoekt nadrukkelijker aandacht (in de uitwerking van Visie Midden
Limburg) voor de ontwikkeling van Leisurepark in de Bandert i.v.m. regionale
uitstraling en bijdrage aan vrijetijdseconomie.
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Mountainbike Challenge Parcours opnemen bij voormalige stortplaats Mook
(De Zandheuvel).
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Standpunt GS
Het POL is een visie op hoofdlijnen waarin centraal staat wat er nodig is om de kwaliteit van onze
ruimtelijke-fysieke omgeving te verbeteren. Het POL is geen overzicht van uit te voeren of in
uitvoering zijnde projecten.
De projecten kunnen worden meegenomen in de nog op te stellen regionale toeristisch-recreatieve
visies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Voor wat het plangebied “ontgronding en natuurontwikkeling Walbeck oost”
zijn er reeds vergaand afspraken gemaakt met de gemeente Venlo voor wat
betreft uitbreiding van 100 recreatiewoningen op klein Vink, 17
recreatiewoningen en een ontvangstruimte aan de Walbeckheide, en niet
nader genoemd aantal permanente woningen.
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Deze zienswijze gaat specifiek over de 17 nieuwe recreatiewoningen en een
ontvangstruimte aan de Walbeckheide (hoek Dorperheid – Rode Dijk) waar
momenteel een bestemmingsplan voor in ontwikkeling is. Dit nieuwe
recreatiepark grenst aan recreatiepark Klein Vink en staat bekend onder de
naam recreatiepark Rode Beek. Men vraagt het college om te bevestigen dat
de nieuwe uitgangspunten in het POL geen nieuwe belemmeringen voor de
reeds in gang gezette ontwikkeling vormen.
Standpunt GS
Deze reactie heeft betrekking op een uitbreiding van een recreatiepark in Venlo. Het ligt in de zone
Buitengebied, hetgeen impliceert dat POL of omgevingsverordening geen aanvullende beperkingen
met zich meebrengen (naast de eventueel reeds geldende lokale beperkingen en voorwaarden).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Overige algemene opmerkingen
Ten aanzien van vrijetijdseconomie wordt opgemerkt dat het kaartbeeld
hierover over ontbreekt.
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Standpunt GS
In het ontwerp POL 2014 is abusievelijk voor de vrijetijdseconomie een verwijzing gemaakt naar kaart
1 (zonering Limburg). Die verwijzing wordt geschrapt. De regionale visie kaarten (Noord-, Midden- en
Zuid Limburg) geven op hoofdlijnen inzicht in toerisme en recreatie. We zien geen reden om een
specifieke thema kaart vrijetijdseconomie te maken.
Voorstel aan PS
Bij paragraaf 6.4 Verwijzing naar de kaart verwijderen
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Het netwerk van paden voor wandelaars moet sterk verankerd worden in het
ruimtelijk beleid van de provincie. Indiener verzoekt het POL aan te passen
met in zienswijze opgenomen concrete tekstvoorstellen voor 6.4.1, 6.4.2 en
6.4.6.
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Standpunt GS
Het Limburgs landschap, de natuur, cultuur en euregionale ligging zijn Unique Selling Points en
onlosmakelijk verbonden met de vrijetijdseconomie in Limburg. Toeristen en recreanten maken
gebruik van een (eu)regionaal netwerk van routestructuren die een bijdrage leveren aan het
ontsluiten, verbinden en beleefbaar maken van cultuur, natuurgebieden, nationale parken en
landschappen. We onderschrijven het belang van een goed onderhouden netwerk om het wandelen
aantrekkelijk te houden. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de VVV’s en de routebureaus. De
provinciale rol op dit terrein is vooral faciliterend en stimulerend. Gezamenlijk met de regio zal gewerkt
worden aan regionale visies. De recreatieve infrastructuur is één van de onderwerpen die hierbij aan
bod komt.
In de nieuwe OV-concessie 2016-2031 zal sprake zijn van een ontwikkelteam dat tijdens de looptijd
van de concessie verbeteringsvoorstellen ontwikkelt. Wij nodigen de indiener uit om suggesties t.a.v.
het wandelverkeer hier voor te leggen
Voorstel aan PS
De tekst van onder 6.4.1. De Limburgse ambitie te wijzigen door het invoegen van het woord
“samenhangende” in de tekst achter het eerste opsommingsteken:
“……voorzieningen, een samenhangende recreatieve infrastructuur….

De Maasplassen mogen sterker worden aangezet. Het is wenselijk om in dit
verband het Nautisch Programma Maasplassen als onderdeel van de
Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen expliciet te noemen
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Standpunt GS
In de regio visie Midden-Limburg zijn de ambities, uitdagingen en opgaven van de maasplassen in
algemene zin verwoord (ook vanuit economisch perspectief).
Het Nautisch Programma van Eisen (2013) is een nadere uitwerking van het Masterplan Maas en
Meer op het vlak van de waterrecreatie en is input (onderdeel) voor de intergemeentelijke
structuurvisie Maasplassen 2030 die in april 2014 door de gemeenten is vastgesteld.
De hoofdlijn van de intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen komt conform afspraak terug in het
POL2014. Waarbij in het POL2014 wel ingespeeld is op de nieuwe natuurzonering (mede ingegeven
door de gemaakte afspraken met het Rijk en de mogelijkheden voor realisatie), en met het
voortschrijdend inzicht in de consequenties van de lange-termijn hoogwateropgave.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt expliciet aandacht om de tekst in overeenstemming te brengen
met de passage uit de regiovisie Zuid-Limburg, daar in laatstgenoemde
paragraaf de unieke complementariteit van toeristische producten en plekken
in Zuid-Limburg wordt gegeven.
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Indiener vraagt de tekst m.b.t. vrijetijdseconomie in overeenstemming te
brengen met die van de regiovisie ZL, waar gesproken wordt over unieke
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complementariteit van toeristische producten en plekken in ZL. Naast
intensieve attracties en evenementen in het stedelijk gebied bestaat er een
veelheid aan kleinschalige groene leisure clusters op het platteland. Concreet
voorbeeld is het aanwijzen van Nuth als paardensportcentrum voor ZL.
Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat het toeristisch product van Parkstad
Limburg alleen bestaat uit de intensieve attracties en evenementen. Indiener
verzoekt de veelheid aan kleinschalige, vaak op het landschap, de extensieve
recreatie en het cultureel erfgoed gerichte groene leisure-clusters meer tot
uiting te laten komen in het POL.
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Standpunt GS
Dit punt wordt in algemene zin benoemd in paragraaf 6.4.2. De opgave ligt in het versterken van de
identiteit van de Limburgse vrijetijdseconomie en het benutten en verbinden van de verschillende
krachten en kwaliteiten van te onderscheiden deelgebieden.
Voor Parkstad hebben de attracties en evenementen een hoge aantrekkingskracht, waarmee deze
regio zich van andere regio’s onderscheidt (hoofdlijnen toeristische kernkwaliteiten). Daarom wordt dit
speciaal benoemd. We beseffen dat er meer leisure clusters aanwezig zijn. Een nadere uitwerking
vindt plaats in de toeristische-recreatieve visie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De term briljanten (vrijetijdseconomie) is niet duidelijk gedefinieerd. O.a. DOC
Roermond, Thorn en Roermond Yumbl worden, als Midden-Limburgse
briljanten, ten onrechte niet genoemd.
Bij vrijetijdseconomie: het rivierpark Maasvallei is niet genoemd
In het tekstkader waarin de ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie is
beschreven, constateert indiener twee onjuistheden:
1) De suggestie wordt gewekt dat de ontwikkeling van Creative City een
toekomstige ontwikkeling is, terwijl de bouwwerkzaamheden op zeer korte
termijn starten.
2) Gesuggereerd wordt dat de leisure-ontwikkelingen rondom de Sportzone in
regio Parkstad plaatsvinden, terwijl dit regio Westelijke Mijnstreek betreft.
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Standpunt GS
Het DOC Roermond is genoemd via de aanduiding ‘Roermond als retailcapital’. Thorn en het
rivierpark Maasvallei zijn ontbrekende briljanten. Creative City is als toekomstige ontwikkeling
benoemd omdat deze nog niet voor het publiek geopend is.
Het is juist dat de Sportzone Sittard-Geleen betreft. Dit corrigeren we. dit en voegen twee
ontwikkelingen rondom de Rodaboulevard toe
Voorstel aan PS
De tekst in het kader Toelichting ambitie in paragraaf 6.4.1 als volgt aanvullen:
Achter ‘retailcapital’ invoegen ‘Thorn’
Achter ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ invoegen ‘ en Rivierpark Maasvallei’.
Na ‘Woonboulevard Heerlen’ invoegen ‘, leisure ontwikkelingen rond de Rodaboulevard’
Achter Wonder World zin wijzigen in ‘, maar ook leisure-ontwikkelingen rond de Sportzone in SittardGeleen en Agroleisure Park.’
181

6.4.4 Stiltegebieden
Het is wenselijk om het belang van de stiltegebieden vast te leggen en deze
op kaart aan te duiden.
Indiener kan instemmen met het vervallen van het stiltegebied in het
Landbouwontwikkelingsgebied Montfort-Maria Hoop.
Voor de gewijzigde begrenzing van stiltegebied nummer 11 (en wellicht geldt
dit voor meerdere gebieden) is geen motivering gegeven. Wel is aangegeven
“We zullen de komende periode heroverwegen of we de gedeelten in het
buitengebied in de toekomst nog als stiltegebied op de kaart zullen
aanduiden.” Indiener verzoekt de huidige grenzen van stiltegebieden te
handhaven tot bovengenoemde heroverweging een feit is.
Indiener is van mening dat het stiltegebied nummer 11 (tussen Swalmen en
Tegelen) in stand dient te worden gehouden omdat nut en noodzaak om het
stiltegebied in de directe nabijheid van het Meerlebroek te verkleinen
ontbreken, behoudens voor het gebied de Witte Stein waarin toeristischrecreatieve horecaontwikkelingen mogelijk zijn. Dit past ook binnen de
gebiedsvisie Witte Stein en het gemeentelijk geluidbeleid.
Indiener verzoekt de huidige begrenzing van het stiltegebied Beesel (dit is
nummer 11) te handhaven en de ontwerp-kaarten en -verordening
overeenkomstig aan te passen.
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Standpunt GS
Wij vinden rust en stilte belangrijke waarden. Het beleid voor stiltegebieden is erop gericht om plekken
die stil en rustig zijn zo te houden (behoudens ‘gebiedseigen’ geluid). Daarvoor zijn 31 stiltegebieden
aangewezen en gedragsregels geformuleerd. De insteek voor stiltegebieden in POL2014 en de
Omgevingsverordening Limburg is:
bestaande stiltegebieden handhaven en op kaart aanduiden
urgente knelpunten via maatwerk oplossen
stiltegebiedenbeleid op korte termijn evalueren en op basis van de uitkomsten van de evaluatie
beleid, ligging en contouren zo nodig aanpassen
In de ontwerp Omgevingsverordening Limburg zijn de stiltegebieden nummers 11, 15 en 19 in
omvang gewijzigd. De reden is verwoord in de toelichting op de milieubeschermingsgebieden. De
wijzigingen zijn met name gelegen in het buitengebied (niet zijnde goudgroene natuurzone,
zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone). Op basis van de zienswijzen heeft overleg
plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. Wij constateren dat de aanpassingen niet in alle
gevallen hebben geresulteerd in de bedoelde maatwerkoplossing.
Wij stellen daarom voor de aanpassingen voor stiltegebied 11 te beperken tot het gebied de Witte
Stein te Beesel, voor stiltegebied 15 terug te draaien en voor stiltegebied 19 te handhaven.
Voor toekomstige ontwikkelingen die door een stiltegebied worden belemmerd is de lijn dat in overleg
met de initiatiefnemer en gemeente (vergunningverlener) naar een geschikte maatwerkoplossing
wordt gezocht.
Overwegingen stiltegebied 11 (gebied tussen Swalmen en Tegelen)
Indiener 1049 ondersteunt het herstel van de begrenzing uit het huidige POL, behoudens het gebied
de Witte Stein in Beesel. Hiermee wordt de beleving van stilte (rust en ontspanning) langs de as
Maas-Swalm-Nette hersteld, alsook recht gedaan aan de afspraken met de ondernemer die in
genoemd gebied activiteiten ontplooit. Voor dit recreatiegebied is in 2012 de gebiedsvisie “Groene
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poort Witte Stein” opgesteld. Ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, als
beschreven in de gebiedsvisie, is het huidige beleid voor de inrichting resp. daarbuiten door de ligging
in een stiltegebied belemmerend voor een evenwichtige beoordeling van nieuwe initiatieven en
activiteiten.
Overwegingen stiltegebied 15 (Leudal)
Voor de aanleg van helihaven Coolen Heythuijsen worden in stiltegebied nummer 15 geen
aanpassingen doorgevoerd daar dit op grond van de onderbouwing in de Luchthavenregeling
helihaven Coolen Heythuijsen d.d. 5 november 2013 niet noodzakelijk is.
Overwegingen stiltegebied 19 (Reutje-Munningsbos-Sweeltje)
In de dit jaar opgestelde gebiedsvisie van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Montfort-Maria
Hoop in de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen wordt het ruimtelijke beleid beschreven voor het
oprichten van een duurzaam agrarisch bedrijventerrein. Het LOG zal na de realisatie van nieuwe
intensieve veehouderijen extra geluid produceren door o.a. stalsystemen en verkeer. Deze
ontwikkeling en de aanduiding als stiltegebied streven verschillende doelen na en zouden lastig
verenigbaar kunnen zijn. Gemeenten kunnen zich vinden in de aanpassing van de grens van het
stiltegebied in de ontwerp-Omgevingsverordening.
Voorstel aan PS
Vervang in ontwerp-omgevingsverordening:
e
Toelichting, pagina 47, 3 alinea:
Tenslotte zijn er drie stiltegebieden in omvang gewijzigd, te weten nr. 11, Gebied tussen Swalmen en
Tegelen, nr. 15, Leudal en nr. 19 Reutje-Munningsbos-Sweeltje. De reden hiervoor is dat actuele
ontwikkelingen – aanleg A73, aanwijzing als Landbouwontwikkelingsgebied en de aanleg van een
helihaven – deze gebieden als stiltegebied ongeschikt hebben gemaakt.
door
Tenslotte zijn er twee stiltegebieden in omvang gewijzigd, te weten nr. 11, gebied tussen Swalmen en
Tegelen en nr. 19, Reutje-Munningsbos-Sweeltje. De reden hiervoor is dat actuele ontwikkelingen - de
doorontwikkeling van het recreatiegebied de Witte Stein in Beesel en de aanwijzing als
Landbouwontwikkelingsgebied Montfort-Maria Hoop - deze gebieden als stiltegebied ongeschikt
hebben gemaakt.
Aanpassing kaart(en):
POL Kaart 6 Wonen en leefbaarheid, en
OV Kaart milieubeschermingsgebieden, onderdeel stiltegebieden:
Nr 11 (gebied tussen Swalmen en Tegelen) herstellen conform grens POL2006 met uitzondering van
“gebied de Witte Stein” te Beesel
Nr 15 (Leudal) herstellen conform grens POL2006
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Indiener verzoekt tot aanpassing van het stiltegebied als dit een belemmering
vormt voor de voorgenomen uitbreiding met camper- en parkeerplaatsen.
Indiener verzoekt de aanwezige belemmeringen op te heffen.
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Standpunt GS
Door de geplande uitbreiding afwaarts van het stiltegebied worden vooralsnog geen belemmeringen
voorzien. Voor toekomstige ontwikkelingen die wel door een stiltegebied worden belemmerd is de lijn
dat in overleg met de initiatiefnemer en gemeente (vergunningverlener) naar een geschikte
maatwerkoplossing wordt gezocht.
Voorstel aan PS
Het hoofdstuk over stiltegebieden verplaatsen naar het thema leefomgeving, onder hoofdstuk 6.1.1.3
(milieubeleid), omdat de Provinciale rol wordt ingevuld vanuit de Wet milieubeheer. De tekst is in het
nieuwe hoofdstuk minimaal aangepast. (zie zienswijzen 6.1)

6.4.5 Regionale motorsportcentra
Indiener kan niet instemmen met de aanduiding ‘zoekgebied motorsport’
binnen de gemeente aangezien een motorsportgebied de kernwaarden van
het Nationaal Landschap en daarmee ook het provinciaal belang aantast.
Indiener maakt bezwaar tegen het aanwijzen van het gebied tussen Nuth en
Spaubeek als zoekgebied voor een motorsportcentrum. Huidige en
toekomstige plannen voor dit gebied leggen de nadruk op rust en stilte, zaken
waaraan grote behoefte is in dit dicht bevolkt gebied. Zowel de gemeente
Beek als de gemeente Schinnen hebben plannen voor dit gebied gericht op
natuurontwikkeling en extensieve recreatie, waarbij ruimte is voor wandelaars,
fietsers en ruiters. Deze plannen zijn niet te combineren met een
motorsportcentrum.
Indiener ziet geen noodzaak en meerwaarde van een motorsportcentrum
binnen de gemeente en buurgemeenten. (Geluidsoverlast en
verkeerstrekkende werking teveel spanning met groene recreatie).
Onduidelijkheid over het aantal zoeklocaties en de ligging hiervan. Er is
namelijk een verschil tussen POL (3 locaties) en het MER (2 locaties)
In het ontwerp POL worden voor zoekgebieden voor regionale
motorsportcentra aangegeven. De punten op kaart 3 voor Zuid-Limburg
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komen niet overeen met de tekst en fig 4.14 uit het MER. De keuze en verdere
ontwikkeling door de gemeenten dient in regionaal verband verder opgepakt te
worden. Door alleen de gemeenten op de kaart? En is er daadwerkelijk een
behoefte?
Bepleit wordt de groeve Bruls te Nagelbeek niet op nemen als zoekgebied
voor regionale motorsportcentra. Deze heeft in het recente Bestemmingsplan
Buitengebied de bestemming Natuur gekregen, deze bestemming is door de
Raad van State goed bevonden en in eerdere overleggen met de provincie en
het Huis van de Sport besproken. De plannen om het gebied terug te geven
aan de natuur zijn reeds uitgewerkt en wij hopen met de exploitant te komen
tot een aanvaardbare landschappelijke afwerking.
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Indiener is geschrokken van de vermelding van de groeve Spaubeek als
zoekgebied voor motorsport. In allerlei beschreven plannen en tijdens diverse
besprekingen rond dit gebied wordt altijd gesproken over een toekomst die is
gericht op natuurontwikkeling en extensieve recreatie. Daar komt bij dat het
gebied unieke geologische formaties bevat op het gebied van de
‘Maashistorie’ en een bijzondere pionierslocatie is op het gebied van flora en
fauna. Het ontwikkelen tot een motorsportcentrum leidt niet alleen tot veel
lawaai- en stofoverlast maar zal ook veel van de thans ontwikkelde flora
vernietigen.
Temeer daar de genoemde groeve dichtbij een woonwijk van Spaubeek ligt, is
indiener van mening dat absoluut moet worden afgezien van verdere
planontwikkeling aangaande motorsport.
Indiener is van mening dat het zoekgebied “voormalige stortplaats Montfort”
niet voldoet aan de afstandseisen tot bebouwing en stiltegebied als het gaat
om een regionaal motorsportcentrum en daarom uit het POL2014 verwijderd
dient te worden.
Indiener is blij met de keuze om geen beleid voor motorsportcentra in POL
2014 op te nemen en verzoekt dit te handhaven voor het gebied van Heerlen
indien er als gevolg van zienswijzen wordt besloten deze keuze te herzien.
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De kaart met zoekgebieden regionale motorsportcentra is slecht leesbaar.
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Standpunt GS
We vinden het van belang dat er in elke regio (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) minimaal één
regionaal motorsportcentrum gerealiseerd wordt. Dit is van belang om illegale situaties, onder meer in
bos en natuurgebieden, onder verwijzing naar een geschikt en legaal alternatief, een halt toe te
kunnen roepen. In Noord-Limburg is dat centrum er: de nieuwe locatie van Circuit de Peel in de
gemeente Venray.
Voor Midden- en Zuid-Limburg geven we in dit POL, op basis van een milieu-effectrapportage
zoekgebieden aan. De in het MER gehanteerde criteria, zoals het afstandscriterium, vormen een
eerste, grove zeef. Om het lokale effect op bijvoorbeeld een stiltegebied te bepalen is een op maat
gesneden uitwerking op detailniveau vereist. We hebben kennis genomen van de argumenten die bij
de lokale afweging een rol spelen. Ze vormen nu geen aanleiding om het grove zoekproces te
heroverwegen.
Het is nu aan initiatiefnemers en gemeenten/regio om over te gaan tot het daadwerkelijk selecteren en
ontwikkelen van een locatie, rekening houdend met de lokale situatie.
Voorstel aan PS
Kaarten in ontwerp- POL2014 vervangen door:
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Indiener gaat ervan uit dat de Provincie over nut en noodzaak van een
regionaal motorsportcentrum in contact zal treden met de regio en de
betrokken gemeenten. Een eventuele locatiekeuze moet zorgvuldig worden
overwogen i.r.t. gebruiksoverlast en landschappelijke kwaliteiten. Een
dergelijke ontwikkeling zou beter passen in stedelijk gebied.
De behoefte aan uitbreiding van lawaaisportcentra wordt niet voldoende
onderbouwd. Daarbij zou er vanuit duurzaamheidsoverwegingen eerder
aanleiding zijn tot een consoliderende aanpak. Gewenst is dat de tekst wordt
aangevuld met een korte toelichting.
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Nut en noodzaak van regionale motorsportcentra zijn eerder verkend in een marktverkenning. In deze
marktverkenning is een beeld geschetst van de feitelijke situatie, beleefde problematiek en wensen
t.a.v. motorsportvoorzieningen in Midden- en Zuid-Limburg (in euregionale context). Een deel van de
bestaande voorzieningen is niet legaal (of er bestaat onduidelijkheid over de mogelijke toekomstige
status) en kan slechts een beperkte functie vervullen. Een centrale, goed geoutilleerde regionale
voorziening kan het probleem van het wildrijden aanpakken, overigens zeker niet uitbannen.
Een passage hierover, die wel was opgenomen in de Hoofdlijnenschets POL, is niet teruggekomen in
het ontwerp POL en wordt nu alsnog weer in opgenomen.
Wij gaan ervanuit dat we met het opnemen van zoekgebieden in POL2014 de gemeenten, maar meer
nog potentiële initiatiefnemers faciliteren. De keuze en verdere ontwikkeling van locaties dient immers
primair vanuit de markt te komen. De uitwerking dient in samenspraak met de gemeenten in regionaal
verband verder opgepakt te worden.
Voorstel aan PS
Toevoegen aan paragraaf 6.4.5:
‘In deze marktverkenning is een beeld geschetst van de feitelijke situatie, beleefde problematiek en
wensen t.a.v. motorsportvoorzieningen in Midden- en Zuid-Limburg (in euregionale context). Een deel
van de bestaande voorzieningen is niet legaal (of er bestaat onduidelijkheid over de mogelijke
toekomstige status) en kan slechts een beperkte functie vervullen. Een centrale, goed geoutilleerde
regionale voorziening kan het probleem van het wildrijden aanpakken, overigens zeker niet
uitbannen.‘
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Hoofdstuk 7: Zienswijzen over een aantrekkelijk landelijk gebied

7.2

Natuur

7.2.2

De opgave

Vitale natuur ten behoeve van behoud en herstel van de biodiversiteit
Indiener stelt dat het woord natuur niet gedefinieerd wordt in het POL. Het woord
natuur zou alleen gebruikt mogen worden voor de bestemming van gronden als hier
een kwalitatieve overeenkomst aan ten grondslag ligt en overheid en eigenaar
dezelfde doelen nastreven.

5103, 5145

Standpunt GS
Een gebruikelijke definitie van natuur is: natuur is alles wat zichzelf ordent, al of niet beïnvloed door
menselijk handelen. Dat is dus ruimer dan de invulling van indiener, die zich met name toespitst op
natuur(-ontwikkeling) in samenhang met landbouwgrond.
Kwalitatieve overeenkomsten worden alleen afgesloten voor nog te realiseren goudgroene natuur.
Over het aanwijzen van gebieden voor aanleg van natuur is van omstreeks 1985 tot 2007 overlegd
met alle betrokkenen in het kader van de begrenzing van de voor natuur te verwerven zogeheten
“reservaatsgronden” (vóór 1991) en in het kader van de begrenzing van de EHS in de periode 1991
t/m 2007.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

In de POL-tekst ontbreekt een passage over het soortenbehoud en de koppeling met de
provinciale soortenbeschermingsplannen
De stelling dat de biodiversiteit is gekoppeld aan de EHS en dat de biodiversiteit toeneemt is
onjuist.

1017,
1021,
1049,
1172

Standpunt GS
Het thema soortenbescherming wordt in het POL kort aangestipt en wel via de passages over behoud
en herstel van biodiversiteit. Uitgebreidere passages over de aanpak van behoud en herstel van te
beschermen soorten zijn te vinden in het Programma Natuur “Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig”.
In de POL-teksten is niet bedoeld dat (behoud en herstel van) de biodiversiteit alleen gekoppeld zou
zijn aan de goudgroene natuurzone. Wel zijn wij van mening dat de belangrijkste instrumenten en
gebieden voor behoud en herstel van biodiversiteit en dus ook van beschermde soorten
geconcentreerd zijn in deze goudgroene natuurzones. De stelling dat de biodiversiteit in Limburg
enigermate is toegenomen - zij het maar mondjesmaat – is onderbouwd in de provinciale beleidsnota
Natuur en landschapsbeheer 2010-2020 en met de provinciale biodiversiteitsindicator opgenomen in
de provinciale Jaarrekening 2014.
Daarnaast is ook landelijk door het CBS in 2014 en door het Netwerk Ecologische Monitoring in 2013
geconstateerd dat de biodiversiteit in geheel Nederland een licht herstel vertoont.
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Behoud en herstel van de biodiversiteit is gediend bij een robuust natuurnetwerk. We stellen in dat
verband voor om de tekst over het belang van een robuust natuurnetwerk iets aan te passen, in lijn
met de Nota Natuurbeleid: natuurlijk eenvouding’.
Voorstel aan PS
In paragraaf 7.2.3 Behoud en herstel biodiversiteit/vitale natuur de tekst onder het kopje "Het belang
van een robuust natuurnetwerk" vervangen door:
‘Voor het in stand houden van de voor ons land kenmerkende natuurwaarden is en blijft het tot stand
brengen van een robuust nationaal natuurnetwerk - het Limburgse deel wordt gevormd door de
goudgroene natuurzones - van cruciaal belang. Het realiseren van een ecologisch functionerend
netwerk is en blijft een centraal onderdeel van het nationale natuurbeleid. Doel is in de eerste plaats
om de Natura2000-gebieden te versterken, goed in te richten en te vrijwaren van negatieve invloeden
van buitenaf. Ook het pro actief beschermen van soorten ten behoeve van behoud van de
biodiversiteit is hierbij essentieel. Daarnaast blijft ook verbetering van de onderlinge samenhang en
verbinding van gebieden belangrijk door middel van verbeterde inrichting, aanpassing van de
waterhuishouding, verbetering van de waterkwaliteit en vermindering van de stikstofdepositie.
Het verbinden van natuurgebieden kan doorgaans ook gerealiseerd worden door
beekherstelprojecten, door het in stand houden en/of herstellen van netwerken van kleine
landschapselementen in combinatie met agrarisch natuur en landschapsbeheer en/of - mede met het
oog op de verkeersveiligheid - door de aanleg van andere ontsnipperingsmaatregelen zoals
faunapassages over of onder infrastructuur.
Aan de aanleg van ontsnipperingsvoorzieningen zal met name aandacht worden gegeven in goud- en
zilvergroen en daar waar ontsnippering nodig is in het kader van soortenbescherming.’

7.2.4

Realisatie en instandhouding robuust natuurnetwerk

7.2.4.1

Goudgroene natuurzone

Indiener vraagt om een concrete onderbouwing voor en de grondslag van de
voorgestelde wijzigingen binnen de EHS

Indiener wil geen ingerichte EHS-gebieden onderbrengen in de zilvergroene
natuurzones om hiermee extra ruimte creëren voor nieuwe natuur in goudgroen.
Indiener stelt voor bestaande landschapselementen die als natuur begrensd zijn in het
bestemmingsplan - indien gelegen tegen een groter natuurgebied – aan te wijzen als
goud- of zilvergroen.
Indieners verzoeken solitair gelegen snippers goudgroen te schrappen.

Naar het oordeel van indieners is niet gemotiveerd waarom een aantal van hun
percelen als zilvergroene natuurzone dan wel bronsgroene landschapszone zijn
gekwalificeerd. De verordening regelt niets over zilvergroene natuurzones waardoor
onduidelijk is wat deze aanwijzing voor indieners betekent.
Indiener verzoekt om de aanduiding zilvergroen alleen daar te gebruiken waar
concreet beschreven waarden aanwezig zijn en beschermd dienen te worden. Indiener
wil het huidige gebruik ongewijzigd kunnen voortzetten resp. de garantie dat de
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zonering niet leidt tot extra beperkingen of eisen voor zijn bedrijfslocatie en
bedrijfsvoering.
Indiener verzoekt om aan bossen en natuurgebieden in overgangszones tussen de
grotere natuurkernen en gebieden met een andere functie de status zilver- of
bronsgroen toe te kennen om ze duurzaam in stand te kunnen houden.
Verzocht wordt de ecologische verbindingszones weer in het POL op te nemen en te
doen realiseren.
Indiener vraagt waarom er in POL2014 nog maar weinig aandacht en belang wordt
gegeven aan ecologische verbindingen.
De bescherming van ecologische verbindingen schiet volgens indiener met name in de
zilvergroene natuurzones ernstig tekort.
In een aantal gevallen is binnen de goudgroene zone niet alle natuur in eigendom van
terreinbeheerders opgenomen.
a) Svp natuurterreinen liggend in de EHS in goudgroen op te nemen zodat
beheerovereenkomsten mogelijk blijven.
b) Svp begrenzing terreinen van natuurorganisaties als goudgroen kritisch bezien en
juist bij particulieren ruimte bieden om gronden alsnog toe te voegen aan goudgroen.
Het Nationaal Park De Maasduinen is deels aangeduid als “buitengebied”. Dit
bevreemdt indiener ten zeerste. Deze delen zijn in het bestemmingsplan Buitengebied
namelijk bestemd tot “Natuur”.
Indiener verzoekt het bovenstaande te corrigeren.
De versnipperde EHS/goudgroene natuur percelen zoals bij De Diepeling (Tienray) te
schrappen

2634
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Standpunt GS
Er wordt door verschillende indieners gevraagd om een toelichting op de omzetting van de EHS naar
de goudgroene resp. zilvergroene natuurzone in het nieuwe POL.
De omzetting van de EHS in een deel goudgroene natuurzone en een deel zilvergroene natuurzone
komt voort uit de bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd eind 2010, welke vervolgens in het
Decentralisatieakkoord Natuur van december 2011 door de provincies geaccepteerd zijn.
Dit leidde voor Limburg tot de noodzaak om 3.300 ha gebieden waar aanleg van natuur werd
nagestreefd te schrappen. Een uitgebreide motivering en toelichting is te vinden in het Programma
Natuur “Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig” dat op 21 juni 2013 door PS is vastgesteld.
Gezien de vele reacties volgt hierna een samenvatting van de uitgangspunten die bij de omzetting van
de EHS naar de goudgroene resp. zilvergroene natuurzone zijn gehanteerd.
Belangrijkste uitgangspunt is dat van de EHS (zoals begrensd in POL2006) alle van oudsher
aanwezige natuur tezamen met de nog aan te leggen EHS-natuurterreinen die nodig zijn voor
realisatie van de natuurdoelen conform de Vogel- en Habitatrichtlijn in de goudgroene natuurzone
gezet worden.
In lijn met de landelijke afspraken is alleen aan extra natuur- en bosgebieden (extra ten opzichte van
de EHS in POL2006) de status goudgroen toegekend wanneer die terreinen een functie hebben voor
het robuust maken van het Nationaal Natuurnetwerk en voor bescherming en herstel van prioritaire
beschermde soorten.
Uit een oogpunt van consistentie zijn vooralsnog alleen natuur- en bosgebieden toegevoegd aan de
goudgroene natuurzone, die direct aansluiten bij natuur van de POL-EHS (2006).
Indien er concrete voorstellen komen voor toevoeging van van oudsher aanwezige natuur- en
bosgebieden aan goudgroene natuurzone, waarbij aan beide genoemde voorwaarden wordt voldaan
zijn wij ook na de definitieve vaststelling van het POL2014 bereid om natuurgebieden alsnog in
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goudgroene natuurzone op te nemen via de wijzigingsbevoegdheid van GS voor kleinschalige
aanpassingen van de begrenzing mits op een andere locatie een gelijke oppervlakte natuurgebied uit
goudgroen overgezet wordt naar zilvergroen
In de zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszone is vrijwel geen van oudsher
aanwezige natuur ondergebracht, wel kan het gaan om kleine landschapselementen (kleiner dan 1,5
ha) en diverse recent gerealiseerde natuurgebieden voor recreatieve doeleinden (voorheen ook wel
“mensgerichte natuur” genoemd). In de zilvergroene natuurzone zijn ook natuurprojecten opgenomen
die met een andere financiering, niet gericht op realisatie van het Nationaal natuurnetwerk, zijn of
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld delfstofwinningen met een nabestemming als natuur en natuur
gerealiseerd in het kader van aanleg recreatieve natuur nabij steden en dorpen
Zowel de zilvergroene natuurzones als de bronsgroene landschapszones en de natuurbeken hebben
mede als doel om te zorgen voor verbindingen tussen de goudgroene natuurgebieden. Er wordt
sterker ingezet op realisatie van verbindingen via aanleg en natuurgericht beheer van kleine
landschapselementen ofwel “groenblauwe dooradering”.
In de zilvergroene natuurzone zal dit gerealiseerd worden door middel van aanleg en beheer van
natuur- en landschapselementen door agrariërs in het kader van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, en op basis van lokale initiatieven voor realisatie van zilvergroene natuur. Bij het
laatste kan een beroep worden gedaan op 50% cofinanciering door de provincie.
In de bronsgroene landschapszone zal de verbindingsfunctie vooral gerealiseerd worden door middel
van aanleg en beheer van kleine landschapselementen door agrariërs, eveneens met subsidies van
de provincie, maar ook met bijdragen van streekfondsen, gemeenten, ondernemers en particuliere
organisaties (bijvoorbeeld Vereniging Nederlands Cultuurlandschap).
Daarnaast zal - evenals in de afgelopen jaren - onverminderd doorgegaan worden met aanleg van
ecologische verbindingen langs beken via beekherstelprojecten.
De ingediende zienswijzen maken duidelijk dat er nog veel vragen zijn over de precieze gevolgen van
de aanduiding als goudgroene natuurzone en welke ruimte gemeenten hebben om deze verder te
concretiseren of aan te passen. Daarom stellen we voor een aantal verbeteringen in het POL en de
verordening aan te brengen. .
Op de eerste plaats voegen we in het POL-hoofdstuk Natuur een tekst toe dienaar verwachting zorgt
voor de meer duidelijkheid (zie het voorstel aan PS hieronder).
Ook de relatie met het provinciaal Natuurbeheersplan wordt daarin verhelderd.
Op de tweede plaats zorgen we ervoor dat er geen verschil meer is tussen de begrenzing van de
goudgroene natuurzone op de kaarten in het POL resp. de Omgevingsverordening.
Op de derde plaats draaien we onze poging om in het ontwerp POL de goudgroene natuurzone
preciezer te begrenzen (door het eruit halen van wegen, bouwkavels e.d.) terug. Gebleken is dat we
hiermee niet het precisieniveau van bestemmingsplannen kunnen bereiken. Het heeft geleid tot een
schijnnauwkeurigheid die niet past bij het karakter van het POL en die we willen vermijden. Deze
herstel-actie leidt er onder andere toe dat een beperkt aantal landbouwbedrijven waarvan het
bouwblok omsloten is door goudgroene natuur, nu alsnog zelf ook als goudgroene natuur wordt
aangemerkt. De betekenis van die verandering is echter beperkt, zoals ook blijkt uit de onderstaande
tekst, die aan het POL zal worden toegevoegd.
Naar onze mening zijn er geen te kleine gebieden als goudgroene natuurzone aangewezen.
Inderdaad zijn er enkele eigendommen van terreinbeherende natuurorganisaties niet in de
goudgroene natuurzone ondergebracht. Deze voldoen namelijk niet aan de gestelde criteria.
Dit kan tot gevolg hebben dat de natuurbeheerder geen subsidie meer kan aanvragen voor het beheer
van deze natuursnippers en/of landschapselementen. Hier is door ons bewust toe overgegaan
aangezien het budget voor natuurbeheer ontoereikend is en er dan o.i. voor gekozen moet worden om
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conform het nationale Natuurpact voorrang te geven aan de gebieden die wel bijdragen aan een
robuuste goudgroene structuur en aan behoud van prioritaire beschermde soorten.
In de zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszone is vrijwel geen van oudsher
aanwezige natuur ondergebracht, wel kan het gaan om kleine landschapselementen (kleiner dan 1,5
ha).
Een uitzondering op die regel is bijvoorbeeld het spooremplacement Susteren. Dat is ca. 14 ha groot
en toch in zilvergroen ondergebracht. Reden daarvoor is de toezegging van GS d.d. 21 juni 2013 naar
aanleiding van het expliciete verzoek van PS om dit gebied in zilvergroen op te nemen, het feit dat het
weliswaar als een natuurgebied functioneert maar een andere bestemming heeft en het gegeven dat
er nog saneringsmaatregelen nodig zijn alvorens het als openbaar natuurgebied kan gaan
functioneren.
Het huidige gebruik van gronden en bestemmingen blijft ongemoeid. Bij nieuwe ontwikkelingen zal
echter steeds wel rekening gehouden moeten worden met de aanwezige omgevingskwaliteiten, maar
ook met regionale afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van ondermeer wonen,
bedrijventerreinen, detailhandel en vrijetijdseconomie. Dat kan beperkingen met zich meebrengen,
maar dit wordt niet direct veroorzaakt door de duiding als zilvergroene natuurzone. Voor de
goudgroene natuurzone is wel sprake van een voortzetting van het nee-tenzij beleid.
Zowel de zilvergroene natuurzone als de bronsgroene landschapszones en de natuurbeken hebben
mede als doel om te zorgen voor verbindingen tussen goudgroene natuurzones. Voorgesteld wordt
om in de extra toelichtende tekst bij paragraaf 7.2.4.1 hierover enkele zinnen toe te voegen.
Voorstel aan PS
Als begin van toelichting goudgroene natuur op blz. 141 wordt de navolgende tekst toegevoegd:
“De goudgroene natuurzone omvat bestaande bos- en natuurgebieden, gebieden die de komende
jaren zullen worden omgevormd tot natuurgebied en een klein areaal landbouwgebieden waarin
sprake is van agrarisch natuurbeheer (volledig omsloten door Natura2000-gebieden). Maar de zone
omvat ook andere gebieden: wegen die door het gebied lopen en verspreide bebouwing, vaak
agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters. Dat heeft alles te maken met het feit dat de
POL-kaart niet de precisie heeft van een bestemmingsplan.
De wijze waarop met wijziging van bestemmingen binnen de goudgroene natuurzone moet worden
omgegaan, is niet overal hetzelfde. De regels uit de Omgevingsverordening gelden voor de hele
goudgroene zone, maar de invulling ervan varieert per situatie.
De in het POL2014 opgenomen buitengrenzen van de goudgroene natuurzone passen bij het karakter
van POL: vrij precies, schaal 1:10.000, maar geen begrenzing op perceelsniveau. Daardoor kan het
voorkomen dat er bouwblokken doorsneden worden.
Daarover is afstemming tussen gemeente en Provincie gewenst (waarbij aan de gemeente is om waar
nodig te zorgen voor afstemming met de eigenaar) ,echter alleen als er nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen op een bedrijf voorzien worden en een aanpassing wenselijk of noodzakelijk maken.
De bestaande bos- en natuurgebieden liggen bijna altijd al precies vast in bestemmingsplannen.
De nog te realiseren goudgroene natuur heeft nu meestal een andere bestemming, vaak agrarisch.
De Provincie legt die nog te realiseren goudgroene natuur precies vast in het Provinciaal
Natuurbeheersplan, met het oog op de realisatie van die gebieden.
Het Provinciaal Natuurbeheersplan is geen ruimtelijk plan, het is een plan gericht op beheer en
financiering. Het is van belang dat de feitelijke effectuering in goed overleg tussen initiatiefnemer,
gemeente en Provincie plaats vindt. Achteraf, na realisatie van de natuurontwikkeling, (soms
gebundeld op een later moment) vindt de verankering plaats in het bestemmingsplan.
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Ook de gebieden waarin sprake is van agrarisch natuurbeheer liggen in het Provinciaal
Natuurbeheersplan vast. Wanneer er sprake is van ligging binnen een Natura2000-gebied is
doorgaans al sprake van een scherpe begrenzing.
De overige gebieden krijgen op bestemmingsplanniveau geen natuurbestemming, gemeenten hebben
hier de ruimte om maatwerk te leveren. De bestaande functies ligt vast in gemeentelijke
bestemmingsplannen. POL of verordening hebben pas consequenties bij een ruimtelijke ontwikkeling
die niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.
We zullen in het jaarlijks te actualiseren Provinciaal Natuurbeheersplan aangeven hoe de goudgroene
zone is opgebouwd uit de beschreven vier situaties. Met de gemeenten willen we komen tot een
dynamisch monitoringsysteem.
De spelregels (incl. accenten daarin per situatie) zullen we beter beschrijven in de toelichting bij de
verordening.
Het totale oppervlak van de goudgroene natuurzone omvat ca. 53.000 ha. Hiervan ligt er ongeveer
17.000 ha binnen de Natura2000-gebieden in Limburg. Van de 3.500 ha nog te realiseren goudgroene
natuur is circa 1.000 ha nodig voor realisatie van herinrichting Maasdal in het kader van de projecten
Grensmaas en Zandmaas.

Indiener geeft aan het ongewenst te vinden dat door het uit goudgroen (EHS)
halen van een aantal landbouwenclaves de oorspronkelijke robuustheid niet
gehaald kan gaan worden en verzoekt dit omwille van het oplossen van
negatieve invloed te herstellen

5030, 5081

Standpunt GS
Wij hebben naar aanleiding van deze 2 inspraakreacties en na overleg met de grote terreinbeherende
natuurorganisaties, de beide waterschappen en de LLTB besloten om de landbouwenclaves in de
goudgroene natuurgebieden zoveel mogelijk om te zetten van zilvergroen naar goudgroen zonder
daarbij de oppervlakte nog te realiseren goudgroene natuur te laten toenemen.
Dit heeft ons er toe genoodzaakt elders in goudgroen nog niet naar natuur omgevormde
landbouwgronden om te zetten naar zilvergroen. Het gaat daarbij in hoofdzaak om goudgroene zones
langs een reeks natuurbeken (o.a. Niers, Geul tussen A76 en Julinakanaal, Rode beek t.N.v. Sittard,
Middelsgraaf, Vlootbeek in de Linnerweerd) en om diverse (nog niet als natuur ingerichte) goudgroene
gebieden in het Maasdal die geen onderdeel zijn van Grensmaas- of Zandmaasprojecten.
Deze actie leidt tot een eenvoudiger kaartbeeld en zal op termijn leiden tot robuustere goudgroene
natuurgebieden waar landbouw en natuur elkaar minder in de weg zitten. Tevens heeft het tot gevolg
dat landbouwgronden langs een reeks natuurbeken en in delen van het Maasdal niet of in aanzienlijk
smallere zones langs die beken omgezet zullen worden naar natuur.
Voorstel aan PS
Akkoord gaan met de wijzigingen in de goudgroene en zilvergroene natuurzones met als doel de
zilvergroene enclaves in goudgroene natuurzones om te zetten naar goudgroen.

Diverse indieners vragen om meer evenwicht tussen landbouw en natuur.
Zij zijn er tegen gekant dat de oppervlakte van goudgroen en zilvergroen
samen meer is dan de oppervlakte van de EHS conform POL2006
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Standpunt GS
Naar onze mening wordt met de voorliggende POL-zonering een voor beide sectoren acceptabel
evenwicht bereikt tussen landbouw en natuur.
Er worden in de goudgroene natuurzones mogelijkheden gegeven voor de uitbreiding van het
Nationaal Natuurwerk in Limburg met 3.500 ha tot in totaal circa 53.000 ha.
Dit is bij benadering een kwart van het totale landelijk gebied in de provincie echter volgens de huidige
inzichten kunnen daarmee – mits ook de overige onderdelen van het provinciale natuur- , milieuwater- en landschapsbeleid uitgevoerd worden - in principe de natuurbeleidsdoelen van de EU en van
het Rijk gehaald worden. Het natuur- en landschapsbeleid leidt met name tot beperkingen voor de
landbouwontwikkeling in de goudgroene natuurzones en voor de stikstof-emissies van zowel
landbouw, industrie als verkeer in de gebieden daarbuiten.
De beperkingen voor de landbouwontwikkeling worden in POL2014 echter aanzienlijk verminderd in
vergelijking met POL2006.
Dat wordt met 2 wijzigingen bewerkstelligd:
• Door 3.300 ha aangewezen landbouwgronden voor aanleg van natuur in de EHS conform
POL2006 te schrappen. Hiermee is ca. een kwart van de totale realisatie taakstelling van de
EHS geschrapt. Deze gebieden worden onderdeel van zilvergroen. In zilvergroene
natuurzones gelden vanuit POL2014 weinig beperkingen voor grondgebonden
landbouwontwikkelingen.
• Door de gebieden voor agrarisch natuurbeheer - ca. 5.700 ha – uit de EHS (POL2006) in
zilvergroen onder te brengen; ook voor deze agrarisch natuurbeheergebieden vervalt de Nee,
tenzij-regeling die tot nu voor het overgrote deel van deze gebieden gold conform POL2006
Het vergelijken van de oppervlakte van de EHS2006 met de optelsom van goudgroene en
zilvergroene natuurzone is ons inziens onterecht. Immers de status van de zilvergroene gebieden is
zeker niet vergelijkbaar met die van de EHS in POL-2006.
De oppervlakte landelijk gebied die via de Nee, tenzij-formule wordt beschermd is duidelijk
afgenomen: van 57.000 ha EHS in POL 2006 naar 53.000 ha in de goudgroene natuurzone in het
POL2014. De omvang van de zilvergroene plus goudgroene natuurzones is ca. 5.000 ha groter dan
de EHS-2006. Dat goudgroen plus zilvergroen een ruimere oppervlakte omvatten heeft vooral te
maken met het aan goudgroen toevoegen van aan de EHS en goudgroen aansluitende en van
oudsher al aanwezige natuurgebieden, het alsnog begrenzen van de reserve agrarische
natuurbeheersgebieden en het opnemen van natuurprojecten met een andere financiering dan van rijk
of provincie in zilvergroen.
Voorstel aan PS:
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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Verzocht wordt een consistente benadering toe te passen voor de in goud- en zilvergroen
ge-exclaveerde objecten die recht doet aan de landschappelijke waarden van het object.
Indiener wijst er op dat de kaart m.b.t. zonering goud-, zilver- en bronsgroen niet in
overeenstemming is met het bestemmingsplan Buitengebied
Indiener stelt dat de kaarten m.b.t. goud-, zilver- en bronsgroen op detailniveau niet altijd
kloppen en vraagt hiervoor aandacht.
Indiener verzoekt om wegen en wandelpaden in goud- en zilvergroene natuur alle dezelfde
aanduiding te geven in overeenstemming met de aanduidingen in het Provinciaal
Natuurbeheerplan.
a) Verzocht wordt de (onverharde) wandelpaden en wegen op te nemen onder goudgroene
natuurzone.
b) Svp zo dat dit in overeenstemming is met de zonering van (hoofd)wegen en straten in de
genoemde gebieden
Ten onrechte zijn wegen binnen bosgebied aangeduid als zilvergroene natuur

1017, 1021,
1049, 1172
1178
5263 / 5055
2697

1055, 2634,
5085, 5256,
1055
2682

Standpunt GS
Bij de inspraak op het Ontwerp-POL en ontwerp-Omgevingsverordening zijn veel reacties
binnengekomen over de onvolkomenheden met betrekking tot het exclaveren van bouwblokken,
gebouwen, wegen en paden in goud- en zilvergroen. Dit – in combinatie met het gegeven dat maar
van een deel van de gemeenten digitale informatie is ontvangen over de te exclaveren objecten –
heeft ertoe geleid dat wij besloten hebben om te kiezen voor een andere benadering.
De precieze begrenzing van bestemmingen hoort thuis op het niveau van de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Voor POL2014 en de Omgevingsverordening wordt de buitenbegrenzing van
de goudgroene natuurzone zo goed mogelijk op kaart gezet, maar het blijft een indicatieve grens. Er
blijft maatwerk door de gemeente nodig om de grens van natuur- en bosgebieden, de uitbreidingen
natuur en overige bestemmingen binnen de goudgroene natuurzone in bestemmingsplannen vast te
leggen. De omgevingsverordening bevat instructies hoe vervolgens om te gaan met
planontwikkelingen, rekening te houden met effecten op de goudgroene natuur (Nee, tenzij) in overleg
met de provincie. Dit wordt verder in de Omgevingsverordening uiteengezet. De kaartbeelden worden
dus aangepast: er komen geen uitsnijdingen van kleinere bestemmingen. De uitdetaillering in de
kaarten van het ontwerp wordt voor POL en de Omgevingsverordening weer teruggedraaid. Het
vóórkomen van andere functies en bestemmingen wordt opgenomen in de beschrijvingen en
toelichtingen van POL2014 en de Omgevingsverordening.
In aansluiting hierop zullen ook alle onverharde wegen en paden niet meer binnen goud-, zilver- en
bronsgroen op de POL-kaarten worden weergegeven. Hetzelfde zal toegepast worden voor alle
verharde wegen inclusief Rijkswegen en provinciale wegen.
De kaart goudgroene natuurzone is daarom niet 1 op 1 in overeenstemming met de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Het is en blijft een bevoegdheid van gemeenten om in hun meer gedetailleerde
bestemmingsplankaarten af te wijken van de POL-zoneringenkaart mits aan de hoofdlijnen en aan de
in overeenstemming met Rijk en EU-beleid vastgestelde natuurdoelstellingen geen afbreuk wordt
gedaan.
Tot slot: in het provinciale natuurbeheerplan worden de (verder op te werken) gedetailleerde
kaartbeelden voor te realiseren goudgroene natuur wél opgenomen in verband met de duiding van
natuurdoelen en het inzetten van (beheer-)subsidies.
In voorgaande standpuntbepalingen is al voorgesteld om een verduidelijkende tekst op te nemen in de
toelichting bij de goudgroene natuurzone. Kortheidshalve verwijzen we daarnaar.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Opheffen / minder remmende maatregelen in de goud-, zilver- en bronsgroene gebieden,
zodat uitbreiding en continuering van de bestaande en nieuwe agrarische bedrijven mogelijk
blijft cq dat bedrijven levensvatbaar kunnen blijven m.b.t. eventuele uitbreidingsplannen
Gevraagd wordt goud- en zilvergroene natuur in de nabijheid van veehouderijbedrijven te
schrappen.
Indiener wijst er met nadruk op dat in de zilvergroene natuurzone en bronsgroene
landschapszone voldoende agrarische gebruiksmogelijkheden gewaarborgd moeten blijven.
Ook dat agrarische bedrijven die aangrenzend of in de nabijheid van deze zones zijn gelegen
niet op slot mogen gaan.

5164,
5168,
1058
2015
1058

Standpunt GS
In de goudgroene natuurzones komt geen verzwaring ten opzichte van het huidige planologische
beschermingsregime.
In de zilvergroene natuurzones wordt het planologisch regime lichter dan het regime in POL2006.
De zonering als zilvergroen zal aan het huidige gebruik geen extra beperkingen of eisen stellen (mits
het gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan). Het blijft landbouwgebied
met natuur- en landschappelijke waarden. De nadruk ligt op het stimuleren van agrarisch natuur en
landschapsbeheer en er zijn mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie van zilvergroene natuur.
Wij verwachten dat daardoor de medewerking van agrariërs om in de zilvergroene natuurzone de
groenblauwe dooradering te realiseren zal toenemen. De beperking die vanuit de provincie wordt
aangegeven is dat nieuwe ontwikkelingen geen onomkeerbare veranderingen met zich meebrengen.
In het kader van regionale visievorming voor o.a. wonen, bedrijventerreinen, landbouw en
vrijetijdseconomie zal worden ingebracht en gestimuleerd dat de zilvergroene natuurzones worden
gevrijwaard van ontwikkelingen met stedelijke functies resp. met een stedelijk karakter. De regionale
visies en spelregels die regionaal worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten worden daarna via
een provinciale voorzorgsverordening geborgd.
In de bronsgroene landschapszone – voorheen grotendeels Provinciale Ontwikkelingszone Groen of
Ruimte voor veerkrachtig watersysteem – en in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap ZuidLimburg wordt via een motiveringsverplichting in de verordening geborgd dat goed rekening gehouden
wordt met de kernkwaliteiten. Dit betekent niet dat agrarische bedrijven in het beschermingsgebied
Nationaal Landschap op slot gezet worden.
Wel zullen bedrijven die naast of zeer nabij een Natura2000-gebied liggen te maken krijgen met
beperkingen of voorwaarden met name om de stikstof-depositie in het Natura2000-gebied te
beperken. Dit wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet, de Programmatische Aanpak Stikstof en
Omgevingsverordening 2014, onderdeel Veehouderij en Natura2000. De zonering bronsgroene
landschapszone leidt in de Omgevingsverordening tot het voorschrift om bij nieuwe
bestemmingsplannen te motiveren hoe rekening gehouden wordt met de bescherming en versterking
van de landschappelijke kernkwaliteiten.
Voor agrarische bedrijven komt er vanuit het POL2014 geen verzwaring van planologische
beschermingsregimes.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

195

Hoe de balans vinden tussen de “nee, tenzij”-bescherming voor goudgroen en het streven
naar toename van mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatief medegebruik?

1020

Standpunt GS
Een toename van recreatief medegebruik en natuurbeleving in goudgroene natuurgebieden is
mogelijk mits er geen afbreuk gedaan wordt aan de instandhouding van dewezenlijke kenmerken en
waarden en het bereiken van de nationale en Europese biodiversiteitsdoelen.
Door het gericht ontwikkelen van mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving in de minst
kwetsbare gebieden kunnen de mogelijkheden zelfs toenemen en kan de recreatiedruk in de
kwetsbare gebieden verminderd worden.We stellen voor om in het definitieve POL een algemene
tekst op te nemen over de wisselwerking tussen buitengebied en toerisme/recreatie.
Voorstel aan PS
In paragraaf 7.1 toe te voegen: ‘Het aantrekkelijker en toegankelijker van het landelijk gebied voor
toerisme en recreatie betekent overigens niet alleen dat agrariërs rekening houden met
toeristen/burgers, maar zeker ook dat burgers worden aangesproken op begrip voor de bedrijfsvoering
van agrariërs.’

Verzocht wordt rekening te houden met de externe werking van ontgrondings-locaties op de
goudgroene natuurzones opdat de bedrijfsvoering niet wordt belemmerd.
Verzocht wordt tevens om bij de begrenzing van goudgroen rond delfstofwinlocaties een
voldoende ruime milieuzone in acht te nemen.
Gevraagd wordt bestaande (delfstof)winlocaties buiten de natuurbegrenzing te brengen
aangezien begrenzing als natuur volgens indiener een risico oplevert voor de voortzetting van
winactiviteiten; of: een vergelijkbare regeling treffen als in POL2006 d.w.z. een bepaling op te
nemen dat de natuur pas gerealiseerd zal worden nadat de ontgronding is beëindigd en de
winlocatie als natuurgebied is ingericht.
Verzocht wordt in het POL2014 op te nemen dat in het geval van rivierbeveiligingsprojecten
waar natuurontwikkeling en ontgronding worden gecombineerd de nieuwe natuur gerealiseerd
wordt nadat de ontgronding is afgerond en dat de goudgroene status van de hoogwatergeul
Lottum niet zal leiden tot beperkingen voor het rivierverruimingsproject.

5245,
5079
5080
5082,
5095
5082,
5095,
5245,
1032
5079
5080
5079
5080

Standpunt GS
Voor de continuering van huidige ontgrondingsvergunningen levert de ligging naast een goudgroene
natuurzone geen probleem op. Alleen indien voor nieuwe, mogelijkerwijs nadelige effecten op de
aanliggende natuur opleverende activiteiten een vergunning wordt aangevraagd zal een nieuwe
afweging gemaakt moeten worden. Het in de toekomst wellicht uitbreiden van ontgrondingsactiviteiten
is een onvoldoende motivatie om natuurgebieden uit de goudgroene natuurzone te halen. Hiervoor
geldt, net als in POL2006 bij de EHS, het beschermingsregime van de goudgroene natuurzone
waarbij de hoofdvraag is of de wezenlijke kenmerken en waarden van deze zone aangetast worden.
Indien alleen sprake is van potentiële natuurwaarden (die conform de beschrijving in het provinciaal
natuurbeheerplan ontstaan na de ontgronding) zal het beschermingsregime geen beperking voor de
ontgronding inhouden indien de uitvoering overeenkomt met de te realiseren natuurdoelen, Hierdoor
zijn ontgrondingen in voorkomende gevallen ook binnen de goudgroene natuurzone mogelijk.
Ook bij aantasten van de wezenlijke kenmerken en waarden biedt het beschermingsregime van de
goudgroene natuurzone mogelijkheden voor ontgrondingen (nee tenzij afweging, kleinschalige
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ontwikkelingen en de saldobenadering). Overigens zijn bewust alleen de ontgrondingslocaties van de
projecten als Grensmaas, Zandmaas en Ooijen-Wanssum in de goudgroene natuurzone opgenomen.
De meeste ontgrondingen waarvoor in de ontgrondingsvergunning is vastgelegd dat zij na de
voltooiing van de ontgronding als natuur worden opgeleverd zijn onderdeel van de zilvergroene
natuurzone.
Het instrument milieuzone wordt niet toegepast in het POL2014. Dit instrument vereist een
gedetailleerde analyse van tal van gebieden waar (mogelijk) beïnvloeding van kwetsbare functies door
bedrijfsmatige en/of recreatieve activiteiten plaatsvindt of in de toekomst gaat plaatsvinden.
Dit vereist onderzoek en afwegingen op lokaal nivo. Het bestemmingsplan en/of de vergunning in het
kader van de Omgevingswet zijn daarvoor de juiste kaders.

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL handhaven.

a) Svp buiten de voormalige EHS geen verdere natuurontwikkeling toelaten
b) Svp de buiten goudgroen gelegen verworven percelen als ruilgrond inzetten dan wel aan
agrariërs verkopen.
c) Svp geen eigendomsplanologie bedrijven door gronden van overheden of natuurorganisaties
liggend in de EHS een zilvergroene status te geven
d) Landbouwpercelen in eigendom van overheden of natuurorganisaties maar buiten de EHS
s.v.p. geen goudgroene of zilvergroene status geven
Indieners verzoeken bij natuurontwikkeling in de zilvergroene zone via saldering eenzelfde
oppervlakte natuurontwikkeling gelijktijdig in de goudgroene zone te schrappen. Beschikbare
gronden buiten de zones mogen niet aangewend worden voor natuurinrichting, maar alleen voor
compensatie van lokale plannen.

5150

5150,
5075

Standpunt GS
Ad a) en Ad d) Het klopt dat er in beperkt aantal gevallengebieden buiten de voormalige EHS zijn
opgenomen in de goudgroene of zilvergroene natuurzone. Dit is met name gebeurd wanneer de
Provincie in ander verband reeds had ingestemd met natuurontwikkeling op de betrokken percelen en
deze van groot belang worden geacht voor het bereiken van de EU-natuurdoelen.
Ad b) In principe: akkoord. Dit is de hoofdlijn. In enkele zilvergroene natuurzones (Maasgaard, Lus
van Linne) is echter ingestemd met inzet van reeds verworven percelen voor natuurontwikkeling
conform de aanpak voor zilvergroene natuurzones vastgelegd in het Programma natuur “Natuurbeleid:
natuurlijk eenvoudig”.
Ad c) Er is bij de begrenzing van zilvergroene natuurzone niet gelet op de eigendomssituatie. Wel is
bij de begrenzing van de goudgroene natuurzone er op gelet dat reeds verworven arealen uitbreiding
natuur en reeds aan de natuurorganisaties overgedragen gronden in die goudgroene natuurzone
terechtkwamen.
Indien in de toekomst buiten de goudgroene natuurzone nieuwe natuur ontwikkeld, kan dat niet leiden
tot het schrappen van natuur in de goudgroene natuurzone. Dan zou er namelijk niet meer voldaan
worden aan de afspraken met het Rijk in het kader van het Decentralisatie-akkoord Natuur.
Het is ook niet wenselijk omdat dan afbreuk gedaan wordt aan de robuustheid van de goudgroene
zone en daarmee aan de mogelijkheden om te voldoen aan de Europese richtlijnen wat betreft natuur, water- en landschapsbescherming.

197

In lijn met de Verklaring van Roermond 2009 is het (ondersteunen van het) onttrekken van
landbouwgronden voor aanleg van mensgerichte natuur door de provincie inmiddels beëindigd met
uitzondering van onttrekkingen voor aanleg van kleine landschapselementen en kleine oppervlaktes in
het kader van de aanleg van recreatief groen aan de rand van steden en dorpen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014handhaven

Indiener vraagt aandacht voor het risico dat de kansen voor de EHS worden gebaseerd op
grondposities in plaats van natuurpotenties.

1017, 1049,
1172

Standpunt GS
Wij zijn van mening dat er wel gelet is op grondposities – met name de beschikbaarheid van gronden
bij natuurorganisaties en Bureau Beheer Landbouwgronden – maar dat die posities niet leidend zijn
geweest.
Leidend bij de herbegrenzing van EHS naar de goudgroene natuurzone is geweest: het ecologisch
belang van gronden en gebieden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

7.2.4.2

Zilvergroene natuurzone

Svp verduidelijken wat verstaan wordt onder aanleg van zilvergroene natuur. Indiener verzoekt
om met name de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in laaggelegen gebieden te
onderzoeken.

1179

Standpunt GS
De zilvergroene natuurzone omvat vooral landbouwgebieden, die belangrijk zijn vanwege de
aanwezige natuur- en landschapswaarden. Het accent ligt hier op het bieden van mogelijkheden voor
agrarisch natuurbeheer. In de zilvergroene natuurzone wordt gestreefd naar instandhouding en herstel
van natuur- en landschapswaarden behorend bij een gevariëerd en aantrekkelijk cultuurlandschap. Dit
leggen we echter niet op, maar we willen stimuleren dat kansen benut worden.
Indien er in deze zone sprake is van ontwikkeling van natuur door derden, dan zijn daarbij
mogelijkheden voor cofinanciering door de Provincie. Binnen de zilvergroene natuurzone zijn in ruime
mate laaggelegen gebieden voor natuurontwikkeling aanwezig, met name langs de natuurbeken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Het is onduidelijk op welke wijze de zilvergroene natuurzone wordt ontwikkeld en wie, naast de
50% cofinanciering, de resterende middelen betaalt.

1010

Standpunt GS
De resterende 50% van de middelen nodig voor de aanleg van natuur in de zilvergroene natuurzone
dienen door lokale en/of regionale partijen bijeengebracht te worden. Er is geen eis vooraf gesteld aan
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de partijen die de zilvergroene natuur willen aanleggen. In het afgelopen jaar is gebleken dat dit elders
in Limburg – o.a. in de projecten Maasgaard (Venray en Horst) en in de Lus van Linne - goed
opgepakt wordt; er is al meer dan 300 ha natuur in de zilvergroene natuurzone aangelegd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

In het ontwerp-POL is de zilvergroene natuurzone volgens indiener onterecht niet
opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg. Ook de planologische bescherming van
de zilvergroene natuurzone via de tekst van het POL schiet ernstig tekort. Indiener verzoekt
om een adequate bescherming voor zilvergroen alsnog op te nemen in de POL-tekst en in
de Omgevingsverordening.
Argumenten:
1) De huidige POL-tekst biedt op generlei wijze bescherming tegen niet-subsidie
afhankelijke initiatieven. Daarbij zijn termen als ‘onomkeerbare ontwikkelingen’ en
‘ontwikkelingen met een stedelijk karakter’ niet nader gedefinieerd.
2) H5. par. 3 art. 5.4 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zou betekenen dat in
een groot deel van de zilvergroene natuurzone uitbreiding van intensieve veehouderij
mogelijk is.
3) Het ontwikkelen van natuurprojecten in de zilvergroene natuurzone zal volgens het
ontwerp-POL gestimuleerd en ondersteund worden via gebiedsontwikkeling en
uitnodigingsplanologie, terwijl veel ruimtelijke ontwikkelingen op lokaal niveau buiten
grotere gebiedsontwikkelingen plaatsvinden.
4) Regels die volgens de Omgevingsverordening Limburg 2014 gelden voor een
bestemmingsplan voor een gebied binnen de bronsgroene landschapszone gelden ten
onrechte niet voor de zilvergroene natuurzone.
5) De voorliggende concept-POL tekst is niet in overeenstemming met de provinciale
natuurnota, omdat voor de EHS (waarvan zilvergroene natuurzones onderdeel uitmaken)
een RO-verordening opgesteld moet worden

5058

Aanvullende argumenten vóór het opnemen van zilvergroen in de Omgevingsverordening:
a) Zonder verordening wordt het aan gemeenten overgelaten of er wel of niet
ontwikkelingen in de zilvergroene natuurzone kunnen plaatsvinden, waardoor
rechtsongelijkheid onder bijv. agrarische en recreatieve ondernemers ontstaat.
b) Gemeenten geven aan dat bij hen vaak deskundigheid en kennis ontbreekt om te
kunnen beoordelen of er sprake is van onomkeerbare ontwikkelingen.
c) De zilvergroene natuurzone is volgens de Pol-tekst een gebied waar kansen centraal
staat, wat betekent dat onomkeerbare ontwikkelingen moeten worden tegengegaan om te
voorkomen dat kansen bij voorbaat al zijn weggegeven.
d) Er bestaat breed maatschappelijk draagvlak voor opname van de zilvergroene
natuurzone in de verordening.
e) Met opname van zilvergroene natuur in de Omgevingsverordening Limburg kunnen de
basiskwaliteiten geborgd worden en kan het fundament onder de kwaliteit van deze
gebieden behouden blijven.
Standpunt GS
De zonering als zilvergroene natuurzone zal aan het huidige gebruik geen extra beperkingen of eisen
stellen (mits het gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan). Het blijft
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landbouwgebied met natuur- en landschappelijke waarden. De nadruk ligt op het stimuleren van
agrarisch natuur en landschapsbeheer en realisatie van zilvergroene natuur.
In het kader van regionale visievorming voor onder meer wonen, bedrijventerreinen, landbouw en
vrijetijdseconomie zal worden ingebracht en gestimuleerd dat de zilvergroene natuurzones worden
gevrijwaard van ontwikkelingen met stedelijke functies resp. met een stedelijk karakter. De regionale
visies en spelregels die regionaal worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten worden daarna via
voorzorgsbepalingen in de Omgevingsverordening geborgd. Wij blijven van mening dat op deze wijze
voldoende invulling gegeven wordt aan het vrijwaren van de zilvergroene natuurzones van
ontwikkelingen met een stedelijk karakter.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verzoekt er voor te waken dat de flexibele begrenzing van de zilvergroene
natuurzone er toe leidt dat midden in agrarisch gebied natuureilanden gaan ontstaan
waardoor de landbouwstructuur wordt aangetast

5150

Standpunt GS
De zilvergroene natuurzone is en blijft primair een agrarisch gebied, waar beheer van natuurwaarden
een belangrijke rol speelt. Ook vanuit natuurbeleid bezien is de aanleg van “natuureilanden” middenin
agrarische gebieden ongewenst en weinig tot niet effectief.
Bij de beoordeling van subsidieverzoeken voor de aanleg van natuur in de zilvergroene natuurzone
zullen wij dit als criterium toepassen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

7.2.4.3

Natuur in bronsgroene landschapszone

Planologische bescherming van bronsgroene natuurzones schiet - gezien hun belang voor
een robuust natuurnetwerk - ernstig tekort.
Daarbij spelen de buitengebieden eveneens een belangrijke rol, maar de zorg hiervoor wordt
overgelaten aan gemeenten zonder provinciale sturing.
Indiener pleit voor het aanreiken van handvaten/richtlijnen vanuit de provincie. Geborgd dient
te worden dat gemeenten voldoende aandacht schenken aan de biodiversiteit en de
landschappelijke kwaliteit binnen hun structuurvisies en bestemmingsplannen.

5058

Standpunt GS
Het is naar onze mening voorbarig om nu al te concluderen dat de planologische bescherming van de
bronsgroene landschapszones “ernstig tekortschiet”. Wij hebben er vertrouwen in dat de gekozen
aanpak waarbij gemeenten terdege moeten motiveren waarom en onder welke voorwaarden zij
aantastingen van natuur- en landschapskwaliteiten in bronsgroen toelaatbaar vinden goed gaat
functioneren. Het past in onze visie op de verhoudingen tussen en de rollen van provincie en
gemeenten om gemeenten de primaire verantwoordelijkheid te geven voor belangenafweging rondom
ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.
In Zuid-Limburg maakt overigens vrijwel het gehele landelijke gebied deel uit van de
Beschermingsgebied Nationaal Landschap.
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Ook gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Europese richtlijnen
m.b.t. flora en fauna (Vogel- en Habitatrichtlijn) en het behouden en herstellen van biodiversiteit; in
ieder geval het voorkomen van verlies van populaties van Rode lijstsoorten. De Flora- en faunawet en
binnenkort de Natuurwet geven hiervoor de kaders.
Daarnaast kunnen de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) worden geraadpleegd, die nu
grotendeels door de 12 provincies in stand gehouden wordt.
Als handvat voor de in de buitengebieden te beschermen flora en fauna kunnen gemeenten voor veel
soorten gebruik maken van door de Provincie opgestelde kaarten van de leefgebieden van de
prioritaire te beschermen plant- en diersoorten. Deze (digitaal op www.limburg.nl beschikbare) kaarten
zijn ook beschikbaar voor gemeenten.
Verder is er specifiek voor behoud van biodiversiteit deskundigheid beschikbaar bij de naar een
kennisinstituut omgevormde stichting IKL.
Wat betreft behoud en herstel landschapskwaliteit heeft de provincie twee veelomvattende en
gebiedsdekkende handboeken laten opstellen:
• het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg en
• de Landschapsvisie Zuid-Limburg.
Verder blijft de provincie de stichting IKL ondersteunen als kennisinstituut voor de bescherming en het
herstel van landschappelijke kwaliteit in het gehele landelijk gebied en beschikken veel gemeenten
over landschapsbeleidsplannen.
Vooralsnog vertrouwen wij er daarom op dat de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit ook in
de buitengebieden in voldoende mate door alle lokale betrokkenen in stand gehouden zullen worden.
In ons huidige beleid (POL2006) moeten in heel Limburg natuurwaarden gecompenseerd worden. In
POL2014 is gekozen voor een selectievere provinciale rol in een beperkt aantal gebieden. Naast een
compensatieverplichting in de goudgroene natuurzone (een verplichting op grond van het BARRO)
vinden wij ook voor natuurwaarden (kernkwaliteit ‘Groene karakter’) binnen brons en het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg compenseren van verlies aan natuurwaarden wenselijk, in nauwe
samenhang met een goede motivering van het omgaan met de kernkwaliteiten.
Zo’n regeling maakt het mogelijk om als Provincie op te treden, bijvoorbeeld in gebieden waar
natuurwaarden verloren gaan die eerder met provinciale middelen waren gerealiseerd. Dit is vooral
van belang zolang de nieuwe wet natuur nog niet inwerking is getreden en bij bestemmingswijzigingen
compensatie krachtens de Boswet niet van toepassing is.
In lijn met deze selectieve rol stellen we voor om in de bronsgroene landschapszone en binnen het
Nationaal Landschap in te zetten op continuering van het compensatie-principe voor natuurwaarden
(zie ook onderdeel verordening van deze Nota van zienswijzen).
Voorstel aan PS
Op pagina 71 achter ‘… als inspiratiebron’ wordt toegevoegd: ‘Bij verlies van natuurwaarden in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg is compensatie aan de orde, verder uit te werken in de
Beleidsregel Mitigatie en Compensatie natuurwaarden.’
Op pagina 165 wordt aan het eind van alinea 2 toegevoegd: ‘Bij verlies van natuurwaarden in de
bronsgroene landschapszone is compensatie aan de orde, verder uit te werken in de Beleidsregel
Mitigatie en Compensatie natuurwaarden.’
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7.2.5 Verankering natuur in de samenleving
Vergroting betrokkenheid en draagvlak
a) Indiener wil het streven naar vermaatschappelijking van natuurbeleid graag accentueren en
concreter vernemen in POL2014.
b) Het is noodzakelijk dat de provincie organisaties en bewoners faciliteert in het creëren van
draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel voor natuur en groen en het duurzaam beheren
daarvan.
c) Het (o.a. berm)beheer dient afgestemd te worden op noodzakelijkheid en de bijdrage aan
biodiversiteit.

5229

Standpunt GS
Ad a) Naar onze mening zijn er in het POL2014 de hoofdlijnen aangegeven waarlangs wij willen
werken aan vermaatschappelijking van het natuurbeleid. In een separaat vast te stellen beleidsnota
gaan wij aangeven hoe een en ander concreet handen en voeten gaan geven.
Ad b) Op zichzelf genomen zijn wij het ermee eens dat ook de provincie hier een rol in heeft. Dit is ook
in het Programma Natuur “Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig” zo vastgelegd. Zo draagt de provincie
daar aan bij via de exploitatie- en projectsubsidies voor het IVN-consulentschap NME, idem voor de
stichting IKL en de Milieufederatie Limburg en ook via de ondersteuning van de Nationale Parken in
Limburg. In het POL is aangekondigd om als Provincie samenwerkingsallianties te gaan faciliteren,
waarbij natuur- en landschapsbescherming verbonden wordt met de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken. Het gaat ons daarbij om het leggen van verbindingen tussen de werelden van
ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, sociaal-maatschappelijke organisaties en
overheden.
Verder zijn de 12 provincies bezig om voor heel Nederland betrokkenheid en draagvlak bij agrariërs te
vergroten door het agrarisch natuur- en landschapsbeheer veel meer dan tot nu toe een
verantwoordelijkheid te maken van de (koepels van) agrarische natuurverenigingen.
In de separaat vast te stellen beleidsnota over maatschappelijke verankering van natuur en
natuurbeleid zullen wij aangeven op welke wijze maatschappelijke verankering van het natuurbeleid
geïntensiveerd en verbreed worden.
Ad c) In algemene zin kunnen wij dit onderschrijven. Te meer daar via natuurgericht bermbeheer op
relatief goedkope wijze ecologisch verbindende linten ontwikkeld kunnen worden in gebieden waar dit
anders een extra beslag zou leggen op landbouwgronden. Het is o.i. echter een strategie die niet via
het POL2014 in gang gezet kan worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Lokale en regionale groenstructuren
Naast het beleid en plannen dienen partijen ook aangestuurd te worden om groen-uitvoering
te realiseren.

5229

Standpunt GS
Mee eens. De Provincie besteedt dan ook veel aandacht en tijd aan het aansturen van de uitvoering
van het provinciale natuur- en landschapsbeleid door natuurorganisaties, waterschappen, DLG etc.
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In onze visie nemen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties e.d. echter in toenemende
mate zelf het initiatief om zorg te dragen voor natuur en groen in hun eigen leef- en
vestigingsomgeving. Als provincie faciliteren wij in dit verband (voorbeeld-)projecten, door relevante
informatie en instrumenten voor beoogde vermaatschappelijking van natuur zo breed mogelijk
(digitaal) beschikbaar te stellen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Kansen voor combinatie natuur en economie
5138

Indiener ondersteunt het belang van de bescherming van natuur en wil graag meewerken aan
natuurontwikkeling op bedrijventerreinen als de zijne. Van de andere kant constateert hij dat de
ontstane natuur door wetgeving zodanig beschermd wordt dat dit een bedreiging vormt voor de
continuïteit van bedrijven. Verzocht wordt beleid te formuleren voor plaatsen waar ongepland
natuur ontstaat, die indien gewenst en noodzakelijk voor de bedrijvigheid, ook weer verplaatst of
verwijderd kan worden.

Standpunt GS
Voor de natuurwaarden die spontaan ontstaan op bedrijventerreinen is reeds een regeling opgesteld
door het Rijk. De naam is: regeling Tijdelijke natuur. De regeling voorziet in ontheffingen in het kader
van de Flora- en faunawet voor tijdelijke natuur. Zie het digitale loket hiervoor:
https://www.drloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawetruimtelijke-ingrepen/tijdelijke-natuur
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

7.2.6 Provinciaal belang, rol en instrumenten
Verzocht is concrete afspraken te maken met gemeenten over de doorvertaling van de
goudgroene natuurzone in de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Met name om te zorgen dat waar de EHS-status niet wordt vervangen door de goudgroene
status de gemeenten het bestemmingsplan dienovereenkomstig aanpassen en ondernemers
niet nodeloos blijven opzadelen met beperkingen.
Indiener is van mening dat gemeenten teveel een top-down benadering hanteren bij het
doorvertalen van de zonering van het landelijk gebied in bestemmingsplannen en te weinig de
eigenaar / gebruiker als volwaardige partner daarbij betrekken.

2059,
2648,
2678,
2708,
5263
5103

Standpunt GS
Er worden over het aanpassen van de bestemmingsplannen voor gebieden die tot nu EHS waren
maar in het nieuwe POL niet meer behoren tot de goudgroene natuurzone afspraken gemaakt met de
gemeenten. Gemeenten houden een zekere beleidsvrijheid bij het bepalen waar zij het
bestemmingsplan richten op realisatie van nog te realiseren goudgroene natuur en landschap en op
welk moment zij de bestemmingsplannen aanpassen.
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Zie tevens het antwoord op enkele algemene vragen elders in deze nota over de doorwerking van de
provinciale Omgevingsverordening op bestemmingsplannen.
Het behoort ook niet tot de bevoegdheden van het Provinciaal Bestuur om gemeenten aanwijzingen te
geven over de mate waarin zij eigenaren en grondgebruikers betrekken bij de opstelling van
bestemmingsplannen.
GS proberen wel via de eigen aanpak – o.a. met betrekking tot POL2014 - te laten zien dat een
interactieve aanpak tot betere resultaten leidt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Het behoud en doorontwikkeling van de (melk) veehouderij in Zuid-Limburg is wezenlijk voor
het behoud van de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap. Daarom zullen de
beheerplannen goed afgestemd dienen te worden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de
veehouderij.

1006

Standpunt GS
De provincie stelt als beheerplannen vast: het Provinciaal Natuurbeheerplan en de beheerplannen per
Natura2000-gebied.
Afstemming op de landbouw vindt plaats door in het POL de zonering goudgroen, zilvergroen en
bronsgroen op te nemen.
Door een belangrijk deel van de EHS – in geheel Limburg circa 8.500 ha - om te zetten naar
zilvergroene natuurzone worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de melkveehouderij in die
gebieden duidelijk verruimd.
Afstemming van de Natura2000-beheerplannen op de melkveehouderij vindt plaats via de
gebiedsanalyses per Natura2000-gebied, via het PAS-programma en in de beheerplannen zelf. Het is
niet uitgesloten dat daarin ook verplichtingen worden opgenomen m.b.t. de vermindering van de
beïnvloeding van de Natura2000-gebieden door de melkveehouderij. Over de wijze waarop zullen nog
nadere afspraken gemaakt moeten worden per gebied.
De betrokkenen krijgen daarbij gelegenheid tot inspraak en overleg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Verzocht wordt om bij het beheer van goudgroene natuurzones rekening te houden met de
effecten op in de omgeving gelegen landbouwbedrijven met name als het doel is:
instandhouding van natte natuurwaarden in de goudgroene zone. Indiener is met name
bezorgd over het mogelijkerwijs opleggen van vernatting van zijn landbouwpercelen
(gelegen in bronsgroen) in het kader van de instandhouding van natte natuur in
nabijgelegen goudgroen.

2290

Standpunt GS
Bij het beheer van de natte natuur wordt in principe gestreefd naar het in stand houden en/of
herstellen van de natte natuurwaarden zonder aanpassingen te moeten doorvoeren in de aanliggende
landbouwgronden. Indien er in het onderhavige gebied het voornemen was om in de bronsgroene
landschapszone waar de percelen van betrokkene in liggen integraal het grondwaterpeil te verhogen
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dan zou het gebied als nog te realiseren goudgroene natuur zijn aangewezen of was betrokkene
hierover benaderd door het Waterschap.
In de bronsgroene landschapszones kan op z’n hoogst door het waterschap gevraagd worden om
vrijwillige medewerking van de grondeigenaren aan waterpeilverhoging tegen een vergoeding voor
opbrengstderving en/of schade aan de percelen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Gezien de forse impact van de goud- en zilvergroene gebieden en een toename van wilde
dieren die weer dierziekten met zich mee kunnen brengen voor de veestapel is naar mening van
indiener een passende compensatie alsook schaderegeling hierin gewenst. Dit dient mee
opgenomen te worden in POL 2014.

5075

Standpunt GS
Naar onze mening zijn er voor de ontwikkeling en het beheer van nog te realiseren goudgroene natuur
en voor agrarisch natuurbeheer in goud- en zilvergroene natuurzones maar ook voor de wildschade in
die gebieden adequate schaderegelingen (in het kader van de Flora- en faunawet) beschikbaar en
opengesteld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Door compensatie van goudgroen in goudgroen toe te staan, neemt het areaal aan goudgroen
af. Wijzig formulering zodat zeker is gesteld dat omvang minimaal gelijk blijft en samenhang
verbetert.

1017,
1049,
1172

Standpunt GS
Bij aantasting van van oudsher aanwezige natuurwaarden in de goudgroene natuurzone dient de
compensatie plaats te vinden in de goudgroene natuurzone. Van afname van natuurareaal is geen
sprake.
Zie ook de aangepaste regeling voor de goudgroene natuurzone in de verordening
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener vindt extra regulering ter behoud van natuur en landschap bovenop de regelgeving uit
het bestemmingsplan niet noodzakelijk en onwenselijk.

2163

Standpunt GS
Het is een misverstand te denken dat het POL regulering biedt bovenop de regulering uit het
bestemmingsplan. Het POL stelt de kaders vast waarbinnen de bestemmingsplannen zich dienen te
bewegen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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Indiener nodigt de provincie uit om in overleg te treden over de aanduiding van gronden
respectievelijk: nodigt de provincie uit om gezamenlijk met lokale partijen over de
aanduidingen van gedachten te wisselen.

2490,
2397

Standpunt GS
Gezien de planning m.b.t. de vaststelling van het POL2014 is het voor de provincie niet mogelijk om in
deze fase te voldoen aan alle verzoeken om in overleg te treden over de zonering van het landelijk
gebied. Echter wij zullen aan PS voorstellen om mandaat voor beperkte wijzigingen van de
begrenzing van de goudgroen natuurzone zodat ook na de vaststelling van het POL2014 fouten in de
begrenzing kunnen worden hersteld. Zie de gewijzigde regeling voor de goudgroene natuurzone in de
ontwerp Omgevingsverordening.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verzoekt om processen bottom-up in gang te zetten, onderschrijft het belang van
collectieven en vindt dat de natuurzones flexibel ingezet moeten worden.
In het kader van het realiseren van een vitaal natuurnetwerk met de steun van o.a. lokale
overheden, verzoekt indiener om meer betrokkenheid aan de voorkant als de provincie
partnercontracten afsluit over bijvoorbeeld de uitbreiding en beheer van natuurgebieden.

5263
1003

Standpunt GS
Naar onze mening is bij de opstelling van POL2014 veel gelegenheid gegeven voor inbreng bottomup. Overigens is de afgelopen 13 jaar bijna jaarlijks de mogelijkheid geboden om bottom-up aan te
geven welke EHS-begrenzingen aangepast zouden moeten worden. Dit zal ook na de vaststelling van
POL2014 het geval zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014POL2014 handhaven

In het voorjaar 2010 zijn Provincie Limburg en de LLTB gestart met een gezamenlijke
inventarisatie bij ondernemers inzake herbegrenzing van de EHS. Persoonlijke beantwoording
zou volgen zodra er meer duidelijkheid zou zijn over de herijking van de EHS. Indiener verzoekt
alle betrokkenen inzake hun verzoek tot herbegrenzing van de EHS adequaat te informeren
over het door u ingenomen standpunt.

5150

Standpunt GS
We zullen aanvullend aan de behandeling van de inspraak, na de vaststelling van het POL2014 door
GS aan de ondernemers die in 2010 verzoeken indienden berichten in hoeverre hun verzoek van
destijds gehonoreerd is via de omvorming van de EHS naar de goudgroene en zilvergroene
natuurzone.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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a) Indiener verzoekt het huidig instrument voor het realiseren van de EHS door middel van
afwaarderen en inrichten te wijzigen voor pachtgronden. Dit door bijvoorbeeld 50% uit te keren
aan de eigenaar in ruil voor het aangaan van een kwalitatieve verplichting om grond als
natuurterrein te beheren en met de pachter een beheervergoeding af te spreken conform het
stelsel van agrarisch natuurbeheer.
b) Indiener verzoekt maximaal in te zetten op particulier en agrarisch beheer waar mogelijk
gecombineerd met versterking van landgoederen en/ of agrarische bedrijven
c) Indiener stelt dat het niet zo mag zijn dat eigenaren met een SNL vergoeding voor het pakket
‘productiebos’ binnen goudgroen verplicht worden over te schakelen naar het pakket ‘natuurlijk
bos’.
d) Indiener verzoekt om ter behoud van de landschapselementen de huidige
beheersovereenkomsten te (kunnen) continueren.

5263

Standpunt GS
Ad a): Dit is in de huidige opzet van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (SVNL)
niet mogelijk en overigens ook ongewenst aangezien de kosten van de omzetting van landbouw naar
natuur dan 2x vergoed worden; eerst bij de afwaardering en vervolgens bij de uitkering van
vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer (op percelen die al omgezet zijn naar natuur).
Ad b): In het volgende Provinciaal Natuurbeheerplan wordt aan dit verzoek tegemoetgekomen; o.a.
door het onderscheid tussen gebieden voor nog te realiseren goudgroene natuur door
natuurorganisaties resp. door particulieren te schrappen.
Ad c): De systematiek van de SVNL laat niet toe dat de Provincie de aanduiding van een bosperceel
wijzigt zonder dat het perceel zelf van karakter is veranderd. De aanduiding van beheertypen volgt de
feitelijke situatie in het perceel. Immers: de beheerpakketten zijn er op gericht dat de op het perceel
aanwezige natuurwaarden in standgehouden worden.
Ad d): In het volgende Provinciaal Natuurbeheerplan wordt – voorzover de beschikbare budgetten dit
toelaten - aan dit verzoek tegemoetgekomen
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener stelt dat er afstemming tussen agrarisch natuurbeheer, inzet groenblauwe diensten en
de mogelijkheden in het kader van de vergroening van het nieuwe Gemeenschappelijk Beleid
dient plaats te vinden zodat optimale deelname ten behoeve van de biodiversiteit en beleving
kan worden nagestreefd. Indiener gaat ervan uit dat de provincie Limburg dit samen met
Natuurrijk Limburg, en in afstemming met de LLTB, uitwerkt in het Collectieve Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer 2016.

5150

Standpunt GS
Dit kunnen we bevestigen. Dit is ook hoe wij de voorbereiding zien van het Collectieve Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer 2016.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

a) Indiener stelt voor dat in de geschrapte delen van de EHS de natuurdoeltypen worden
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bijgesteld zodat agrarisch natuurbeheer en/of deelname via Groenblauwe diensten mogelijk
wordt.
b) In de zone buitengebied is onduidelijkheid of lopende beheerpakketten na beëindiging van
de afgesproken termijn kunnen worden verlengd. Het zou vervelend zijn indien langjarige
inzet voor natuur en landschapsbeheer op deze manier wordt beëindigd. Indiener verzoekt
om waar lopende beheerpakketten een bijdrage aan natuur en landschap leveren, na afloop
van de looptijd, dit te continueren.
c) Tot vorig jaar hanteerden de Provincie en het Waterschap een LFA tegemoetkoming in het
Heuvelland. Indiener verzoekt om in het kader van de mogelijkheden die wellicht POP3 biedt
in een adequate tegemoetkoming te voorzien.
Standpunt GS
Ad a); Dit wordt - waar nodig - geregeld in het dit jaar bij te stellen Provinciaal Natuurbeheerplan.
Ad b): Idem
Ad c): In POP3 is geen mogelijkheid meer voor LFA-tegemoetkomingen zo is door Rijk en Provincies
gezamenlijk besloten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

a) Het doel is om de kwaliteit van de bestaande Natura-2000 gebieden te versterken en goed
in te richten. Indiener vraagt zich af of dit niet tegenstrijdig is met de nota “Natuur natuurlijk
eenvoudig”, omdat deze uitgaat van soberheid.
b) Indiener vindt het een goede zaak dat de nieuwe natuurindeling overzichtelijker is, maar
vraagt zich af waarom het voor (m.n. agrarische) ondernemers interessant zou zijn om deze
gronden om te vormen en deze zelf te beheren of verkopen.
c) M.b.t. de zilvergroene natuurzone geeft de provincie aan prestatieafspraken te willen maken
met agrarische collectieven. Onduidelijk is daarbij welke rol is weggelegd voor de gemeente.
d) Indiener gaat er van uit dat het beleid van benutten van kansen voor de natuur in de
zilvergroene natuurzone door agrarisch natuurbeheer gebeurt op vrijwillige basis en dat in
deze gebieden voldoende agrarische gebruiksmogelijkheden gewaarborgd blijven. Hierbij
moet ook ruimte geboden worden voor recreatief medegebruik.

4001

Standpunt GS
Ad a) Het streven naar een goede inrichting en versterking van natuurkwaliteiten in Natura2000gebieden is o.i. niet noodzakelijkerwijs in strijd met ons streven naar een zo sober mogelijke inrichting.
Ad b) Hier zijn vele redenen voor zo is gebleken. Het voert te ver om daar uitvoerig op in te gaan.
Voor het POL2014 is het voldoende om er op te wijzen dat tot nu toe in Limburg in totaal ca. 700 ha
via functiewijziging door particulieren (voornamelijk agrariërs) is omgezet naar natuur.
Ad c) Gemeenten zullen ook betrokken worden bij de planvorming. Over de wijze waarop worden de
gemeenten separaat geïnformeerd in het kader van de opstelling van de collectieve plannen voor
agrarisch natuurbeheer.
Ad d) Deze stellingen kunnen wij onderschrijven en beamen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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a) Onduidelijk is welke impact de wijziging op het beleidsveld natuur en landschap heeft op
reeds gestarte projecten en wat deze wijziging in financieel opzicht betekent voor
doelrealisatie. Indiener verzoekt de provincie voor reeds gestarte projecten de toegezegde
financiële middelen gestand te doen en bijbehorende afspraken te respecteren.
b) Indiener gaat voor toekomstige doelrealisatie uit van minimaal 50% cofinanciering door de
provincie en een projectmatige ondersteuning bij de realisatie van de in de structuurvisie
opgenomen projecten binnen de zone goud- en zilvergroen. Ook voor projecten binnen de
bronsgroene gebieden is financiële en projectmatige steun vanuit de provincie gewenst. Voor
het resterende ‘buitengebied’ maakt indiener graag aanspraak op de projectsubsidies, IKLgelden en mensgerichte natuur- en landschapsgelden.

1004

Standpunt GS
Ad a) Bestaande toezeggingen in de vorm van subsidiebeschikkingen worden gestand gedaan.
Ad b) Voor projecten gericht op doelrealisatie in goudgroene- resp. zilvergroene natuurzones- resp
bronsgroene landschapszones verwijzen wij naar de in het Provinciaal Blad gepubliceerde
subsidiemogelijkheden in het kader de subsidieregeling Inrichting Landelijk Gebied. Voor het
resterende landelijk gebied zijn de subsidiemogelijkheden veel beperkter. Wel kan er ook in de
toekomst een beroep gedaan worden op de stichting IKL als het gaat om advisering inzake aanleg,
behoud en herstel van kleine landschapselementen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verlangt volledige compensatie van vermogensschade bij de omzetting van
landbouwgrond naar natuur.

1020

Standpunt GS
Bij de omzetting van landbouwgrond naar natuur binnen de nog te realiseren goudgroene natuur
wordt in de goudgroene natuurzone standaard de gehele waardedaling als gevolg van de omzetting
naar natuur vergoed. Daar waar de provincie - bij uitzondering - een noodzaak ziet voor onteigening
van percelen kan dit verhoogd worden naar de zogeheten volledige schadeloosstelling.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Met betrekking tot het realiseren en beheren van robuuste verbindingen dient nadrukkelijk een
rol voor de terreinbeherende instanties te worden gezocht.

1006

Standpunt GS
Daar waar – ondanks het schrappen van de Rijksmiddelen daarvoor – nog robuuste verbindingen
aangelegd worden zullen wij – conform het Programma natuur “Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig” en
in het kader van de gelijkberechtiging van terreinbeherende natuurorganisaties en particulieren - per
situatie nagaan welke partij de beste prijs-kwaliteitsverhouding aanbiedt en die partij uitnodigen de
betrokken nog te realiseren goudgroene natuur te realiseren en te beheren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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Uit de tekst van hoofdstuk 7.2 valt af te leiden dat kleinschalig particulier natuurbeheer 25%
van het goudgroene areaal voor haar rekening neemt. De mogelijkheid tot organisatorische
en/of financiële ondersteuning ontbreekt. Een maatwerk regeling zou ecologische
ontwikkelingskansen kunnen vergroten.

1017,
1021,
1049

Standpunt GS
Het is onjuist te stellen dat er geen mogelijkheden zijn voor ondersteuning van natuurbeheer door
particulieren. Particulieren hebben dezelfde mogelijkheden als natuurorganisaties en krijgen dezelfde
vergoedingen voor natuurbeheer.
Organisatorische ondersteuning wordt vooralsnog alleen geboden aan samenwerkingsverbanden van
agrarische natuurbeheerders. De eventuele (noodzaak van) ondersteuning van
samenwerkingsverbanden van particuliere beheerders van natuurgebieden wordt momenteel in
interprovinciaal verband onderzocht.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener is van mening dat Nationale Parken als afzonderlijk instrument aandacht dienen te
krijgen. Het geheel zou er in strategisch opzicht op gericht moeten zijn om de Nationale
Parken speerpunt te maken in het betrekken van burgers bij de natuur. Daarnaast zouden de
Overlegorganen gestimuleerd dienen te worden de eigen financiële positie te verbreden en
versterken. Ook zou er in de toekomst gekeken moeten worden of de Nationale Parken
vergroot kunnen worden. Het beleid van de Nationale Parken is gedecentraliseerd van rijk
naar provincies, waardoor het nodig is dat provincie Limburg een bestuurlijk-communicatieve
en voor een deel financiële rol op zich neemt.

5058

Standpunt GS
Aan het instrument Nationale Parken is o.i. voldoende aandacht besteed in het Programma natuur
“Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig”. Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met uw stellingnames en
zullen hier nader op ingaan in de elders al aangekondigde beleidsnota over de uitwerking van
provinciaal beleid inzake de maatschappelijke verankering van natuur en natuurbeleid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

7.2.7 Locatie-specifieke reacties m.b.t. goud- en zilvergroen
7.2.7.1 Locatie-specifieke reacties gemeenten m.b.t. goud- en zilvergroen
Voorstel aan PS
In stemmen met de voorstellen in onderstaande tabel tot afdoening van de verzoeken vanuit de
gemeenten tot kaartaanpassingen van goudgroene en zilvergroene natuurzones
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Indiene
r
1010

1049

1067

Type reactie

Voorstel GS voor afdoening

Goudgr.
erbij
a) 2,3 ha
parkbos, ligt
naast
Kelmonderbos

Goudgr
eraf
b)
Waterbuffer
in
Vrouwenbo
s

Zilvergr
erbij
-

Zilvergr eraf
-

a): Bos erbij: akkoord, past in
algemene lijn m.b.t. toevoeging
aan de in goudgroen
opgenomen natuur
b): Waterbuffer: valt onder
tekstuele exclavering; niet
aanpassen op kaart

Goudgr.
erbij
a) Percelen
nabij Witte
Stein, b)
oprit A73,
c) enkele
percelen
nabij de
Maas, d)
één perceel
in
Meerlebroek

Goudgr
eraf
e) Div.
percelen te
Bakheide,
f) 1 perceel
in
Meerlebroe
k en
g)
bosgebied
t.O.v.
Lommerber
gen

Zilvergr
erbij
h) Enkele
kleine
enclaves
binnen
natuurgebied
Beeselsbroe
k (0,8 ha)

Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening

Svp extra
belemmeringen voor
ontwikkelin
g rond dagstrand in
Maaspark
Well
ongedaan
maken.

a), b): Niet van belang voor
N2000/KRW; handhaven zoals
het is; geen aanpassing kaart
c): alleen het bosperceel dat
grenst aan goudgroen
toevoegen aan goudgroen, rest
handhaven zoals het is,
d): aanpassen aan recente
wijziging in IGU-Meerlebroek;
e): handhaven, opgelost door
tekstuele exclavering;
f): akkoord; is vrij recente
aanpassing in IGU-Meerlebroek;
g): handhaven, nader bezien
i.o.m. gemeente;
h):
akkoord, in het kader van de
herziene aanpak m.b.t.
zilvergroene enclaves in
goudgroene gebieden zijn deze
enclaves alsnog als goudgroen
begrensd.
Akkoord. De begrenzing van de
EHS zoals die in POL2006
voorkwam zal gebruikt worden
als de buitengrens van
goudgroen.
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1055

1004

1021

a) en b): Akkoord;
c) niet akkoord aangezien het
reeds EHS is en de bestaande
recreatie conform het
bestemmingsplan geen extra
beeprkingen zal krijgen;
d): het perceel wordt nog
onderzocht als mogelijke locatie
voor de uit de
Brunssummerheide uitgekochte
manège; resultaten van
onderzoek afwachten. Perceel is
belangrijk als verbinding naar
meer noordelijk gelegen
goudgroene natuur.

a)
Beekherstelzone Rode
beek
in
goudgroen
b) Oostzijde
Ora et
Labora idem;
conform
bestem-ming
(is natuur)

c)
Goudgroen
voor
zuidoostzijd
e
Schuttersp
ark
weghalen;
d) Idem
voor
beoogd
bedrijfsperc
eel
Bouwberg

Goudgr.
erbij
a) 13
voorstellen
voor
toevoeging
goudgroen.
Totaal 30,4
ha; telkens
recent
gerealiseerd
e of al langer
bestaande
natuur

Goudgr
eraf
b) 2
voorstellen
voor
afvoeren
goudgroen;
samen 1 ha

Zilvergr
erbij
c) 4
voorstellen
om
zilvergroen
toe te
voegen.
Totaal circa
3,5 ha

Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening

d) 3
voorstellen
omzetting
zilvergroen
naar
goudgroen.
Samen 3,3
ha

a): Goudgroen erbij waar het
gaat om natuur grenzend aan
natuur in goudgroen is te
honoreren; totaal: 22,2 ha.
Afwijzen: 8,2 ha
b) Goudgroen afvoeren: niet
nodig; te kleinschalig; opgelost
via tekstuele exclavering.
c) Zilvergroen erbij: niet
akkoord; het gaat om
losliggende kleine
landschapselementen.
d) Zilvergroen eraf: akkoord,
omzetten naar goudgroen want
is natuur grenzend aan
goudgroen

a) Zwarte
Plak b)
Landgoed
De
Gortmeule
c)
Bosperceel
langs Grote
Molenbeek
d) Visvijvers
e) Verbinding
tussen
Brommer (is
opgenomen

f) Heere
Peel

f) Heere Peel

g) Zwarte
Plak

a) akkoord, grenst aan een
ander natuurelement dat reeds
is opgenomen in goudgroen.
Het gaat bovendien om een
hoogveenrestant van bijzondere
waarde.
b): niet akkoord; het grenst niet
aan goudgroen en omvat o.m.
een camping waar de
natuurfunctie van ondergeschikt
belang is.
c): Niet
akkoord met omzetting naar
goudgroen. Het bosje grenst
niet aan goudgroen en is te
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in
goudgroen)
en Reulsberg

1045

Goudgr.
erbij
Toe te
voegen
goudgroen:
a) Percelen
be-horend tot
Grote
boslocatie
Ubach over
Worms
b) Recent
aange-plant
bos in gebied
Berenbos
c) Gronden
met
bestemming
Natuur in
bestemmingsplan

Goudgr
eraf
Goudgroen
omzetten
naar
bronsgroen
:
d) Perceel
sectie P, nr.
19 en
recreatiepa
rk bij
schacht
Nulland

Zilvergr
erbij
Zilvergroen
toevoegen:
e) Dal van de
Crombacherbeek
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Zilvergr eraf

beschouwen als klein
landschapselement (kleiner dan
1,5 ha)
d) Visvijvers in goudgroen vallen
onder de tekstuele exclavering
van met natuur onverenigbare
functies
e): Ecologische verbinding
Brommer met Reulsberg niet
omzetten naar goudgroen, wel
naar bronsgroen. Bronsgroen is
voldoende voor de veiligstelling
als ecologische verbinding.
f) Heere Peel zilvergroen is niet
akkoord; is gerealiseerde
nieuwe natuur in EHS dd 2006,
blijft goudgroen
g):
Akkoord met afvoeren uit
zilvergroen, immers om te zetten
naar goudgroen (zie bij a))
Voorstel GS voor afdoening
a): Akkoord; zie tevens
behandeling reactie
Natuurmonumenten die ook
hierom vragen
b):
Akkoord; rest van het Berenbos
is eveneens in goudgroen
opgenomen
c):
Onzes inziens kan gezien de
beoogde functie als
verbindingzone in het
landschappelijk raamwerk
volstaan worden met de status
zilvergroen
d):
Akkoord; het gaat om
groengebieden waar de
recreatieve functie vooropstaat
e): Het Provinciaal Bestuur wil
aan dit beekdal - voor zover
onderdeel van het
natuurcompensatieplan BPL de status goudgroen toekennen
aangezien het gaat om natuur
ter compensatie van natuur die
de status EHS had.

1032

a)
Verwijderen
status
goudgroen:
bij slot
Schaesber
g, recreatiegebied
Rouenhof,
recreatiege
bieden op
Wilhelmina
berg en
rondom
hotel
Overste
Hof,
b) Idem
voor groeve
Abdissenbosch, klein
deel groeve
De Groot,
gebied rond
betonbedrijf en
woningbouwzone
Bousberg
c) Uit
goudgroen
exclaveren:
12 percelen
met
woning,
bedrijf e.d.

Goudgr.
Erbij

Goudgr
eraf

d)
Verwijderen
status
zilvergroen
van de
Laura-groeve

Zilvergr
erbij

Zilvergr eraf
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a): Voor de gebieden
Schaesberg, Rouwenhof,
Wilhelminaberg en omgeving
Overste hof geldt dat de
recreatief-toeristische functie de
overhand heeft. Voor de
Rouwenhof is daarom
Buitengebied de meest
geëigende status. Voor de
andere 3 locaties is - gezien de
aanwezigheid van groene en
cultuur-historische waarden de
status bronsgroen de juiste.
b): Groeve Abdissenbosch: zie
de behandeling van de reactie
van de exploitant; die is akkoord
met goudgroen mits dit als
nabestemming
geïmplementeerd wordt te
realiseren na afronding van de
ontgronding. Goudgroene status
dus handhaven. Goudgroen bij
groeve De Groot kan weg, is
een kaartfout. Gebied rondom
betonbedrijf: er zijn groene
waarden echter niet van dien
aard dat goudgroene status
nodig is; bronsgroen volstaat.
Bouwlokatie Bousberg: is
bestemd als Groen en Wonen;
daarom omzetten naar
Buitengebied.
c): Geen kaartaanpassing.
Exclavering wordt geregeld via
de tekstuele exclavering voor
bestaande gebouwen en
bedrijven in goudgroen
d): Vrijwel alle groeves met
nabestemming natuur zijn in
zilvergroen opgenomen. Deze
groeve heeft die nabestemming
en was onderdeel van de EHS.
Er is geen aanleiding de status
zilvergroen te veranderen.
Voorstel GS voor afdoening

1027

a) 4 kleinere
natuurgebieden
omzetten
van
bronsgroen
naar
goudgroen. 2
sluiten aan
bij van
oudsher
aanwezige
natuur in
goudgroen

1007

a) Manége
Derks erbij
als
areaaluitbreidingslocatie

b) Gebied
langs Oude
Maas nabij
Stevensweer
t toevoegen
aan
zilvergroen

b) Station
Noord c)
Afslag
Beatrixhave
n

1072

d) Villa
Kanjel,
landgoed
Kruisdonk en
bosgebied
De Zeven
Bronnen

a): Akkoord met toevoegen bos
bij Heel (Reutsdaal) en de
zogeheten Daelzichtdam aan
goudgroen, want sluiten aan op
bestaand natuur in goudgroen.
Niet akkoord met toevoegen van
de gebiedjes Nederhoven en
Tergouwen; liggen los van
goudgroen en zijn te beperkt
van omvang.
b): Is
geen onderdeel van de EHS
conform POL2006. Voorstel is:
vooraleer in dit gebied
zilvergroen toe te voegen eerst
nader overleg met de gemeente
over doel, lokaal draagvlak en
financiering.
-

6
zoekgebiede
n voor
aanleg
zilvergroene
natuur /
ecolo-gische
verbinding
langs de
Geul.

Goudgr.
Erbij

Goudgr
eraf

Zilvergr
erbij

Zilvergr eraf
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a): Niet akkoord, niet van belang
voor VHR en KRW
b) en c): Akkoord, valt onder
tekstuele exclavering maar zal
ook op de kaart uit goudgroen
weggehaald worden;
d): Villa Kanjel: past het beste in
bronsgroen. Kruisdonk akkoord;
Zevenbronnen: verdient status
goudgroen;

Gebied Pletsmolen / dal van de
Watervalderbeek: voorzover
buiten de bebouwde kom
omzetten naar bronsgroen en/of
natuurbeekzone. Te kleinschalig
voor zilvergroen. Zwembad e.o.:
bebouwd gebied; komt niet in
aanmerking. Sportvelden VV
Meerssen, sportvelden RVU,
Geulzone bij Geulhof en binnen
gebied van papierfabriek Weert:
natuurprojecten concreet
begrenzen in overleg met
gemeente Meerssen, daarna in
begrenzing zilvergroen /
bronsgroen en/of
natuurbeekzone opnemen.
Voorstel GS voor afdoening

1019

1062

Goudgr.
Erbij
a) verbinding
tussen
N2000
Groote Peel
en N2000
Weerter-en
Budelerberg
en en
Ringselven
b) IGU
Sarsven en
de Banen

Goudgr.

Verzoek:
a)
bosstrook
langs Pterrein uit
goudgroen
b) Idem
m.b.t.
beoogde
locatie
bikepark;
c) strook
langs
Rijksweg
omzetten
naar
zilvergroen;
d) reeks
verzoeken
om
percelen
met
woningen
en
bedrijven in
goudgroen
te
exclaveren.
Goudgr
eraf

Goudgr

e) Strook
langs
Rijksweg
(weg te halen
uit
goudgroen)
toevoegen
als
zilvergroen.

Zilvergr
erbij

Zilvergr
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a): Bosstrook schrappen:
akkoord. Ligt geheel geïsoleerd
en is te klein.
b): Bos op voormalige vuilstort
uit goudgroengebied
Mookerheide halen t.b.v. aanleg
bikepark: hoewel wij sympathie
hebben voor het projectidee
zien we geen noodzaak om bij
voorbaat de status goudgroen
hier in te trekken. Aanleg
recreatieve voorzieningen is
onder bepaalde voorwaarden
ook in goudgroen mogelijk. Zie
subsidieregeling ILG.
c)+e): Strook langs Rijksweg om
naar zilvergroen: akkoord.
d): Exclaveringen: wordt
tekstueel geregeld door
algemene passage m.b.t.
exclaveringen in goudgroen.

Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening

Zilvergr eraf

a) De twee N2000 gebieden
hebben te zeer verschillende
natuurdoelen. Het verbinden
van de gebieden draagt
daardoor niet of nauwelijks bij
aan het realiseren van de
instandhouding van Natura
2000-natuurwaarden.
Bovendien vergt de verbinding
van de 2 gebieden een
disproportioneel grote
oppervlakte nog te in te richten
goudgroene natuur.
b) Verzoek wordt gehonoreerd.
Het gemeentelijk compensatieperceel grenst aan goudgroen
en wordt daarom toegevoegd
aan goudgroen.
Voorstel GS voor afdoening

1018

1050

Erbij

eraf

a)
Ontgronding
s-zone ten
zuiden van
bedrijventerrein de
Horsel moet
goudgroen
zijn, niet
bronsgroen.
b) Dal van de
Platsbeek is
gedeeltelijk
aangeduid
als
buitengebied
c) Op hoek
Bergerweg
en Berger
verbindingsweg
svp meer
goudgroen.

d)
Tegenover
bedrijventer
rein De
Reuken zijn
riool- en
waterbuffer
s ten
onrechte
aangeduid
als
goudgroen.
e) Oprit
A79 is
deels
goudgroen

Goudgr.
erbij
a)
Jachthaven
Kessel
b) Maasdal
Baarlo

Goudgr
eraf
c) kassengebied
Siberie

erbij

Zilvergr
erbij
d) Ledder S2
e)
Toevoegen
zilvergroen
bij Tasbeek
en
Boshoekerlo
op
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f) Rondom
kern
Wijnandsrad
e, en bij
hoeve Ter
Linde liggen
onlogische
aanduidinge
n
buitengebied
, bronsgroen
en
zilvergroen.

a): Nog niet afgeronde
ontgrondingen met als
nabestemming natuur zijn
doorgaans op de POLkaart
2014 in zilvergroen opgenomen.
Zal hier ook toegepast worden.
b): Akkoord; de van oudsher
aanwezige goudgroene natuur
in het Platsbeekdal is
consequent als goudgroen
ingetekend.
c)
Akkoord; enkele percelen zijn
alsnog als goudgroen
ingetekend mede gezien de
status van het dal als N2000gebied.
d) Dit wordt opgelost door de
zogeheten tekstuele
exclavering.
e) Onjuist; de opritten zijn niet in
goudgroen opgenomen.
f) Graag ontvangen wij van de
gemeente een voorstel voor
aanpassingen ingetekend op
een kaart.

Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening

f) Vlakbroek
g)
Kwistbeekdal
h)Tangbroek

a) Niet akkoord, onvoldoende
aansluiting op goudgroen.
b) Akkoord. Enclaves in
goudgroen in dit gebied zijn
alsnog goudgroen gemaakt
c) De begrenzing van
goudgroen is aangepast in
richting zoals de gemeente dat
vraagt
d) Ten behoeve van de Ledder
is – mede het gezien het
verzoek vanuit de DCGV
(Klavertje 4) – zilvergroen
toegevoegd.
e)
Zilvergroen heeft een flexibele
begrenzing. Zodra de plannen
voldoende zijn gecon-cretiseerd
kan zonodig de begrenzing van
zilvergroen daarop aangepast
worden.
f) Niet

akkoord, Het betreft
gerealiseerde EHS-areaaluitbreiding natuur; de algemene
lijn is dat dit als goudgroen op
de POL-kaart 2014 komt. )
g) Nader overleg met de
gemeente is noodzakelijk. De
begrenzing van zilvergroen is
flexibel; kan ook na vaststelling
van het POL2014 aangepast
worden o.b.v. nadere informatie
van de gemeente.
h) Ook ten aanzien van dit
verzoek is nader overleg met de
gemeente nodig aangezien de
gewenste aanpassing nu niet
voldoende inzichtelijk is
gemaakt.
Goudgr.
erbij
1020

1030

Geen
concreet
verzoek.

Goudgr
eraf
a) Een
reeks
verzoeken
om
percelen
met
woningen
en
bedrijven in
goudgroen
op kaart te
exclaveren

Zilvergr
erbij

Verzoek om
een
"robuuste
218

Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening

b) 3
verzoeken
om
aanduiding
zilvergroen
om te zetten
naar
bronsgroen
of
buitengebied
.

a): Exclaveringen: wordt
tekstueel geregeld door
algemene passage m.b.t.
exclaveringen in goudgroen. Dit
geldt onder meer ook voor de
manége Venhof.
b):
Verwijdering zilvergroen van
perceel 99 (kaart 1.5) resp.
perceel 197 op kaart 1.7 resp.
percelen 108 (niet op kaart): niet
akkoord. Was in POL2006 EHS,
nieuwe natuur. Afspraak in het
Coalitie-akkoord en in de nota
Natuurbeleid is deze percelen
als zilvergroen in POL2014 te
houden en onomkeerbare
ontwikkelingen met een stedelijk
karakter tegen te gaan.
Aangezien de status zilvergroen
geen beperkingen aan
landbouwkundig gebruik inhoudt
zien wij geen argumenten om de
status zilvergroen te
verwijderen.
Akkoord met het reserveren van
ruimte voor de beoogde
ecologische verbinding echter

ecologische
verbindingsz
one" op te
nemen ter
hoogte van
het landgoed
Reijmersbeek; van
plateau van
Schimmert
naar plateaugebied ten N
van
Schinnen.

1057

Goudgr.
erbij
a) Verzoek
om
toevoeging
goudgroen in
2 delen van
het
Polferbosch

Goudgr
eraf
b) Verzoek
om enkele
percelen
nabij de
Wilhelminat
oren om te
zetten van
goudgroen
naar
zilvergroen

Zilvergr
erbij
c) Verzoeken
om status
zilvergroen te
geven aan
diverse
percelen
natuur cq
bos in het
Geulpark, op
de Cauberg,
nabij het
Polferbosch
en bij Kasteel
Oost.
Percelen
hebben nu
status
bronsgroen.
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geen kaartaanpassing nodig.
Voor de ecologische verbinding
is naar onze mening voldoende
zilvergroen in het dal van de
Geleenbeek ter hoogte van
Reijmersbeek aangewezen; van
hellingzone aan de zuidzijde
naar hellingzone aan de
noordzijde. Deels is realisatie al
voorzien in het kader van
natuurcompensatie BPL.
Ecoduct onder A76 is
beschikbaar in de vorm van een
tunnel voor agrarisch verkeer.
RWS is bereid die tunnel te
optimaliseren voor gebruik door
migrerende fauna.
Zilvergr eraf

Voorstel GS voor afdoening
a) Voor het noordelijke perceel
akkoord. Het gaat om bestaand
bos grenzend aan bos in
goudgroen (en in Natura2000).
Bij het zuidelijke deel: niet
akkoord. Het betreft een met
bomen beplante
parkeervoorziening
b): Niet akkoord. Het betreft
enkele bospercelen die grenzen
aan natuur in goudgroen. De
gemeente heeft geen
argumentatie aangeleverd
waarom die percelen naar
zilvergroen omgezet zouden
moeten worden.
c): Niet akkoord met status
zilvergroen. Voorgesteld wordt
om conform de algemene lijn
voor deze als natuur ingerichte
percelen te kiezen voor de
status goudgroen voorzover de
percelen de bestemming groen
of natuur hebben en grenzen
aan goudgroen. Dit geldt voor 3
percelen aan de west-zijde van
het Geulpark (net buiten
bebouwde kom)

1017

Strook bos
langs de
grens met
Duitsland
alsnog
opnemen in
goudgroen.

Akkoord. Was in POL2006 bos
in EHS. Sluit aan op goudgroen
gebied Groote Heide en draagt
bij aan ecologische verbinding
richting Jammerdaalse Heide.
Aan Duitse zijde wordt
aansluitend een natuurzone
aangelegd met het oog op
versterking van de ecologische
verbinding.

1003

a) Aantal
percelen
terug naar
goudgroen

a) Bij de percelen waarvoor
gevraagd is om omzetting naar
goudgroen kan GS instemmen
met de verzoeken voor de
percelen M1792 en L1920. De
percelen van landgoed De
Schans daarentegen sluiten niet
aan op een ander goudgroen
gebied
b). In het ontwerp POL is voor
de Ijzeren Man e.o. de
aanduiding goudgroen
toegepast op aan de EHS
grenzende bos- en
waterbestemmingen. Deze
aanpassing zullen wij
terugdraaien. Het perceel Q117
zullen wij op verzoek
aanpassen. Het perceel AC222,
betreft volgens onze informatie
geen agrarisch perceel maar
een perceel bos in eigendom
van Natuurmonu-menten. Hier
volgen wij het verzoek van de
eigenaar. De overige percelen in
deze categorie zijn óf onderdeel
van in een
ontgrondingsvergunning
opgenomen afspraken .óf zijn
van groot belang voor de
goudgroene structuur
c) Wij kunnen ons niet vinden in
de omzetting van de percelen
Stramproy 65, 66 en 67 naar
bronsgroen aangezien de
inrichting als natuurterrein reeds
heeft plaatsgevonden. Deze drie
percelen worden gezien als

b) Diverse
percelen

c) Diverse
percelen
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gerealiseerde
areaaluitbriedingen natuur. De
overige voorstellen voldoen niet
aan de beleidslijnen ten aanzien
van zilver- en goudgroen. Wij
stellen voor de kaartaanduiding
voor deze percelen niet te
wijzigen.

7.2.7.2 Locatie-specifieke reacties natuurorganisaties m.b.t. goud- en zilvergroen
Standpunt GS
Ten aanzien van de voorstellen geldt dat in overeenstemming met de landelijke afspraken in IPOverband over de subsidiëring van natuurbeheer op gronden van natuurorganisaties buiten de EHS
(zoals begrensd in POL2006) alleen aan extra natuur- en bosgebieden een status goudgroen (extra
ten opzichte van de EHS in POL2006) is toegekend wanneer die terreinen een functie hebben voor
het robuust maken van het Nationaal natuurnetwerk én voor bescherming en herstel van prioritaire
beschermde soorten.
Op grond daarvan zijn vooralsnog alleen natuur- en bosgebieden in goudgroen toegevoegd die direct
aansluiten bij natuurterreinen die reeds in de huidige POL-EHS dd 2006 liggen.
Voor andere concrete voorstellen voor toevoeging van natuur- en bosgebieden aan goudgroen waarbij
aan beide genoemde voorwaarden wordt voldaan zijn wij - ook na de definitieve vaststelling van het
POL2014 - bereid om die voorstellen serieus te bezien en zo nodig alsnog in goudgroen op te nemen
via de eerder genoemde wijzigingsbevoegdheid van GS voor kleinschalige aanpassingen van de
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begrenzing van goudgroen en zilvergroen mits de toename van goudgroen op de ene locatie
gecompenseerd wordt door het schrappen van goudgroene percelen elders
Voorstel aan PS
Instemmen met de voorstellen in onderstaande tabellen tot afdoening van de betreffende verzoeken
tot kaartaanpassingen..

5085
Percelen aangelegd met
provinciale subsidie voor
Mensgerichte natuur bij
Eijgelshoven,
Munstergeleen, Sittard –
oost (Kollenberg) ,
Geleen, Imstenrade, en
Susteren (IJzerenbos)
svp alsnog in de
goudgroene zone
opnemen.

Eigendommen die net
buiten goudgroen vallen,
kleine oppervlaktes

Enkele percelen binnen
het N2000-gebied
St.Pietersberg (sommige
al eigendom andere nog
aan te kopen)
Percelen die met
provinciale bijdrage
ingericht werden als
natuur en reeds geruime
tijd in beheer
Perceel nodig voor
behoud Kieuwpootkreeft
nabij Vaals
Landschapselementen
aangelegd in
landinrichtingsprojecten;
in eigendom en beheer

Voorstel GS voor afdoening
Akkoord met de toevoeging van de gerealiseerde natuurgebieden op de
kaarten 1 en 6, deze gebieden sluiten aan het reeds begrensde
goudgroen.
Bij de kaart 2 (Sittard-Geleen-Kollenberg e.o.): akkoord met toevoeging
van de aangelegde natuur nabij de Geleenbeek en op de Kollenberg.
Ten aanzien van het groen aangelegd rondom de wijk Lindenheuvel
(noordkant Geleen) vragen wij ons af of dit wel het predicaat natuur
verdient en niet stadspark. Het voorstel is dit op de POL-kaart op te
nemen als zilvergroen. Dit biedt de mogelijkheid om op een later moment
via een GS-besluit SNL-subsidie voor beheer mogelijk maken.
Bij de gerealiseerde mensgerichte natuur op kaart 4 (Grote boslocatie
Landgraaf) is er nu nog geen volledige aansluiting op natuur die al in de
goudgroene zone ligt. De verwachting is dat dit op vrij korte termijn wel
zal ontstaan. Daarom is het voorstel de betrokken percelen wel in
goudgroen op te nemen.
Deze eigendommen sluiten alle duidelijk aan bij natuur in goudgroen.
Akkoord met toevoeging aan goudgroen. Voor deze buiten de POL-EHS
gelegen en met eigen middelen gekochte percelen kan echter niet alsnog
aanspraak gemaakt worden op subsidiëring van de aankoop of
vergoeding van de waardedaling.
De reeds aangekochte percelen grenzend aan natuurgebieden in
goudgroen en zullen conform het gestelde bij punt c aan de goudgroene
natuur worden toegevoegd.
Voor de niet aangekochte percelen geldt o.i. dat er vanuit de EUnatuurbeleidsdoelen geen noodzaak is die onder goudgroen te brengen.
Akkoord. Het betreft gerealiseerde natuur.

Idem.

Het gaat hierbij om natuur- en boselementen die in het geheel niet
aansluiten aan natuur en bosgebieden in goudgroen zoals in het
Ontwerp-POL begrensd. Voor deze terreinen zijn wij van mening dat
nader overleg nodig is. Er is begrip voor de stellingname; immers de
bedoelde landschapselementen zijn in landinrichtingsprojecten
geaccepteerd in de veronderstelling dat het beheer ervan gesubsidieerd
zou worden. Er zal o.a. nagegaan worden in hoeverre deze
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Gronden die als
compensatie voor de
aanleg van het
Dierenwelzijnscentrum bij
het Limbrichterbos
worden ingericht
Parkbos bij jachtslot
Mookerheide svp
omzetten van bronsgroen
naar goudgroen
Bezit bij de Banen svp
omzetten van zilvergroen
naar goudgroen
Nog niet aangekochte
percelen rondom de natte
natuurparels IJzerenbos,
Grasbroek, Laurabossen
en Wijffelterbroek

landschapselementen door particulieren of een andere organisatie
(bijvoorbeeld een agrarische natuurvereniging) beheerd kunnen worden.
Het is niet de bedoeling dat het basisprincipe dat de goudgroene
natuurzones tezamen een robuust natuurnetwerk vormen (en niet een
losse verzameling van verspreid gelegen landschapselementen en/of
natuursnippers) verlaten wordt om te regelen dat landschapselementen
onder gesubsidieerd natuurbeheer komen te vallen.
Akkoord met toevoeging aan goudgroen. Deze reeds verworven gronden
sluiten direct aan op het Limbrichterbos (gelegen in goudgroen) en
voldoen dus aan het hierboven vermelde criterium voor toevoeging aan
goudgroen.

Akkoord met toevoeging aan goudgroen. Deze bospercelen sluiten direct
aan op en zijn omgeven door de goudgroene terreinenbij Mook en
voldoen dus aan het hierboven vermelde criterium voor toevoeging aan
goudgroen.
Akkoord. Het betreft recent aangelegde goudgroene natuur langs het
Reichswald en langs de daar lopende natuurbeek.
Niet akkoord. Voor deze gebieden geldt een lagere prioriteit wat betreft
aankoop en beheer aangezien er geen relatie is met EU-natuur- en
waterbeleidsdoelen (VHR en KRW). Worden gehandhaafd als zilvergroen
behalve daar waar het gaat om enclaves in goudgroene gebieden.

5121
a) Svp eigendommen van > 1,5 ha of
grenzend aan goudgroene natuur alsnog als
goudgroen op de zoneringskaart opnemen, zie
toegezonden GIS-bestand.
b) Perceel grenzend aan ecoduct Kruisberg bij
Meerssen (1,2 ha) svp alsnog als goudgroen
op de POL-zoneringenkaart opnemen.
c) De wegen omgeven door goudgroen
conform het toegezonden GIS-bestand svp
alsnog in goudgroen opnemen.

5060
Indiener de in een separaat GISbestand aangeleverde terreinen op
te nemen in de goudgroene
natuurzone. Het gaat daarbij om
terreinen die in eigendom zijn bij
indiener of die door indiener worden
beheerd.

Voorstel GS voor afdoening
Alle voorstellen zijn afzonderlijk bezien. Alle
natuurgebieden in eigendom die daadwerkelijk grenzen
aan goudgroen conform het ontwerp-POL2014zijn
alsnog als in goudgroen opgenomen.
Gezien het belang van dit perceel voor het goed
functioneren van het door Rijkswaterstaat aangelegde
ecoduct over de A2 wordt dit voorstel gehonoreerd.
Conform reactie op andere voorstellen van deze
strekking (zie paragraaf me.b.t. algemene reacties op
goud- en zilvergroen) wordt dit voorstel overgenomen.

Voorstel GS voor afdoening
Het door indiener aangeleverde bestand met percelen is
beoordeeld. De percelen zijn toegevoegd aan de goudgroene
natuurzone indien zij;
in eigendom zijn van indiener;
direct grenzen aan de bestaande goudgroene
natuurzone.
In afwijking op het bovenstaande kunnen wij niet instemmen met
het toevoegen aan de goudgroene natuurzone van de Pietersplas
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Indiener verzoekt de
restanttaakstelling voor begrenzing
van 80 hectare reservaatgebied
t.b.v. de Europese hamster binnen
de goudgroene natuurzone op te
nemen in de POL-teksten.

te Maastricht; het intensieve recreatieve gebruik van deze plas
kan naar onze mening niet gecombineerd worden met een
natuurfunctie.
Hetzelfde geldt voor delen van het Maasplassengebied. Hier dient
te worden gewacht op het nieuwe Masterplan Maasplassen.
Daarnaast dienen de geldende afspraken t.a.v. de ontgronding
van de Lus van Linne te worden gevolgd, dat wil zeggen dat de
daar gelegen Maasplassen als zilvergroen op de kaart
gehandhaafd worden.
Voor wegen en paden liggend binnen de goud- en/of zilvergroene
natuurzones geldt dat deze worden opgenomen in de aan de weg
grenzende goud- of zilvergroene zone.
Zienswijzen die betrekking hebben op de hamster, waaronder ook
de zienswijze van indiener zijn verderop in deze paragraaf
gezamenlijk behandeld.
Wij beamen dat er conform afspraken met het Rijk aangaande
bescherming en herstel van de Hamster nog circa 80 hectare
verworven dienen te worden. Het POL2014 is echter niet de juiste
plaats om deze afspraak te bevestigen. Ons inziens is deze
afspraak reeds duidelijk genoeg vastgelegd.

7.2.7.3 Locatie-specifieke reacties overige organisaties en particulieren m.b.t. goud- en
zilvergroen
Indiener stelt dat de bescherming van landschappelijke waarden op zijn gebied (kasteel en
bijbehorende percelen) voldoende gewaarborgd is via OCW-aanwijzingsbesluiten (als
beschermd monument / cultureel erfgoed) en dat daarom de indeling in goud-, zilver- en
bronsgroen van zijn percelen overbodig is.

2019

Standpunt GS
De zonering van het landelijk gebied is gebaseerd op een integrale beoordeling vanuit met name
sociaaleconomische, ecologische, hydrologische en landschappelijke overwegingen en bedoeld als
doorvertaling van nationaal en internationaal beleid met betrekking tot (in hoofdzaak) natuur,
landschap, water en economische functies in het landelijk gebied. De aanwijzing als goud-, zilver- of
bronsgroene zone is altijd mede gericht op het ondersteunen van het behoud van landschappelijke
waarden en is daarom niet strijdig met de OCW-aanwijzingsbesluiten maar ondersteunt die.
Wij zien daarom geen aanleiding om de aanduidingen goud-, zilver- en bronsgroen van percelen
behorend bij het kasteel aan te passen
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven
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Svp zorgen dat op de gronden gelegen tussen de Stramproyer grensweg en de Lochtstraat
voldoende ruimte geboden wordt voor landbouwkundige ontwikkeling van de bestaande
bedrijven. Nieuwe natuur mag geen rem opleveren op de ontwikkelingskansen (voor
omliggende landbouwbedrijven).

5089

Standpunt GS
Indiener vraagt om zeer gedetailleerd op de lokale landbouwkundige situatie tussen de Stramproyer
Grensweg en Lochtstraat in te gaan. Dit is binnen het bestek van een Provinciaal Omgevingsplan niet
mogelijk en onzes inzien ook niet nodig aangezien de afwegingen op lokaal niveau in het kader van
aanpassing van het bestemmingsplan gemaakt moeten worden.
De stelling dat nieuwe natuur geen rem mag opleveren op de ontwikkelingskansen voor bestaande
agrarische bedrijven kunnen wij ook niet in zijn algemeenheid onderschrijven. Wij houden waar
enigszins mogelijk rekening met (de wensen van) bestaande, perspectiefvolle agrarische bedrijven
maar er zijn ook situaties waar - op basis van Rijksbeleid en internationale afspraken - voorrang
gegeven moet worden aan behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden.
In die gevallen wordt wel gezorgd voor een adequate vergoeding voor de schade en/of
opbrengstderving van de betrokken ondernemers.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indieners vragen om diverse redenen om wijzingen ligging goudgroene hamsterpercelen en
om toevoeging van goudgroene hamsterpercelen om het gewenste quotum van 200 ha
goudgroene hamsterpercelen in te vullen.
Gronden in te richten als Hamsterreservaat op de Kollenberg
svp alsnog in de goudgroene zone opnemen.

5085, 5178,
5060, 5250
5085

Standpunt GS
Bij de herijking van de EHS tot goudgroene en zilvergroene natuurzones zijn de hamsterreservaten
één van de bouwstenen voor de afbakening van de goudgroene natuurzone. Die afbakening van de
goudgroene natuurzone is voor POL2014 en de omgevingsverordening globaal en indicatief: er
komen op bestemmingsplanniveau nog andere functies en bestemming voor. De duiding op
kavelniveau wordt in het natuurbeheersplan meer in detail uitgewerkt. Aan deze detailbestanden wordt
sinds 2013 volop gewerkt. In het ontwerp-POL2014 zijn voorlopige kaartbeelden gebruikt. Deze
bestanden bevatten deels nog onjuiste onderdelen.
Eén zogenoemde huiskavel, die voor de hamster minder gunstig is gelegen, zal worden afgevoerd als
hamsterreservaat (goudgroen) en vervangen worden door de begrenzing van een goudgroen
hamsterperceel elders.
Er worden daarnaast nog enkele strategisch gelegen percelen als goudgroen voor de hamster
toegevoegd om het met het Rijk afgesproken quotum van 200 ha hamsterreservaat (realisatie via
aankoop en vergoeding waardedaling) te bereiken. Door de Hamstercommissie is hiervoor een advies
uitgebracht.
Verder worden enkele voor de hamster ongeschikte percelen afgevoerd.
De af te voeren gebieden worden afhankelijk van de gebiedskenmerken onderdeel van bronsgroene
landschapszone of Buitengebied.
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De (op de POL-kaart aangegeven) goudgroene hamsterhectares zijn indicatief begrensd. Dit geldt met
name voor het gebied Kollenberg aangezien de precieze begrenzing van de voor
Hamsterbescherming te verwerven en uit te ruilen percelen daar nog niet bekend is.
Voorstel aan PS
Aanpassing kaart goudgroene natuurzone. De begrenzing van de goudgroene natuurzone voor zover
gericht op de Hamster wordt aangepast in lijn met het advies van de Commissie
Hamsterbescherming.

Indiener verzoekt ervoor zorg te dragen dat de zonering landelijk gebied nabij zijn 2
agrarisch bedrijven (gelegen in de buurt van een Natura2000-gebied) geen extra
beperkingen opleveren.

5037

Standpunt GS
In de goudgroene natuurzones komt geen verzwaring ten opzichte van het huidige planologische
beschermingsregime.
In de zilvergroene natuurzones wordt het planologisch regime lichter dan het regime in POL2006.
In bronsgroene landschapzones – voorheen grotendeels Provinciale Ontwikkelingszone Groen of
Veerkrachtig watersysteem – komt een beschermingsregime. dat qua zwaarte vergelijkbaar is met het
regime in POL2006.
Conclusie: voor betrokkene komt vanuit het POL2014 geen verzwaring van het planologisch
beschermingsregime.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vreest dat bij een komende POL-herziening nog meer gronden rondom of in de
nabijheid van zijn bedrijf van kleur zullen verschieten (naar goudgroen).

2401

Standpunt GS
De grootste verandering die in POL2014 is doorgevoerd is de overheveling van EHS-gronden naar de
zilvergroene natuurzone. Zeer plaatselijk zijn enkele percelen omgezet van puur agrarisch naar
goudgroene natuurzone. Daar staat tegenover dat circa 3.300 ha met als doel aanleg van natuur zijn
geschrapt uit de EHS en dat circa 5.700 ha EHS met als doel agrarisch natuurbeheer overgeveld is
naar zilvergroen met een (veel) lichter beschermingsregime.
Wij achten het onwaarschijnlijk dat deze veranderingen weer teruggedraaid zullen worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt om (door de indiener verpachte) graslanden die als zilvergroen zijn aangeduid
te wijzigen naar goudgroene natuurzone.
Hiermee wordt een uitbreiding mogelijk van haar NSW landgoed en van de natuurgraslanden
tussen de goudgroene bossen op de hellingen ten westen van de Gulp.
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2435

Standpunt GS
Ook binnen de zilvergroene natuurzone is wijziging naar een natuurfunctie mogelijk met subsidie voor
de waardedaling (van provinciezijde voor maximaal 50%van de waardedaling). De betrokken
gebieden zijn niet direct van belang voor het Natura2000-gebied gelegen aan de oostzijde van de
Gulp.
Wij zien daarom geen aanleiding voor het in goudgroen onderbrengen van de betrokken graslanden.
Voorstel aan PS
Kaarten ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener dient een zienswijze in tegen de wijzigingen van en rond het perceel te Haasdal (P1
wordt zilvergroen). Op het perceel worden bedrijfsactiviteiten ontplooid die een sterk negatieve
invloed hebben op zijn woon- en leefklimaat, de verkeersveiligheid, de natuur en het landschap,
en die waardedaling van zijn woning tot gevolg hebben. De planologische wijzigingen zullen
worden vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied van Nuth.
De zienswijze richt zich op het POL 2014 die deze planologische verslechtering mogelijk maakt.
De verslechtering betreft:
- vormverandering en uitbreiding van de bouwkavel;
- het afschalen van het natuurbeschermings- en landschappelijke niveau in de directe
omgeving;
- de verruiming van de bedrijfsmogelijkheden door de nieuwe kaders (bestemmingswijziging).
Indiener gaat niet akkoord met de beoogde wijzigingen van het perceel Platzputterweg 7, tenzij
een alternatieve ontsluiting wordt gerealiseerd, waarmee de overlast verdwijnt.

5069

Standpunt GS
Het aanwijzen van gebieden als goudgroene- of zilvergroene natuur heeft geen doorwerking op
bestaand gebruik van agrarische bouwblokken en percelen met bedrijfsdoeleinden zoals vastgelegd in
een bestemmingsplan. Het is echter conform POL2014 niet de bedoeling dat aan de natuur- en
landschapswaarden rondom de bedrijfskavel in zilvergroen afbreuk wordt gedaan door de uitbreiding
van bedrijfsmatige activiteiten met een stedelijk karakter.
De eventuele wijziging van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Nuth zal aan de
hand daarvan beoordeeld worden.
Voorstel aan PS
Kaarten ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener geeft aan dat de tekst voor hem niet voldoende duidelijk is of in de zilvergroene
landschapszones recreatief medegebruik zoals: kamperen bij de boer, verhuur van
vakantiewoningen of een paardrijbak mogelijk zijn en verzoekt indien dit niet het geval is dit
op zijn bedrijf bij uitzondering wel toe te staan.

5230

Standpunt GS
Indiener heeft een bedrijf gelegen in de Beschermingszone Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Daarvoor geldt in de Omgevingsverordening een beschermingsregime:
Dit houdt in dat voor bestaande activiteiten die toegestaan zijn in het vigerende bestemmingsplan
geen nieuwe toetsing zal plaatsvinden.
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Indien het gaat om nieuwe activiteiten waarvoor nog geen aanlegvergunning of bouwvergunning
verleend is geldt echter dat de gemeente artikel 5.18 van de Omgevingsverordening zal moeten
toepassen. Een beschrijving van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de wijze
waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan.
Of dit tot gevolg heeft dat de door de indiener genoemde activiteiten en voorzieningen toegestaan
worden is afhankelijk van de beoordeling door de gemeente. Die beoordeling zal afhangen van de
(mate van) negatieve beïnvloeding dan wel bescherming en versterking van de rondom het bedrijf
aanwezige natuurlijke en landschappelijke kernkwaliteiten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

De aanduiding/begrenzing van de zones goudgroen, zilvergroen en bronsgroen in het gebied
Belvedère (gemeentelijk brandpunt) stemt niet overeen met de hiervoor geldende (actuele)
bestemmingsplannen.

1007,
2080,
5244

Standpunt GS
Zie elders ons standpunt onder de bronsgroene natuurzone. We stellen voor om voormalige P8
gebieden (stedelijke ontwikkelingszone) die in het ontwerp POL onderdeel uitmaken van brons te
wijzigen in buitengebied.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen op basis van generieke actie om voormalig perspectief 8
gebieden toe te voegen aan buitengebied.
Het perceel sectie A, nr. 6595 ligt in de goudgroene natuurzone verzocht wordt om deze
aanduiding te verwijderen i.v.m. de plannen om op deze locatie een bike-park te
ontwikkeling.

5111

Standpunt GS
Het perceel sectie A nr 6595 is in het bestemmingsplan bestemd als natuur en is ook in het POL 2006
onderdeel van de EHS. Initiatieven in de EHS dienen getoetst te worden aan het “Nee, tenzij”
beschermingsregime. Ook het initiatief van de bike-park zal deze formele procedure dienen te
doorlopen. Pas daarna kan worden besloten over de status goudgroene natuurzone op het
betreffende perceel. Zie tevens reactie gemeente Mook.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 handhaven.

Indiener uit Grashoek geeft naar aanleiding van een 15 jaar geleden gekapt bosje aan dat de
bronsgroene en goudgroene aanduiding niet in overeenkomst is met het aangepaste
bestemmingsplan. Indiener verzoekt het bestemmingsplan te volgen.
Standpunt GS
Het is evident dat deze wijziging wordt doorgevoerd. Het perceel (R 77) is gekapt en heeft een
agrarische bestemming. Het perceel (R 57) is aangeplant een heeft de bestemming natuur.
Voorstel aan PS
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2005

Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door perceel R 77 wordt wit en perceel R 57 wordt goudgroen.

Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de beperkingen die uitgaan van de
goudgroene en zilvergroene aanduiding die op de hondenkennel en aanpalende speelweide
en verzoekt om deze aanduiding te schrappen.

2007

Standpunt GS
De aanduiding goudgroen in POL 2014 betreft een continuering van de beleidslijn die in POL 2006
reeds was opgenomen, slechts de naamgeving is veranderd en voor een klein deel heeft er een
herijking plaatsgevonden. De voormalige EHS die deel uitmaakt van de herijking, en geen prioriteit
heeft gekregen in het kader van EU-natuurbeleid en heeft - indien het tot nu toe niet bestaande natuur
in de EHS betreft - de aanduiding zilvergroen gekregen. Het is duidelijk dat uw perceel geen
bestaande natuur betreft. Wij delen daarom uw mening dat de aanduiding als goudgroen vanwege die
reden niet terecht is, en stellen voor de grens ter plekke beter te laten aansluiten bij de situatie ter
plekke. Gezien de ecologische zonering in uw omgeving, zijn wij echter wel van mening dat
aanduiding zilvergroen recht doet aan de situatie ter plekke, immers er is duidelijk sprake van een
doorlopende ecologische zonering. Daar komt bij dat het POL 2014 (net zoals POL 2006) niet tot op
het detailniveau van het bestemmingsplan is verfijnd. Hierdoor komt het voor dat bestaande
bouwblokken, huizen, solitaire bedrijfslocaties, etc binnen deze aanduiding zijn gelegen. In deze
gevallen geldende mogelijkheden zoals ze bestaan in de vigerende bestemmingplannen. Met de
aanduiding zilvergroen is verder een lager beschermingsregime op die gronden van toepassing
geworden dan voorheen. Om deze redenen stellen wij voor de goudgroene zonering te wijzigen in
zilvergroen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen op dit punt.

Perceel aan de Oude Heldense weg is omgezet van EHS (nieuwe natuur) naar zilvergroen.
Indiener vraagt om buitengebied of goudgroen, vanwege afwaardering grond.
Perceel aan de Midden Peelweg is omgezet van EHS (nieuwe natuur) naar zilvergroen.
Indiener vraagt om buitengebied of goudgroen, vanwege afwaardering grond.

2024
2024

Standpunt GS
In het kader van de herijking EHS en de daarmee samenhangende bezuiniging is de focus meer
komen te liggen bij Natura 2000 en KRW. Op verzoek van PS moeten de locaties waar de EHS
aanduiding komt te vervallen herkenbaar blijven. Derhalve is hier de keuze gemaakt om zilvergroen
toe te kennen. De percelen worden niet omgezet naar natuur tenzij er een lokaal of regionaal initiatief
daartoe is. Er zullen er geen beperkingen worden opgelegd aan het agrarisch gebruik tenzij het
gebruik een stedelijk karakter krijgt. Er zal in principe wel de mogelijkheid geboden worden om deel te
nemen aan agrarisch natuur- of landschapsbeheer.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.
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Indieners zijn eigenaar van diverse percelen in Gulpenen onderschrijven de visie van GS wat
betreft een zo breed mogelijke invulling van de functies op het landgoed. Wel hebben
indieners fundamentele bezwaren tegen de indeling van de percelen in natuurzones en
landschapszones en tegen de toegekend kwalificaties goudgroen, zilvergroen en
bronsgroen. Verzocht wordt om deze op hun percelen te laten vervallen.

2195

Standpunt GS
De gronden die als goudgroen zijn aangeduid liggen op en direct langs de Gulp dat als Natura2000gebied is begrensd. Het goudgroen blijft gehandhaafd.
De gronden die als zilvergroen zijn aangeduid zijn in het vigerende POL aangeduid als beheersgebied
onderdeel uitmakend van de EHS. Het beschermingsregime voor de zilvergroene gebieden wordt
minder streng. Geen reden om de aanduiding zilvergroen te verwijderen.
De gronden die als bronsgroen zijn aangeduid zijn in het vigerende POL aangeduid als POG. Er
veranderd feitelijk niets aan de situatie ter plaatse en de agrarische bedrijfsvoering kan gewoon
worden voortgezet. Ook de bronsgroene gebieden die bestemd zijn als natuur hebben geen last van
de aanduiding bronsgroen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener vreest doordat het POL hierover niet voldoende duidelijkheid biedt een
verslechtering van de planologische situatie met de aanduiding van haar bosgebied als
goudgroen, verzoekt tot het afvoeren van deze aanduidingen en handhaving van de duiding
Buitengebied.

2138,
2141

Standpunt GS
De aanduiding goudgroen in POL 2014 betreft een continuering van de beleidslijn die in POL 2006
reeds was opgenomen, waarbij bestaand bos in POL2006 de aanduiding goudgroene natuurzone in
het POL2014 heeft gekregen. Aangezien er geen wijziging in de planologische bescherming in het
POL is voorgesteld, stellen wij voor de voorgestane aanduiding te behouden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Agrarische percelen van indiener niet als goudgroen resp. zilvergroen maar als buitengebied
aanmerken want perceel is nooit als natuur ingericht geweest.

2166

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de aangegeven locatie is inderdaad niet correct.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL kaart
voor het betreffende gebied.
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Op een aantal percelen ligt de aanduiding goudgroen. Volgens de indiener was dit in POL
2006 POG (P2). Verzoek is om goudgroen te wijzigen in bronsgroen.

2195

Standpunt GS
De percelen die de aanduiding goudgroen hebben gekregen liggen op een voor natuur dusdanige
strategische locatie dat deze gronden de aanduiding goudgroen hebben gekregen. Uitgangspunt bij
nieuwe goudgroene natuur is realisatie op vrijwillige basis (minnelijke verwerving). Indien gewenst kan
dat in combinatie met de inzet van herverkaveling. In bijzondere gevallen (bij Natura2000-gebieden
en/of vanwege hoogwaterveiligheid) kan het instrument van onteigening worden ingezet, nadat hiertoe
bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan is vastgesteld Er zijn geen planologische gevolgen zijn
voor het bestaande gebruik van de percelen.
Derhalve stellen wij voor de voorgestane aanduiding te behouden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Percelen omgezet van P2 naar goudgroen. Indiener verzoekt om dit te wijzigen naar
bronsgroen.

2286

Standpunt GS
Deze percelen lagen volgen POL2006 in de POG, maar zijn van oudsher aamwezige bos- en
natuurterreinen en worden daarom aan de goudgroene zone toegevoegd.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verzoekt de status goudgroen die op een deel van haar perceel ligt te verwijderen
en te vervangen door de duiding Buitengebied

2302

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is inderdaad niet correct.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL kaart
voor het betreffende gebied.

Indieners verzoeken om de goudgroene status (als nieuwe duiding voor de EHS) te
behouden voor de percelen ten zuiden van de Raambeek

2397

Standpunt GS
Bij de herijking heeft voor Gedeputeerde staten voorop gestaan dat de N2000 en KRW doelen
behaald moeten kunnen blijven worden. De aangehaalde percelen zijn daar niet direct voor nodig. De
zilvergroene natuurzone komt hier gedeeltelijk tegemoet aan de vervallen aankoop titel. Voor een
oppervlakte gelijk aan de te vervallen EHS nieuwe natuur is er de mogelijkheid om met een door de
streek en gemeente gedragen plan te komen waarbij de provincie voor maximaal 50% bijdraagt in de
omvormingskosten.
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Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verzoekt een klein stukje goudgroen te verwijderen. In POL2006 was dit geen EHS

2421

Standpunt GS
De locatie maakte in POL 2006 geen onderdeel uit van de EHS. Ook in het gemeentelijk
bestemmingplan is aan de locatie geen natuur of bos bestemming gegeven. GS zijn van mening dat u
terecht verzoekt om de status goudgroen van het hoekje te verwijderen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp-POL2014 aanpassen

Bezwaar tegen opnemen deel huiskavel als goudgroene natuurzone

2437

Standpunt GS
Zienswijze is gegrond de aanduiding goudgroene natuur op de huiskavel aanpassen aan de situatie
zoals die in het vigerende POL is aangeduid. De bestemming van de huiskavel op deze locatie is
agrarisch met waarden en agrarisch.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp-POL2014 aanpassen

Op een aantal percelen ligt de aanduiding goudgroen. Volgens de indiener was dit in POL
2006 POG (P2). Verzoek is om goudgroen te wijzigen in bronsgroen.

2195

Standpunt GS
De percelen die de aanduiding goudgroen hebben gekregen liggen op een voor natuur dusdanige
strategische locatie dat deze gronden de aanduiding goudgroen hebben gekregen. Uitgangspunt bij
nieuwe goudgroene natuur is realisatie op vrijwillige basis (minnelijke verwerving). Indien gewenst kan
dat in combinatie met de inzet van herverkaveling. In bijzondere gevallen (bij Natura2000-gebieden
en/of vanwege hoogwaterveiligheid) kan het instrument van onteigening worden ingezet, nadat hiertoe
bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan is vastgesteld.. Er zijn geen planologische gevolgen voor
de het bestaande gebruik van de percelen.
Derhalve stellen wij voor de voorgestane aanduiding te behouden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

In het POL is in de nabijheid van de bedrijfslocatie een perceel aangeduid als 'goudgroene
natuurzone’. De aanduiding van de nabij gelegen gronden van de indiener als 'goudgroene
natuurzone' bevreemdt haar, aangezien dit perceel in het vigerende POL2006 niet was
aangewezen als zijnde ecologische hoofdstructuur (EHS), Natura2000-gebied of een gebied
met een daarmee vergelijkbare status. Indiener verzoekt u het perceel aan te duiden als
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2440

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is inderdaad niet correct.
Hoewel de locatie in POL 2006 als ‘bestaande natuur in de EHS’ op de kaart stond is het dat niet. De
aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie wordt verwijderd.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL kaart
voor het betreffende gebied.

Andere landbouwpercelen hebben aanduiding goud- en zilvergroen terwijl de bestemming
agrarisch is. Indiener verzoekt deze om te zetten in bronsgroen (nabij de beek) en
buitengebied.

2452

Standpunt GS
De overige landbouwpercelen hebben in het POL2006 de aanduiding P1 (nieuwe natuur en
bestaande natuur in de EHS) en hebben respectievelijk de aanduiding zilvergroene natuurzone en
goudgroene natuurzone gekregen hetgeen in lijn is met de vorige POL-aanduidingen. Het voorstel is
om de kaart te handhaven.
Bestemming natuur in het bestemmingplan is pas aan de orde als een agrarisch perceel daadwerkelijk
als natuur is ingericht en duurzaam als zodanig wordt beheerd; anders is de bestemming agrarisch
met waarde gangbaar.
Voor de Zone Natuurbeek is zowel de weergave op de kaarten als beschermingsregime veranderd.
Zie hiervoor 7.4 regionaal water en Ddeel 4 (onderdeel omgevingsverordening) van deze Nota van
zienswijzen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Verzoek om bospercelen behorende bij een NSW-landgoed als goudgroen ipv bronsgroen te
duiden omdat anders verwacht wordt dat er geen overheidssubsidie voor het beheer (meer)
verkregen kan worden.

2457

Standpunt GS
De locatie maakte in 2006 ook geen onderdeel uit van de EHS. Het perceel is echter strategisch in de
ecologische structuur gelegen. GS zijn daarom bereid de locatie alsnog als de goudgroen aan te
duiden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen

Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de aanduiding goudgroen op twee
recent verworven percelen en verzoekt de status te veranderen in buitengebied.
Standpunt GS
Deze percelen (S 64 en 65) lagen in de POG en worden dus bronsgroen in het nieuwe POL. De
goudgroene aanduiding moet worden gezien als een kaartfout.
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2470

Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door aangegeven percelen (S 64 en 65) wijzigen naar bronsgroen

Indiener constateert dat zijn glastuinbouwbedrijf volledig wordt ingesloten door goud- en
zilvergroene natuurzones. Dit levert een directe belemmering op voor de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf van de indiener. De indiener vraagt de zones te
verwijderen.

2677

Standpunt GS
Op verzoek van DCGV en/of de gemeente Venlo hebben wij de percelen aangeduid als goudgroen of
zilvergroen. Enkele delen zijn reeds ontwikkeld of worden in de nabij toekomst ontwikkeld t.b.v. een
natuurlijke verbinding tussen kerngebieden van de goudgroene natuurzone overeenkomstig het
Landschapsplan Klavertje 4 en de Structuurvisie Klavertje 4.
De zilvergroene natuurzone is geen directe belemmering voor de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Derhalve stellen wij voor de voorgestane aanduiding te
behouden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener is eigenaar van de Bouxweerdse plas en aangrenzende landbouwpercelen die in
het ontwerp POL als zilvergroene natuur wordt aangemerkt. Dit is bevreemdend omdat de
eigendommen van SBB wel als goudgroen worden aangemerkt terwijl zijn tussenliggende
eigendommen als zilvergroen worden aangemerkt. Qua aard en gebruik zijn de percelen
vergelijkbaar en er is al jaren overleg gaande mbt de natuurontwikkeling rondom de plas om
zodoende in combinatie met SBB tot een natuurterrein te komen.
Indiener zou graag zien dat zijn terreinen worden opgewaardeerd tot goudgroene natuur.

2488

Standpunt GS
De aanduiding van de percelen is hier van EHS naar zilvergroen gegaan als gevolg van de doorlopen
herijking. Deze locatie draagt niet rechtstreeks bij aan het behalen van N2000 of KRW doelen. De
gronden van SBB zijn wel in goudgroen gesitueerd vanwege de combinatie van potentie en omdat zij
inmiddels door de overheid zijn verworven
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan zich niet te verenigen met de begrenzing van goudgroen ten zuidoosten
van haar thuislocatie en verzoekt de begrenzing natuur uit het bestemmingsplan te volgen

2503

Standpunt GS
De begrenzing van de goudgroene natuurzone is niet tot op perceel niveau doorgevoerd. Voor de
laatste verfijning wordt verwezen naar de op 1 augustus 2014 vigerende bestemmingsplankaart. De
aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is inderdaad niet correct. De
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aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie wordt aangepast aan het
bestemmingsplan.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL kaart
voor het betreffende gebied.

Indiener uit Maasbree geeft aan dat aan een perceel landbouwgrond goudgroene natuur is
toegekend en verzoekt dit te heroverwegen.

2527

Standpunt GS
Dit perceel (W 64) heeft een agrarische bestemming en is ook als zodanig in gebruik. De status
goudgroen wordt gewijzigd naar bronsgroen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen aan perceel W 64 krijgt de aanduiding bronsgroen.

Een deel van de huiskavel van indiener is aangeduid als goudgroen. Als compensatie zou de
EHS begrenzing hiervan worden afgehaald. Indiener vraagt om de afspraken die bij de
gebiedsinrichting zijn gemaakt te respecteren en het betreffende perceel (zie
Natuurbeheerplan) aan te merken als P3.

2642

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is inderdaad niet correct. De
aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie wordt verwijderd en vervangen
door bronsgroene landschapszone
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL- en
de OV kaart voor het betreffende gebied en vervangen door bronsgroene landschapszone

Een deel van het potentiele bouwvlak heeft de aanduiding zilvergroen en bronsgroen
gekregen. Indiener vreest dat dit gevolgen zal hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden
voor zijn agrarisch bedrijf.

2671

Standpunt GS
In het POL 2006 is aan de nu met zilvergroen aangeduide boskern de EHS-status toegekend. Het
betreft een boskern van circa 0,5 ha groot welke verder buiten de goud- en zilvergroene structuur
gelegen is. GS vinden onderlinge samenhang van de goud- en zilvergroene gebieden van groot
belang. Een samenhangende structuur is hier onvoldoende aanwezig. GS zijn van mening dat het
voortbestaan van het bosje via de bepalingen uit de Boswet reeds voldoende gewaarborgd zijn en
stelen voor de aanduiding te veranderen in bronsgroen
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen.
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Percelen zijn aangeduid als goudgroen en zilvergroen. Hij vreest beperkingen in zijn
bedrijfsvoering. Hij vreest eveneens een rechtstreekse doorwerking en omdat er volgens
hem geen sprake meer is van vrijwilligheid. Zijn rechtszekerheid is volgens hem aangetast.
Hij verzoekt de aanduiding goudgroen en zilvergroen te vervangen door de aanduiding
Buitengebied.

2677

Standpunt GS
De percelen waren voorheen opgenomen in de EHS. Bestaand bos grenzend aan de goudgroen is nu
eveneens opgenomen in de goudgroen. De bestaande bestemming blijft ongewijzigd door POL2014
en Omgevingsverordening: pas bij verandering van bestemming kan sprake zijn van een doorwerking
omdat dan bezien moet worden of er sprake is van invloed op de natuurwaarden in de goudgroene
natuurzone. In de zilvergroene natuurzone is een verlichting van het beschermingsniveau (de nee,tenzij status vervalt) van toepassing. Derhalve stellen wij voor de voorgestane aanduiding te
behouden.
Het gebruik maken van het instrumentarium voor agrarisch natuurbeheer en/of het realiseren van
nieuwe goudgroene natuur gebeurt op vrijwillige basis. Er is bij de realisatie van nieuwe goudgroene
natuur sprake van een drietraps benadering. Uitgangspunt is realisatie op vrijwillige basis (minnelijke
verwerving). Indien gewenst kan dat in combinatie met de inzet van kavelruil. In bijzondere gevallen
(bij Natura2000-gebieden en/of vanwege hoogwaterveiligheid) kan het instrument van onteigening
worden ingezet, nadat hiertoe een provinciaal inpassingsplan is vastgesteld. Dit laatste is in de situatie
van de indiener niet aan de orde.
Voorgesteld wordt de mogelijke inzet van onteigening nog te vermelden in de teskt van par. 7.2.6
Voorstel aan PS
Invoegen op blz 145 na de tweede zin van het laatste tekstblok van par. 7.2.6:
Uitgangspunt bij nieuwe goudgroene natuur is realisatie op vrijwillige basis (minnelijke verwerving).
Indien gewenst kan dat in combinatie met de inzet van herverkaveling. In bijzondere gevallen (bij
Natura2000-gebieden en/of vanwege hoogwaterveiligheid) kan het instrument van onteigening worden
ingezet, nadat hiertoe bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan is vastgesteld.

Indiener geeft aan dat zijn kavel i.h.k.v. de landinrichting Mergelland-oost van vorm is
veranderd en verzoekt tot het toevoegen van 0,15 ha zilvergroen zodat het perceel in haar
geheel in zilvergroen is gelegen

5009

Standpunt GS
Het kadastrale perceel Wittem N 297 is als zilvergroen begrensd. Dit komt overeen met het verzoek.
Status zilvergroen handhaven.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.
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Indiener geeft aan dat haar perceel opeens in goudgroen is gelegen, dat dit haar beperkt in
de gebruiksmogelijkheden en dit een forse waardevermindering met zich zou meebrengen
waar ze zich niet mee kan verenigen.

5010

Standpunt GS
Het direct achter uw tuin gelegen perceel in uw eigendom is niet aangewezen als goudgroene
natuurzone, maar is deels aangewezen als bronsgroene landschapszone in verband met de
aanwezigheid van de Quabeeksgrub. Wij zijn het verder niet eens met uw interpretatie van het
planMER; de bladzijde waarnaar u verwijst heeft alleen betrekking op de effecten van
stikstofdepositie.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener geeft aan al sinds lange tijd deel te nemen aan diverse botanische-, bos- en
landschapspakketten op zijn huisperceel (zie kaart). Indiener verzoekt om voor het witte deel
van het aangeduide perceel de status goud- of zilvergroen toe te kennen zodat het huidige
beheer kan worden gecontinueerd,

5013

Standpunt GS
De locatie maakte in 2006 geen onderdeel uit van de EHS of POG. Door het gevoerde beheer is het
perceel duidelijk waardevoller dan andere percelen in de omgeving. GS zijn daarom bereid om aan
het perceel de zilvergroene aanduiding toe te kennen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen

Indiener verzoekt het in de kaart aangeduide perceel, welke bij de ruilverkaveling MergelandOost aan hem is toegedeeld, groot circa 0,5 ha welke nu zowel de status zilvergroen als
bronsgroen heeft om te zetten in de aanduiding goudgroen zodat het wat betreft aanduiding
aansluit bij de overige percelen en eveneens kan worden omgevormd tot natuur.

5019

Standpunt GS
Perceelsdeel grenst aan goudgroen voorheen EHS nieuw natuur, wordt gewijzigd van
zilvergroen/bronsgroen naar goudgroen
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen

I.v.m. herbegrenzing van de EHS uit 2006 voor woningbouw, hebben enkele percelen van
het natuurgebied grenzend aan de Burgemeester Slanghenstraat te Hoensbroek zowel
bestemming stedelijk gebied als goudgroene natuur gekregen. De betreffende woningen zijn
echter nooit gerealiseerd. Verzoek van de bewoners is om de bestemming stedelijk gebied te
laten vervallen en het natuurgebied in zijn geheel op te nemen als goudgroene natuur. Dit
i.v.m. het behoud van de ecologische waarde en recreatieve functie van het gebied.
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5020

Standpunt GS
Er is een EHS herbegrenzingsovereenkomst gesloten tussen de Provincie en de gemeente Heerlen.
Dit is nog steeds het uitgangspunt waarbij de EHS status ter plekke is verwijderd. De goudgroene
status zal verwijderd moeten worden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door op dit punt de status goudgroen van deze locaties
verwijderen en wit maken.

Indiener verzoekt om de grijs gearceerde percelen die bijna aan het Imstenraderbos grenzen
en aangeduid zijn als zilvergroen te wijzigen naar de goudgroene natuurzone.
Ook de overige percelen D en E zouden om die reden omgezet kunnen worden naar de
goudgroen natuurzone.

5216

Standpunt GS
Percelen A en B worden omgezet van zilvergroen naar goudgroen areaaluitbreiding. Perceel C blijft
zilvergroen vanwege het huidige gebruik als akker (luchtfoto 2013). De percelen E en D waren
voorheen Beheersgebied en zijn nu zilvergroen: dit blijft gehandhaafd.
Voorstel aan PS
Kaart voor de percelen A en B aanpassen van zilvergroen naar Goudgroen.

Verzoek om perceel aan de Kikvorstraat, perceelnr sectie B 857 niet om te zetten van
agrarisch naar natuur.

5059

Standpunt GS
Het perceel (gemeente Venlo, sectie B 857) valt nu binnen de aanduiding bronsgroene
landschapszone en zal niet worden toegevoegd aan de goudgroene natuurzone.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Op de kaarten staan veel extra ingetekende (nieuwe) goudgroene en zilvergroene gebieden
aan die in landbouwkundig gebruik zijn en een agrarische bestemming zonder EHS-status
hadden; 26 situaties worden beschreven.

5081

Standpunt GS
In uw reactie noemt u een groot aantal locaties waar u verzoekt de goudgroene, zilvergroene en
bronsgroene aanduiding te schrappen en om te vormen naar een agrarische aanduiding. De percelen
genoemd onder 1, 4, 5, 8, 9, 16 zijn de uitkomst van de opdracht die Stichting Ark namens de
provincie heeft uitgevoerd om invulling te geven aan een van de projecten voorkomende uit het
Kunduz akkoord. Het betreft hier gronden die niet meer aan een agrariër worden onttrokken.
Perceel 2 betreft de voormalige stort. Deze is in goudgroen opgenomen in navolging van de
natuurbestemming door de gemeente Weert aan deze locatie is toegekend. Bovendien nemen de
natuurwaarden van deze locatie de laatste tijd duidelijk toe. De percelen aangeduid met 3 zijn
bronsgroen geworden en houden daarmee primair hun landbouwfunctie. Ze zijn bronsgroen geworden
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in navolging van de aanduiding ‘veerkrachtige watersystemen’ die in POL 2006 aan deze percelen
was toegekend. De bronsgroene locaties zijn de vertaling van de POG en veerkrachtige
watersystemen uit het POL 2006 (maar dan wel met circa 10.000 ha gereduceerd).
Perceel 6 is bronsgroen en voldoet daarmee aan de afspraak dat dit perceel in agrarisch gebruik blijft.
Percelen onder 7 waren in POL 2006 en bestemmingsplan reeds aangeduid als bos en natuurgebied.
Er veranderd hier nu niets.
De percelen 10 en 11 waren in POL 2006 onterecht aangeduid als bestaande natuur. In POL2014
wordt dit hersteld door aan de percelen de zilvergroene aanduiding mee te geven gezien hun ligging
als enclaves grenzend aan goudgroen. Locaties 12, 19, 20 en 23 (12 is niet zilvergroen maar
goudgroen) zijn natuurterreinen in eigendom van Natuurmonumenten en zijn vanwege hun ligging in
en/of aan de goudgroene structuur opgenomen in goudgroen.
De in het beekdal gelegen percelen aangeduid met 15 zijn bronsgroen geworden en houden daarmee
primair hun landbouwfunctie. Voor het grootste gedeelte waren deze percelen in POL 2006 aangeduid
als POG (P2) voor het overige deel wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van de de nieuwe
berekening naar grondwaterbeinvloeding.
Locatie 17 is (voornamelijk) natuur in het bestemmingsplan.
Locaties 22 betreffen delen van de meanderstrook lang de Tungelroysebeek.
De locaties 24 en 25 zijn in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap en vanwege hun ligging
aan de goudgroene structuur toegevoegd.
Locatie 26 is een afspraak uit de IGU Sarsven en de Banen en vormt een en project ihkv
mensgerichte natuur ter ondersteuning van het openluchtmuseum Eijnderhoof. Gezien ligging
aansluitend aan goudgroene natuur en belang voor N2000 gebied is dit in goudgroen opgenomen.
Locatie 13 is geen EHS en wordt danook niet opgenomen in goudgroen.
Voor locatie 14 merkt GS op dat het doel van de herijking niet was om gronden terug te laten gaan
naar de landbouw maar om een verdere focus op N2000 en KRW door te voeren. Om invulling te
geven aan andere zienswijzen om geen zilvergroene enclaves binnen goudgroen te creëren zijn de
percelen opgenomen in goudgroen. Dit geldt ook voor perceel 21 welke nu als goudgroen op de kaart
staat . Voor locatie 18 wordt met zilvergroen in dit gebied agrarisch natuurbeheer mogelijk in een zone
rondom een natuurgebied.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 naar bovenstaande aanpassen

Indiener verzoekt de POL-kaart aan te passen. Het plangebied van het conceptbestemmingsplan ‘Uitbreiding Taurus’ moet aangeduid worden als ‘buitengebied’ en niet als
bronsgroene landschapszone c.q. goudgroene natuurzone.
Standpunt GS
De aanduiding bronsgroene landschapszone en goudgroene natuurzone is niet correct. De
aanduiding voor het plangebied wordt in overeenstemming worden gebracht met het
bestemmingsplan ‘Uitbreiding Taurus’
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door verwijderen van de bronsgroene landschapszone en
goudgroene natuurzone op de POL kaart voor het plan gebied Taurus.
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5108

Verzocht wordt om het gebied Zuidelijke Sport (Klavertje 4) als zilvergroene natuurzone (niet
bronsgroen) aan te duiden. Dit biedt een betere bescherming en realisatiemogelijkheden
voor de beoogde ecologische verbinding in oost-westrichting.
Indiener vindt het onbegrijpelijk dat een aantal huidige bosgebieden niet meer onder
goudgroen vallen, gelet op de gemaakte afspraken in de ISV Klavertje 4.

5130

Standpunt GS
De aanduiding bronsgroene landschapszone in het POL voor de zuidelijke sport biedt ons inziens
voldoende bescherming. Ook binnen de bronsgroene landschapszone is er de mogelijkheid om de
beoogde ecologische verbinding in oost-westrichting te realiseren. Wij adviseren om eerst in het
gebied te inventariseren of er voldoende draagvlak is om de aanduiding te wijzigen van bronsgroen
naar zilvergroene natuurzone.
Van oudsher aanwezige bospercelen kleiner dan 1,5 ha zijn buiten de goudgroene begrenzing
gehouden. Bestaande percelen die minimaal 1,5 ha zijn en ook voorheen in de EHS lagen hebben wij
daar waar ze in de structuur zijn gelegen opgenomen binnen de goudgroene natuurzone.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door het toevoegen van enkele bospercelen aan de goudgroene
natuurzone die minimaal 1,5 ha zijn en die voorheen als EHS waren begrensd.

Indiener verzoekt om de bosstrook tussen het kanaal en de centrale zandwinning als
goudgroen op de kaart te zetten

5160

Standpunt GS
De strook tussen de centrale zandwinning en het kanaal is op de POL kaart, in navolging van het
bestemmingsplan opgenomen in goudgroen. In POL 2006 was dit nog niet het geval. Nu wij reeds uw
voorstel hebben doorgevoerd passen wij de kaart niet aan
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener geeft aan dat het bedrijf voorheen als nieuwe natuur was aangeduid en dat dit nu
industrie is. Indiener vindt dat de locatie minimaal de zilvergroene aanduiding moet krijgen

5160

Standpunt GS
De industrielocatie van het betreffende bedrijf maakte in POL 2006 geen onderdeel uit van de EHS. In
het gemeentelijk bestemmingplan is aan de locatie gedeeltelijk bedrijf, gedeeltelijk agrarisch en
gedeeltelijk bos gegeven. Er wordt reeds zeer lang gesproken over ontwikkelingen op deze locatie.
Alle betrokken partijen stemmen ermee in dat het bedrijf verplaatst wordt en/of op de huidige plek
gesaneerd wordt. Wij stellen voor aan de bedrijfslocatie de status zilvergroen toe te kennen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen.
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Indiener geeft aan dat het gebied ten westen van de stort , de Vetpeel, nu bronsgroen is
maar dat zilvergroen meer voor de hand ligt om de mogelijkheid te hebben om het zeer
voedselrijke water uit de Lossing om te kunnen leiden

5160

Standpunt GS
Wij zijn van mening dat de beoordeling of omzetting naar zilvergroen in deze locatie om bij te dragen
aan de mogelijkheid tot het omleiden van de Lossing een nadere studie en overleg vereist tussen
provincie, grondeigenaar en waterschap om te komen tot een concreter begrenzingsvoorstel. Tot die
tijd geeft de bronsgroene aanduiding van het gebied in onze ogen voldoende waarborg voor het
eventueel mogelijk houden van deze aanpassing.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener pleit ervoor het Gortmeules ven (4 ha) aan te merken als goudgroen.

5181

Standpunt GS
Het gaat hier om een klein gebied wat maar ten dele als natuurgebied kan worden aangemerkt; het is
overwegend een recreatieterrein met verblijfsrecreatieve voorzieningen. Bovendien sluit het geenszins
aan op van oudsher aanwezige of nog te realiseren goudgroene natuur. Daarom zien wij geen
aanleiding om dit gebied als goudgroen op de POL-kaart aan te duiden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Het gebied De Weerd in Swalmen was geen EHS. Het wordt nu als goudgroen ingetekend.
Het betreft hier zeer waardevolle landbouwgrond. Dit is in strijd met zuinig ruimtegebruik. Wij
vragen u de natuurclaim voor onze percelen te schrappen.

5187

Standpunt GS
Indiener heeft geen kaart bijgeleverd zodat niet tot op perceelniveau een oordeel geveld kan worden.
Het gebied de Weerd (mondingsgebied van de Swalm) was in POL2006 grotendeels aangeduid als
EHS (nog aan te leggen nieuwe natuur). In het POL2014 is dit gebied deels overgenomen in de
goudgroene natuurzone, deels is het gebied opgenomen in de zilvergroene natuurzone. Gezien het
belang voor het Natura2000 gebied Swalmdal en voor de KRW-beek de Swalm handhaven wij hier
een (beperkte) goudgroene zone.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Percelen in eigendom van st.Ark in gemeente Weert svp wijzigen van zilvergroen naar
goudgroen; 11 percelen
Eigendommen st.Ark svp wijzigen naar zilvergroen; 4 percelen
Eigendommen van st.Ark svp wijzigen van buitengebied of bronsgroen naar goudgroen; 9
percelen
Status zilvergroen voor gronden bij een bedrijfslocatie (nog geen eigendom st.Ark) svp
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5206
5206
5206
5206

wijzigen naar goudgroen (5 percelen, ca. 46 ha)
Idem m.b.t. 7 percelen omsloten door reeds verworven goudgroene natuur (nog geen
eigendom st.Ark).
Woonperceel svp wijzigen van goudgroen naar buitengebied
Twee percelen begrensd ten behoeve van aanleg van natuur in de EHS; maar geen
eigendom st.Ark in het Areven svp alsnog omzetten naar goudgroen

5206
5206
5206

Standpunt GS
In de reactie verzoekt indiener voor een groot aantal locaties de goud-, zilver- en bronsgroene
aanduidingen aan te passen. Voor de percelen op de kaarten A, en D vraagt indiener de zilvergroene
aanduiding te vervangen door een goudgroene aanduiding. GS zijn van mening dat deze omzettingen
onvoldoende bijdragen aan N2000 of KRW doelen om daarvoor elders hectaren weg te halen. Immers
de totale oppervlaktes te subsidiëren goud- resp. zilvergroene natuur willen wij niet verder laten
toenemen Ons inziens is aanpassing van de kaart op dit punt niet nodig. Voor de percelen op kaart B
verzoekt u de aanduiding zilvergroen toe te kennen. GS zien op dit moment te weinig aanleiding om
daarin te voorzien. Bovendien zullen wij aan PS voorstellen ons te mandateren om eventuele kleine
wijzigingen in goud- en zilvergroen zelf door te voeren.
Voor de percelen op de kaarten C en L vraagt inspreken op het toekennen van de aanduiding
goudgroen. Voor kaart C stellen wij voor hierin mee te gaan omdat het reeds aangekochte en als
natuuringerichte gronden betreft. Voor de percelen op kaart L voldoet dit verzoek aan de invulling van
enclaves met goedgroen.Voor de percelen op kaart E verzoekt u om de aanduiding goudgroen. Deze
percelen betreffen nu echter geen EHS. GS willen hierin desondanks gedeeltelijk tegemoetkomen
door de aanduiding zilvergroen op deze percelen op te nemen gezien de ligging in dal van de
Tungelroysebeek, kleinschaligheid van het landschap en de natuurpotenties. Voor kaart F merkt GS
op dat het voor een belangrijk deel reeds als goudgroen op de kaart staat. Wij volgen hier de
aanduiding bos- en natuurgebied uit het bestemmingsplan. De gronden geduid op kaart K maken
onderdeel uit van een reeds vele jaren durend proces om te komen tot amovering van het betreffende
bedrijf. Indiener vraagt de zilvergroene aanduiding om te zetten in goudgroen. Gezien het belang voor
KRW hebben wij de laagste 10 ha van Weert K 4481 en 4480 omgezet naar goudgroen. Aanvullend
zullen wij de 4.8 ha van de industrielocatie aanwijzen als zilvergroen. Kaart M betreft de uitsnijding
van een bouwblok. Het bouwblok maakt deel uit van de goudgroene zone. Hier gelden de rechten uit
het vigerende bestemmingsplan. Tenslotte vraagt indiener op kaart N om behoud van de goudgroene
aanduiding op een tweetal percelen. Deze percelen maakten echter geen onderdeel uit van de EHS
en derhalve niet van de goudgroene structuur. GS zien vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten
om een goudgroene aanduiding van deze percelen te overwegen vanwege een onvoldoende belang
voor VHR en KRW.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 conform bovengenoemde aanpassen voor de percelen geduid op de kaarten
C, E, K en L

Indiener verzoekt perceel in eigendom van Natuurmonumenten, momenteel in agrarisch
gebruik, om te zetten naar zilvergroen

5210

Standpunt GS
De aanduiding goudgroen in POL 2014 betreft een continuering van de beleidslijn die in POL 2006
reeds was opgenomen, waarbij percelen nieuwe natuur (EHS) die reeds gerealiseerd zijn en zoals in
dit geval in eigendom van een natuurorganisatie de aanduiding goudgroen krijgen.
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Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt enkele percelen aangeduid als goudgroene natuur vlak bij zijn bedrijf om te
zetten naar zilvergroen om eventuele beperkingen voor zijn bedrijf in de toekomst te
voorkomen. Nieuwe natuur (EHS) uit de Landinrichting Centraal Plateau zou immers
geschrapt worden.

5210

Standpunt GS
De aanduiding goudgroen in POL 2014 betreft een continuering van de beleidslijn die in POL 2006
reeds was opgenomen, waarbij percelen nieuwe natuur (EHS) die gerealiseerd zijn in het kader van
Landinrichting Centraal Plateau en eigendom van BBL, dan wel een natuurorganisatie zijn de
aanduiding goudgroen krijgen. Vanuit de landinrichting zijn er geen beslissingen genomen ten aanzien
van de begrenzing en status binnen de EHS. Aangezien hier geen wijziging in de planologische
bescherming in het POL is voorgesteld stellen wij voor de voorgestane aanduiding te behouden
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

De volgende natuurgebieden zouden de goudgroene status moeten krijgen:
1) Gebied Tinus aan de Kleefsedijk Sevenum;
2) Zwarte Plak;
3) Gebied Fassenboske, ten zuiden van de Snelkesstraat

5229

Standpunt GS
Wij zijn van mening dat alleen het natuurgebied de Zwarte Plak inderdaad de goudgroene status
verdient. Beide andere natuurterreinen liggen los van de goudgroene zones en worden daarom als
zilvergroen begrensd
Voorstel aan PS
Op de kaarten POL2014 het natuurgebied Zwarte Plak aanpassen naar goudgroen (grenst aan reeds
als goudgroen begrensd gebied). En de gebieden Tinus en Fassenboske als zilvergroen aan te
duiden

Percelen stichting Veen toevoegen aan goud- of zilvergroene zone.
Alle zilvergroene delen op kaart (rondom de Pelen) omzetten naar goudgroen.

5231
5231

Standpunt GS
Over de zilvergroene gebieden rond de Pelen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en blijven daarom
zilvergroen. De percelen verworven door de stichting Veen worden alsnog begrensd als zilvergroen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door percelen stichting Veen naar zilvergroen.
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Verzoek om het POL2014 in overeenstemming te brengen met het vastgestelde en door de
Provincie geaccordeerde bestemmingsplan Koningsven – De Diepen.

5245

Standpunt GS
Het POL 2014 wordt in overeenstemming gebracht met het vastgestelde bestemmingsplan
Koningsven – De Diepen met dien verstande dat de nog te realiseren EHS-natuur die niet van direct
belang is voor het N2000-gebied St.Jansberg aangeduid wordt als zilvergroene natuurzone.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door het POL 2014 in overeenstemming te brengen met het
vastgestelde bestemmingsplan Koningsven – De Diepen echter de nog te realiseren EHS-natuur die
niet van direct belang is voor het N2000-gebied St.Jansberg wordt aangeduid als zilvergroene
natuurzone.

Indiener verzoekt het college om van een strook van 25 meter aan de zuidzijde van een
perceel zoals aangegeven op een bij de zienswijze bijgevoegde bijlage de goudgroene
status af te halen om daarmee uitvoering te kunnen geven aan een afspraak met de
gemeenten Horst aan de Maas en Venlo omtrent de realisatie van een fietspad.

5079

Standpunt GS
Er zijn afspraken met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas gemaakt in verband met het aan te
leggen fietspad in relatie tot de goudgroene natuurzone. De goudgroene natuurzone kan bij het
vaststellen van het bestemmingsplan voor het fietspad exact worden begrensd op perceel niveau.
Uiteraard dient, indien vereist, te worden voldaan aan mitigatie en compensatieverplichting vanuit
Flora- en faunawet en/of de Boswet. De aanduiding goudgroen natuurzone is hierop niet van invloed.
Het bevoegd gezag voor beide genoemde wetten ligt bij het Ministerie van EZ. Derhalve stellen wij
voor de voorgestane aanduiding goudgroene natuurzone te behouden
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Grond van de Centrale Zandwinning Weert moet bestemd kunnen worden voor te realiseren
boscompensatie. Indiener heeft kaart bijgevoegd.

5256

Standpunt GS
Wij kennen de verplichting voor boscompensatie voor de Centrale zandwinning Weert. De door
indiener aangewezen locatie is in POL2014 gedeeltelijk als zilvergroen en gedeeltelijk als bronsgroen
aangeduid. Tot er meer duidelijk is over de precieze locatie voor de boscompensatie geven de
aanduidingen bronsgroene landschapszone en zilvergroene natuurzone op het gebied in onze ogen
voldoende waarborg voor het eventueel mogelijk houden van bosaanplant.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.
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Visvijver aan de Donkseweg te Meijel is goudgroen geworden (was wit). Indiener vraagt om
buitengebied.

5269

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is niet logisch. De
bestemming is weliswaar groen, maar de functie is: visvijver. De aanduiding goudgroene natuurzone
op de door u aangegeven locatie wordt verwijderd
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door het verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL
kaart voor het betreffende gebied.

Het gebied zoals aangegeven op bijlage 1 (zwart omcirkeld) is geen natuur, noch onderdeel
meer uit maakt van de EHS. Indiener vraagt dit te schrappen van de kaart.

5276

Standpunt GS
De aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie is inderdaad niet correct. De
aanduiding goudgroene natuurzone op de door u aangegeven locatie wordt verwijderd.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen door het verwijderen van de goudgroene natuurzone op de POL
kaart voor het betreffende gebied.

Indieners zijn van mening dat de aanduiding ‘natuur in buitengebied’ verkeerd
is en verzoeken tot aanpassing naar een passender aanduiding

2040, 2041, 2042, 2043,
2129, 2131, 2230, 2231,
2242, 2445, 2446

Standpunt GS
De aanduiding ‘natuur in buitengebied’ komt in het ontwerp-POL voor op de kaart 7 Natuur. Bij
indieners blijkt dit vragen op teroepen. Met deze benaming was bedoeld aan te geven dat óók in de
zone buitengebied op locale schaal sprake kan zijn van de aanwezigheid van flora en fauna-waarden.
We hebben begrip voor het feit dat dit verwarrend overkomt en stellen daarom voor deze
omschrijvingen niet meer te hanteren en in dit geval steeds de naam van de betreffende zone aan te
houden. Dus in dit geval: buitengebied,
Dergelijk aanpassingen worden ook doorgevoerd voor andere legenda’s en kaarten zoals bij “natuur in
bebouwd gebied” op kaart 7 Natuur of “landbouw in zilvergroen” op kaart 11 Landbouw.
..
Voorstel aan PS
Op de Kaart 7 Natuur van ontwerp- POL2014 de kaartlegenda “natuur in buitengebied” vervangen
door “buitengebied”. Ook alle andere dergelijke dubbele naamgeving aanpassen.

Indieners verzoeken om actuele in de goudgroene structuur gelegen
natuurgebieden die als zodanig zijn bestemd in het bestemmingsplan maar die
in POL 2006 nog geen deel uitmaakte van de EHS uit de goudgroene
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2002, 2018, 2022, 2028,
2061, 2071, 2116, 2126,
2127, 2146, 2174, 2175,

aanduiding te halen

2180, 2213, 2247, 2248,
2250, 2305, 2360, 2392,
2394, 2395, 2397, 2421,
2538, 5002, 5041, 5087,
5150

Standpunt GS
Verdeeld over Limburg zijn diverse natuur en bosgebieden die als zodanig zijn bestemd in het
bestemmingsplan maar die tot voor kort geen onderdeel uitmaakten van de EHS (bv
natuurcompensatielocaties) gezien hun ligging in of aan de structuur van de EHS opgenomen in de
goudgroene natuurzone. Hiermee geeft de provincie invulling aan de veel geuite wens om te komen
tot een eenduidig beleid en minder variatie in de beleidsstatus op korte afstand. Hier staat tegenover
dat diverse kleinere natuur en bosgebiedjes die niet meer binnen de goudgroene structuur vallen niet
meer zijn opgenomen maar eenzelfde aanduiding hebben gekregen als hun directe omgeving
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indieners geven aan te vrezen voor extra beperkingen vanuit het spoor van de
Wet Ammoniak en Veehouderij als gevolg van het toevoegen van van oudsher
aanwezige bos en natuurelementen aan de goudgroene natuurzone binnen
250 m van IV-bedrijven.

2012, 2015, 2025, 2062,
2195, 2258, 2283, 2286,
2350, 2357, 2363, 2368,
2369, 2370, 2372, 2373,
2379, 2401, 2499, 2506,
2563, 2637, 2650, 2678,
2714, 2748, 5150

Standpunt GS
Bij de nu ter inzage liggende kaarten zijn de voor verzuring gevoelige gebieden in het kader van de
Wet Ammoniak en Veehouderij weergegeven op kaart 11 Landbouw. Er hebben zich hier geen
wijzigingen in voorgedaan. De WAV-kaart blijft van kracht en wordt niet ingetrokken of aangepast door
de POL-zoneringen kaart. De WAV komt met de invoering van de Omgevingswet te vervallen
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indieners verzoeken om de aanduiding goudgroene natuurzone van hun
bouwvlak, woning of industrieterrein te verwijderen en te vervangen door de
aanduidingen buitengebied, industrie of woningbouw.
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1019, 1021, 1027, 1032,
1047, 1057, 2003, 2047,
2049, 2050, 2054, 2057,
2064, 2084, 2096, 2099,
2103, 2106, 2109, 2116,
2132, 2147, 2149, 2150,
2160, 2162, 2188, 2208,
2261, 2301, 2322, 2359,
2378, 2411, 2433, 2444,
2449, 2452, 2457, 2490,
2499, 2504, 2523, 2542,
2560, 2567, 2642, 2644,

2646, 2682, 2683, 2697,
2708, 2711, 2714, 2768,
2774, 5054, 5083, 5138,
5150, 5206, 5211, 5215,
5255, 5268
Standpunt GS
De goudgroene natuurzone in het POL is niet tot op het detailniveau van het bestemmingsplan
verfijnd. Hierdoor komt het voor dat bouwblokken, huizen, solitaire bedrijfslocaties, etc binnen de
goudgroene aanduiding zijn gelegen. In deze gevallen gelden de mogelijkheden zoals ze bestaan in
de vigerende bestemmingplannen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indieners verzoeken om de aanduiding goudgroene natuurzone van hun
(huis)kavel te verwijderen en te vervangen door de aanduidingen
bronsgroene landschapszone of buitengebied.

2058, 2060, 2070, 2085,
2095, 2137, 2138, 2149,
2174, 2179, 2181, 2183,
2232, 2243, 2254, 2256,
2269, 2430, 2449, 2452,
2500, 2668, 2672, 2697,
5026, 5032, 5064, 5078,
5208, 5230, 2237, 2167

Standpunt GS
De aanduiding goudgroen in POL 2014 betreft een continuering van de beleidslijn die in POL 2006
reeds was opgenomen, slechts de naamgeving is veranderd en voor een klein deel heeft er een
herijking plaatsgevonden. Ook de nagestreefde bescherming en doelen zijn niet veranderd. De
voormalige EHS die deel uitmaakt van de herijking, en geen prioriteit heeft gekregen in het kader van
EU-natuurbeleid, heeft een zilvergroene aanduiding gekregen. Hiermee is er een lager
beschermingsregime op die gronden van toepassing geworden dan voorheen. Wij stellen voor de
voorgestane aanduiding te behouden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indieners verzoeken om de aanduiding zilvergroene natuurzone van hun
bouwblok verwijderen en te vervangen door de aanduidingen buitengebied of
bronsgroene landschapszone.

2063, 2066, 2067, 2083,
2091, 2111, 2167, 2204,
2251, 2253, 2306, 2358,
2411, 2413, 2424, 2452,
2539, 2647, 5027, 5072,
5083, 5086, 5141, 5150,
5171, 5217, 5226, 5270

Standpunt GS
De zilvergroene natuurzone in het POL is niet tot op het detailniveau van het bestemmingsplan
verfijnd. Hierdoor komt het voor dat bouwblokken, huizen, solitaire bedrijfslocaties, etc binnen de
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zilvergroene aanduiding zijn gelegen. De mogelijkheden volgens de vigerende bestemmingplannen
blijven bestaan. Binnen de zilvergroene natuurzone kan de grondgebonden landbouw zich verder
ontwikkelen.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven

Indieners verzoeken om de aanduiding zilvergroene natuurzone van hun
percelen te verwijderen en te vervangen door de aanduidingen buitengebied
of bronsgroene landschapszone.

1032, 2011, 2019, 2025,
2042, 2052, 2061, 2065,
2067, 2070, 2077, 2085,
2087, 2092, 2094, 2132,
2140, 2141, 2153, 2174,
2181, 2189, 2193, 2208,
2243, 2244, 2246, 2252,
2260, 2310, 2350, 2360,
2387, 2397, 2406 ,2410,
2424, 2466, 2482, 2487,
2490, 2500, 2508, 2509,
2634, 2637, 2640, 2674,
2683, 2725, 2774, 2784,
5041, 5044, 5051, 5093,
5127, 5167, 5203, 5204,
5261

Standpunt GS
De zilvergroene aanduiding op de kaart is (grotendeels) de vervanger van de aanduiding EHSBeheersgebied uit het POL2006.
Daarnaast is - conform de toezegging aan PS om inzichtelijk te houden waar de nog te realiseren
EHS uit POL 2006 is geschrapt - de aanduiding zilvergroene natuurzone gebruikt voor die nog te
realiseren EHS-delen waar geen prioriteit aan is gegeven vanuit EU-Beleid (de zogeheten ‘vervallen
EHS hectaren’ , ca 3.300 ha).
Met de nieuwe aanduiding zilvergroene natuurzone maken de betrokken percelen geen onderdeel
meer uit van de landelijke ecologische structuur, recent omgedoopt naar Nationaal Natuur Netwerk
(NNN).
Het betreft voor een groot deel gebieden waar volgens de provincie Limburg kansen zijn voor het
creëren van waardevolle natuurgebieden.
Om tegemoet te komen aan regionale en lokale wensen en initiatieven heeft de provincie voorzien in
een provinciale bijdrage in de kosten van maximaal 50%. Realisatie zal altijd op basis van vrijwilligheid
plaatsvinden aangezien. Voor de zilvergroene natuurzone vervalt het beschermingsregime op grond
van de EHS(de nee,-tenzij status vervalt). Derhalve stellen wij voor de voorgestane aanduiding
zilvergroen te handhaven.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.
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7.3 Maasvallei
7.3.2 De opgave
Indiener constateert dat de provincie in het POL terecht stelt dat er in
principe geen (tijdelijke) onderschrijding van de veiligheidsnorm mag
optreden. Indiener wil erop wijzen dat er op dit moment sprake is van een
behoorlijke onderschrijding en dat daar in 2024 nog steeds sprake van is.
Indiener zou graag zien dat u in uw tekst meer nadruk legt op en prioriteit
stelt aan het terugbrengen van de onderschrijding van de geldende
veiligheidsnorm.
Indiener constateert dat er in het POL, daar waar nodig, robuuste dijken
waarbij de overstroombaarheidseis is komen te vervallen, wordt bepleit.
Indiener ziet dit graag scherper terug in het beleid door te stellen dat de
Limburgse waterkeringen aansluiten op de landelijke systematiek. Met
andere woorden, geen uitzonderingspositie voor de
Limburgse waterkeringen.

1179

1179

Standpunt GS
Over het realiseren van de thans geldende beschermingsnorm (1/250) zijn afspraken gemaakt in het
kader van de uitvoering van de Maaswerken en in de bestuursovereenkomst ‘Droge voeten voor
Limburg’ uit 2011. Zoals in paragraaf 7.3.3 van het POL2014 is vermeld handhaven we het beleid ten
aanzien van deze korte-termijnopgave onverkort. Het realiseren van de geldende beschermingsnorm
heeft dus eerste prioriteit.
Waar in paragraaf 7.3 wordt gesproken over het vervallen van de overstroombaarheidseis wordt
daarmee bedoeld dat de bijzondere ontwerpeisen, die in de huidige situatie aan de primaire keringen
in Limburg zijn gesteld teneinde de overstroombaarheid daarvan te bewerkstelligen, dienen te
vervallen zodat voor alle primaire keringen in Nederland dezelfde eisen zullen gelden. De tekst van
POL2014 zal op dit punt verduidelijkt worden.
Voorstel aan PS
Aan de Toelichting aanpak (7.3.3) op p. 149 na de zin ‘Een duurzame strategie vereist de aanleg van
robuuste dijken ( waarbij het overstroombaarheidsvereiste komt te vervallen) die in de toekomst zo
nodig versterkt kunnen worden.’ de volgende zin toe voegen:
Dit houdt concreet in dat de bijzondere ontwerpeisen, die in de huidige situatie aan de primaire
keringen in Limburg zijn gesteld teneinde de overstroombaarheid daarvan te bewerkstelligen, dienen
te vervallen zodat voor alle primaire keringen in Nederland dezelfde eisen zullen gelden

7.3.3 Aanpak
Indiener constateert dat provincie een regierol wil uitvoeren. Indiener vraagt
deze rol verder te specificeren om vertroebeling in taken en
verantwoordelijkheden te voorkomen. Indiener stelt voor een helder
afwegingskader van ruimtelijke projecten versus dijkverbeteringen voor
waarin de rollen van provincie, waterschap en lokale partijen, zoals
gemeenten of projectontwikkelaars, helder is uitgewerkt.
Indiener constateert dat provincie de hoogwaterbeschermingsopgave voor
een deel aan de bouwgrondstoffenmarkt koppelt. Indiener stelt dat veiligheid
boven alles staat en adviseert niet een te grote afhankelijkheid van private
partijen te creëren.
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1179

1179

Standpunt GS
Zoals in paragraaf 7.3.3 en 7.3.4 van het POL2014 is aangegeven zien wij de hoogwaterbescherming
als onderdeel van een integrale opgave, waarbij de verschillende functies van de Maas(-vallei) in
onderlinge samenhang moeten worden bezien. Deze integrale benadering, waarbij
hoogwaterbescherming wordt ingepast in huidige en toekomstige gebiedsontwikkelingen, vraagt om
een provinciale regierol. De wettelijke taken en bevoegdheden die de waterschappen hebben op het
vlak van hoogwaterbescherming worden daarbij –uiteraard- niet ter discussie gesteld.
In de voorkeursstrategie, als bedoeld in paragraaf 7.3.3, is in het kader van het Deltaprogramma en in
overleg met betrokken regionale partijen een indicatief maatregelenpakket opgenomen waarbij een
eerste keuze tussen rivierverruiming en dijkversterking is gemaakt. Zoals in genoemde paragraaf is
aangegeven is een verdere uitwerking van de voorkeursstrategie nodig. Duidelijk is dat deze
uitwerking zal geschieden in overleg met betrokken regionale partijen en in het kader van het
Deltaprogramma. Over de verdere inrichting van het proces om te komen tot bedoelde uitwerking
moet nog worden besloten. Het voorstel van indiener om te komen tot een afwegingskader zal daarbij
worden betrokken.
Hoogwaterbescherming als onderdeel van een integrale opgave houdt in dat ook de relatie met de
delfstoffenwinning wordt bezien. Zo biedt bijvoorbeeld de combinatie van delfstoffenwinning en
rivierverruiming mogelijkheden om hoogwaterbescherming te realiseren en financieren. Daarmee is
niet gezegd dat hoogwaterbescherming afhankelijk wordt gemaakt van delfstoffenwinning. Een tijdige
realisatie van een adequate hoogwaterbescherming heeft eerste prioriteit.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Het ontwerp POL stelt: 'De Limburgse Maasvallei is een aantrekkelijk woon-, werk-,
en leefgebied met een hoogwaterbescherming die voldoet aan de wettelijke eisen,
...'. Hierbij merkt indiener op dat de hoogwaterbescherming voor de kern Mook (nog)
steeds niet voldoet aan het wettelijke veiligheidsniveau van 1:250. Het huidige
beschermingsniveau is op dit moment 1:50 jaar.
Het waterschap Peel en Maasvallei is belast met het verhogen van de
hoogwaterbescherming in Mook. Indiener streeft naar een spoedige realisatie
hiervan, waarbij wij er van uitgaan dat de te treffen maatregel(en) aansluiten op een
gedragen integrale gebiedsgerichte oplossing.
Indiener constateert dat de provincie in het POL terecht stelt dat er in principe geen
(tijdelijke) onderschrijding van de veiligheidsnorm mag optreden. Indiener wil erop
wijzen dat er op dit moment sprake is van een behoorlijke onderschrijding en dat
daar in 2024 nog steeds sprake van is. Indiener zou graag zien dat u in uw tekst
meer nadruk legt op en prioriteit stelt aan het terugbrengen van de onderschrijding
van de veiligheidsnorm.
Indiener constateert dat er in het POL, daar waar nodig, robuuste dijken waarbij de
overstroombaarheidseis is komen te vervallen, wordt bepleit. Indiener ziet dit graag
scherper terug in het beleid door te stellen dat de Limburgse waterkeringen
aansluiten op de landelijke systematiek. Met andere woorden, geen
uitzonderingspositie voor de Limburgse waterkeringen.
Risicobenadering: opgave dijkverhoging onderbelicht. Aangeven dat op cruciale
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1019

1179

1179

1002

locaties een aanzienlijke opgave overblijft die met dijkverhoging moet worden
opgelost.
Integrale aanpak van toepassing op heel stroomgebied, geen gescheiden pakketten
voor Brabant en Limburg, maar 1 maatregelpakket voor de gehele Maas.

1002

Standpunt GS
Met rivierverruiming alléén houden we de hoogwaterveiligheid niet op orde. De dijken moeten dus op
orde zijn en blijven: in sterkte, in hoogte en ligging. We hebben een minimale dijkenopgave in beeld,
maar de feitelijke opgave is mede afhankelijk van het netto effect van de rivierverruiming. Ook is
cruciaal dat de onzekerheid in rivierverruimingsmaatregelen niet mag leiden tot (tijdelijke)
onderschrijding van de norm. De uitvoering van Maaswerken en de bestuursovereenkomst “Droge
voeten voor Limburg (2010) wordt onverkort uitgevoerd.
De indieners bepleiten méér prioriteit voor de dijkenopgave. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de
voorkeurstrategie zoals in paragraaf 7.3 is verwoord en die namens alle betrokken regionale partners
als regioadvies is ingebracht voor de Deltabeslissing 2015. In dat kader wordt ook bepleit dat de
Limburgse waterkeringen aansluiten op de landelijke systematiek. Wanneer na de Deltabeslissingen
de opgaven voor het gebied duidelijk zullen zijn en de uitwerking daarvan ter hand kan worden
genomen, zal ook de kwantiteit, tracering en de (ook op termijn noodzakelijke) hoogte van de keringen
duidelijk worden. Op voorhand mag worden aangenomen dat deze opgaven substantiële
consequenties voor de Maasvallei en de te beschermen gebieden zullen hebben, ook waar het
dijkverhogingen betreft.
Zoals reeds in de toelichting 7.3. van POL2014 is aangegeven gaan we op korte termijn samen met
waterschappen en gemeenten voor de meest urgente gebieden de programmering uitwerken en
meekoppelkansen concretiseren. Daarbij wordt tevens samengewerkt met Noord-Brabant. Daarvoor
zijn in de Stuurgroep Delta Maas ook voorlopige afspraken gemaakt die in een vervolgfase verder
geconcretiseerd moeten worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Voor de aanpak van de Maasplassen wordt bepleit om de huidige aanpak (met
individuele beoordeling projecten en compensatie en verruiming op nagenoeg
dezelfde locatie) te beëindigen.
Op welke wijze gaat het college het Deltaprogramma (na vaststelling) verankeren in
haar ruimtelijk beleid? Verzoek om actief te worden betrokken bij opzet en uitvoering
van een regionaal uitvoeringsprogramma Maas
Indiener verneemt graag op welke wijze het college het Deltaprogramma (na
vaststelling) gaat verankeren in haar ruimtelijk beleid.
Indiener spreekt waardering uit voor het feit dat de Provincie vanuit haar
verantwoordelijkheid als middenbestuur de regie wil nemen bij de totstandkoming van
Maasbeveiligingsprojecten in het Maasdal. Indiener ondersteunt een dergelijke
aanpak en vertrouwt erop dat de provincie deze rol daadwerkelijk op zich neemt.
Indiener vraagt vanwege het bovenregionale belang en het niet consistente beleid
van de lagere overheden, de Provincie als (voor)trekker en regisseur van het gebied
op te laten treden. De gemeenten hebben in de ogen van indiener te veel vrije
beleidsruimte gekregen; Men verwacht in het POL een ruimtelijke en economische
programmering voor het gebied.
Indiener constateert dat provincie een regierol wil uitvoeren. Indiener vraagt deze rol
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1033

5245 5079 5080

5079 5080
5079

5236

1179

verder te specificeren om vertroebeling in taken en verantwoordelijkheden te
voorkomen. Indiener stelt voor een helder afwegingskader van ruimtelijke projecten
versus dijkverbeteringen voor waarin de rollen van provincie, waterschap en lokale
partijen, zoals gemeenten of projectontwikkelaars, helder is uitgewerkt.
In het hoofdstuk over de Limburgse Maasvallei missen wij rivierpark Maasvallei.

1012

Standpunt GS
We gaan een regierol vervullen die nodig is om meekoppelkansen te benutten. We gaan op korte
termijn werken aan een regionaal uitvoeringsprogramma Limburgse Maasvallei. Het gaat om een
goed samenspel op (deel-)gebiedsniveau tussen rivierverruiming, dijkverhoging en regionale
economische ontwikkeling, die samen met Rijkswaterstaat, waterschap en gemeenten inhoud moet
krijgen. Daarbij worden ook de andere regionale stakeholders betrokken.
Terecht wordt aangegeven dat daarbij verantwoordelijkheden helder geregeld moeten worden.
Ten aanzien van het Internationaal Rivierpark van de Gemeenschappelijke Maas heeft de provincie
een indirecte rol. Het Rivierpark is met name gericht op het gebruik van het (grensoverschrijdende)
gebied na uitvoering van de maatregelen zoals ze aan Nederlandse zijde (Grensmaasproject) en aan
Vlaamse zijde zijn gerealiseerd. De betreffende terreinbeheerder en de gemeenten zijn daarvoor de
eerst aangewezen instanties. Wij willen echter niet nalaten van de gelegenheid gebruik te maken om
alle instanties en betrokkenen bij dit project met hun doelstellingen en inzet te complimenteren.
Daardoor ontstaat immers een gebied dat een sleutelrol kan vervullen in de natuurlijke verbinding
tussen de Oostvaardersplassen en de Vogezen, terwijl recreatief en vanuit een oogpunt van cultureel
erfgoed de toeristische aantrekkelijkheid gestimuleerd wordt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

In de Maasvallei vraagt de hoogwateropgave meer afstemming en communicatie,
omdat een gebied bij Roosteren als potentieel retentiegebied is aangewezen vanuit
het Deltaprogramma. Indiener gaat ervan uit op een proactieve wijze betrokken te
worden bij de realisatie van de hoogwateropgave.
Indiener constateert dat provincie de hoogwaterbeschermingsopgave voor een deel
aan de bouwgrondstoffenmarkt koppelt. Indiener stelt dat veiligheid boven alles staat
en adviseert niet een te grote afhankelijkheid van private partijen te creëren.
De maatregelen, die moeten bijdragen aan de hoogwaterbescherming, moeten een
ruimtelijke kwaliteit hebben die past bij het karakter van de Maasvallei en het
rivierenlandschap. Dit uitgangspunt/deze voorwaarde dient volgens indiener
opgenomen te worden in het POL.
Er wordt te veel waarde gehecht aan de belangen van de waterafvoer capaciteit en
natuur. De ruimtelijke economische belangen van waterrecreatie (Maasplassen)
komen onvoldoende aan bod;
Er wordt flexibelere regelgeving, meer ontwikkelruimte (met aanwijzing van
ontwikkellocaties) en sturing van / door de Provincie gevraagd. Er wordt meer balans
gevraagd tussen ruimtelijke economische ontwikkeling die niet in het POL zijn
beschreven en het belang van water en natuur waarvoor in het POL wel ruimteclaims
zijn gelegd;
Er moet ruimte zijn voor verblijfsrecreatie en wonen op het water;
Men verzoekt het instrument Provinciaal inpassingsplan ook in te zetten bij
rivierbeveiligingsprojecten
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1004

1179

5058

5236

5236

5236
5079, 5080

Standpunt GS
In POL2014 kiezen we voor een integrale benadering. Bij de gebiedsuitwerkingen voor de
Deltaopgaven is integraliteit van systeem en functies uitgangspunt. Daarbij komen (ook) alle
economische en recreatieve belangen aan de orde (en niet alleen in het Maasplassengebied). Daarbij
zal ruimtelijke kwaliteit niet alleen een aspect van de vooraf te stellen (ontwerp-)eisen zijn, maar
tevens de resultante zijn van een integraal ontwerp- en uitvoeringsproces. Deze integraliteit is
wezenlijk om duurzaam robuuste ontwikkelingen mogelijk te maken en gebruiksfuncties in de
Maasvallei – ook in de verre toekomst – te faciliteren.
De wet- en regelgeving rond de Maas is complex. De provincie wil als middenbestuur een centrale
regie en coördinatierol invullen. Alle relevante stakeholders worden betrokken bij het proces van
gebiedsuitwerkingen. Zoals in het POL aangegeven zal het instrument van provinciaal inpassingsplan
ook bij rivierbeveiligingsprojecten ingezet (kunnen) worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Er is nog niet concreet aangegeven hoe de provincie het beleid voor de Maasvallei
en de verwachtingenkaart (archeologie) gaat afstemmen met het gemeentelijk
beleid. De gemeente wil hier graag uitleg over.

1017, 1021, 1049,
1172, 1067,1019

Standpunt GS
Provincie werkt de reeds ingezette beleidsontwikkeling Maasvallei apart van het POL nader uit. De
resultaten daarvan worden gebruikt binnen de aandachtgebieden archeologie in de Maasvallei en in
overleg met de gemeenten ook daarbuiten. Wij hebben het provinciaal belang op het gebied van
archeologie weloverwogen begrensd binnen de aandachtgebieden; archeologische resten daarbuiten
gelegen kunnen desalniettemin waardevol zijn, maar zijn niet van provinciaal belang. De gemeenten
zijn verantwoordelijk voor deze resten en hebben daarvoor conform de Monumentenwet de
bevoegdheid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Waardering voor zo nodig in dit kader het Provinciaal Inpassingsplan inzetten indien
er sprake is van provinciale belangen. Kenmerken uitnodigingsplanologie benutten.
Indiener vindt het positief dat de Provincie het instrument van het Provinciaal
inpassingsplan in zal zetten indien er sprake is van provinciale belangen. Indiener
gaat ervan uit dat dit instrument ook ingezet kan worden bij nog uit te voeren
rivierbeveiligingsprojecten in het Maasdal.
Indiener verzoekt het PIP voor de gebieden langs de Maas vóór 29 juni 2016 vast te
stellen i.v.m. het vervallen van mogelijkheden tot legesheffing.

5245
5079

1004

Standpunt GS
Er komt geen integraal PIP voor de gehele Maasvallei. Bestemmingsregelingen komen tot stand naar
aanleiding van de uitwerking van de Deltaopgaven zoals die in het voorjaar 2015 naar verwachting
door het Rijk worden vastgesteld. De planologische regeling van gebiedsuitwerkingen kunnen zonodig
via de weg van Provinciaal Inpassingsplannen verlopen. Daarbij zal in ieder geval ook een prioritering
aan de orde moeten komen.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Lopende planvorming op diverse locaties moet door het POL 2014 niet worden
belemmerd en vraagt een stimulerend, consistent en regisserend ruimtelijk
economisch beleid van de Provincie, juist ook naar de gemeenten toe;

5236

Standpunt GS
Het is uitgangspunt van beleid dat lopende planvorming wordt doorgezet. In het kader van het
verbinden van de korte en lange termijn opgaven (als je wat doet, doe het dan goed, alsook het
voorkomen van – toekomstige - kapitaalvernietiging) zullen zich daarbij echter wel uitdagingen kunnen
voordoen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Rivierbeveiligingsprojecten opnemen in kaartmateriaal;
Indiener verzoekt het college mede met het oog op rechtszekerheid de
rivierbeveiligingsprojecten alsnog in het kaartmateriaal op te nemen, zoals in het
POL 2006 ook het geval was.
Indiener verneemt graag of de aanleg van de Hoogwatergeulen Grubbenvorst en
Lottum onderdeel uitmaken van de door de Provincie voorgestelde verbetering van
de hoogwaterveiligheidsopgaven voor Venlo (en het stroomopwaarts gelegen
Roermond).

5245
5079 5080

5079 5080

Standpunt GS
De POL-aanvullingen Zandmaas (met bijbehorend Kadeplan) en Grensmaas blijven gehandhaafd.
Rivierbeveiligingsprojecten zoals geïdentificeerd in het Delta-regio-proces moeten nog nader
afgestemd en uitgewerkt worden alvorens deze enige status kunnen krijgen, dat geldt ook voor
maatregelen nabij Grubbenvorst en Lottum.
In het kaartbeeld Regionale waterkeringen bij artikel 3.2 van de ontwerp-omgevingsverordening is ten
onrechte alleen nabij Linne een deel van regionale waterkeringen weergegeven. Dat zal worden
aangepast. In de definitieve omgevingsverordening worden alle regionale waterkeringen op kaart
weergegeven.
Voorstel aan PS
De kaart Regionale waterkeringen bij artikel 3.2 van de Omgevingsverordening wordt aangepast
zodanig dat alle regionale waterkeringen worden weergegeven.

Er wordt aandacht gevraagd voor de slibafzetting tgv het gevoerde waterbeheer.
Hiervoor is een adequate regelgeving en financiële vergoeding van de overheid
noodzakelijk;
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Standpunt GS
Het betreft hier een aspect van rivierbeheer waarvoor de provincie geen rol of verantwoordelijkheid
heeft. In algemene zin zal dit wel aan de orde worden gesteld bij de nadere uitwerking van de
Deltabeslissing 2015.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Verzoek om in het POL2014 op te nemen dat de waardevermindering ten gevolge
van functieverandering in Ooijen-Wanssum wordt gecompenseerd.

5245

Standpunt GS
Op waardevermindering ten gevolge van functieveranderingen zijn de daarvoor gebruikelijke
regelingen van toepassing; het POL brengt daarin geen wijzigingen aan.
Voorstel PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener verzoekt het college te bewerkstelligen, in overleg met onder andere het
Ministerie van EZ, dat aanvullende natuurcompensatie bij rivierbeveiligingsprojecten
waar omvangrijke hoeveelheden nieuwe natuur worden gerealiseerd komt te
vervallen. Door de rivierbeveiligingsprojecten wordt immers al een aanzienlijke
hoeveelheid grond onttrokken aan de landbouw.
Indiener stelt vast dat– in de bijlagen bij de inspraakreactie op luchtfoto’s
aangegeven - percelen is gelegen in de Bronsgroene landschapszone. Mogelijk dat
zowel huidige als toekomstige agrarische activiteiten op deze percelen vanwege
deze aanduiding beperkingen gaan ondervinden, aldus indiener.
Indiener ziet dan ook graag voor alle in de bijlagen aangegeven percelen de
volgende vragen beantwoord:
- in hoeverre spelen hoogwater, opvang van hoogwater en
hoogwatermaatregelen een beperkende factor voor de betreffende percelen?
- in hoeverre worden compenserende maatregelen ingepast voor de mogelijke
beperkingen ten gevolge van hoogwateropvang en -maatregelen?
Algemeen is indiener van opvatting dat ingeval om reden van algemeen belang
beperkingen gaan gelden, daarvoor compensatie dient te worden geboden. Anders
worden potentiële lasten bij een deel van de bewoners weggelegd, hetgeen niet de
bedoeling kan zijn.
Indiener verzoekt dat natuurontwikkeling langs de Maas niet mag leiden tot een
rivierkundige compensatieopgave op landbouwgronden en dat agrarische
(bouw)activiteiten als een riviereigen activiteit worden beschouwd. Evenzo mag een
hogere veiligheidsnorm voorstedelijke gebieden geen aanleiding zijn tot extra claims
op de landbouw in de uiterwaarden.
De afgelopen decennia heeft de landbouw al vele percelen direct aan de Maas
moeten inleveren, naar mening van indiener is het niet wenselijk dit onder het motto
van doorstroming van de Maas te betitelen.

5245, 5079 5080

Verzoek om in POL 2014 op te nemen dat in het geval van
rivierbeveiligingsprojecten waar natuurontwikkeling en ontgronding worden
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gecombineerd, de nieuwe natuur gerealiseerd wordt nadat de ontgronding is
afgerond.
Standpunt GS
Toen naar aanleiding van de hoogwaters van 1993 en 1995 onderkend werd dat “ruimte voor de rivier”
een belangrijk antwoord op de hoogwateropgaven moest zijn is ook door de agrarisch sector
onderkend dat daarvoor gronden moesten worden “ingeleverd”.
Binnen het winterbed van de Maas heeft men te maken met regelgeving vanwege de
hoogwaterbescherming en het belang ruimte voor de rivier. Dat levert soms beperkingen voor de
ontwikkeling van functies.
Het (nieuwe) nationaal hoogwaterbeschermingsbeleid is mede gebaseerd op individueel risico,
groepsrisico en maatschappelijke kosten en baten. Deze zijn in hoge mate bepalend voor de
verschillende opgaven in de gebieden langs de Limburgse Maas. Bij de uitwerking daarvan worden
(ook) zowel op functie (sectoraal) en individueel (lokaal) agrarische belangen betrokken.
Het lijkt daarbij onvermijdelijk voor rivierverruiming ook een beroep op landbouwgronden te doen. Wij
zijn het eens met indieners dat deze toekomstige maatregelen niet moeten leiden tot een onnodige
dubbele compensatieverplichting. Ook zetten we in op een goede inbedding in ondermeer de
landbouwstructuur in de rest van het gebied. Niet voor niets wordt gekozen voor een integrale
gebiedsontwikkeling met meekoppelkansen.
Wet- en regelgeving is mede bepalend voor de concrete invulling van gebiedsontwikkeling en
volgorde van werkzaamheden.
Het winterbed van de Maas is één van de grondslagen voor de duiding van de bronsgroene
landschapszone. Voor de bronsgroene landschapszones geldt dat daarbinnen bij planontwikkelingen
rekening gehouden moet worden met bescherming en versterking van de aanwezige kernkwaliteiten.
Voor agrarische activiteiten op percelen levert dat geen directe beperkingen op.
Op het verzoek om – zodanig dat daaraan rechtzekerheid kan worden ontleend –
rivierbeveiligingskaarten in het POL op te nemen kunnen wij niet ingaan omdat die projecten
(behoudens die welke in uitvoering zijn) in het kader van de doorwerking van de Deltabeslissingen
nog uitgewerkt moeten worden. Het zelfde geldt voor het opnemen van aanduidingen van mogelijke
toekomstige ontgrondingen. Bestaande ontgrondingen zijn op de POL-kaarten niet als apart categorie
weergegeven. Bestemmingsplan en vergunning zijn bepalend.
Voor de hoogwaterveiligheidsopgaven in de Maasvallei (waaronder zoals genoemd Venlo en
Roermond) zijn tal van maatregelen vereist. Die welke in het kader van het Deltaregio-proces zijn
geïnventariseerd zullen in het kader van de doorwerking van de Deltabeslissingen nader uitgewerkt en
geprogrammeerd worden. Dat laatste zal nog geen eenvoudige opgave zijn. Aangesloten moet
immers worden op realistische aannames van marktontwikkeling, stedelijke (herstructurerings)ontwikkelingen en beschikbare financiële middelen in het kader van het Deltafonds. Duidelijk is wel
dat actieve betrokkenheid van diverse stakeholders daarbij van belang is.
Ten aanzien van de natuurontwikkeling en de implementatie van het provinciaal natuurbeleid willen wij
in de Maasvallei een pragmatische benadering kiezen waarbij instrumentarium en doelen evenwichtig
in gebiedsontwikkelingen kunnen worden geïntegreerd. De door indieners genoemde aandachts
punten kunnen daarbij betrokken worden.
Bij de verdere uitwerking van het archeologie beleid zullen vanzelfsprekend ook de gevraagde keuzes
aan de orde komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Indiener verzoekt te voorzien in een schaderegeling voor eigenaar/ grondgebruiker in
het geval van hoogwateroverlast in de retentiegebieden
Indiener verzoekt GS aan te geven in welke schaderegeling, niet zijnde
nadeelcompensatie voorzien wordt ten aanzien van hoogwaterbeveiliging van
landbouwbedrijven langs de Maas.

5150
5129

Standpunt GS
Ingeval van schade ten gevolge van hoogwateroverlast kent de Wet toekenning schade bij rampen
een specifiek op de Limburgse situatie toegesneden regeling.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

De locatie Eindstraat 48 ligt niet meer binnen het retentiegebied van de Maas,
vanwege de aanleg van een dijklichaam ten oosten van dit perceel. Verzoek om
deze zone op de kaart te wijzigen.

2204

Standpunt GS
Het kaartbeeld van de retentiegebieden is ontleend aan de POL-aanvulling Zandmaas, en heeft een
indicatief karakter. Het bestemmingsplan is bepalend voor de precieze ligging van het retentiegebied.
In het kader van de doorwerking van de door het Rijk te nemen Deltabeslissingen zullen de
retentiegebieden nader uitgewerkt worden. In dat kader worden tevens stakeholders betrokken.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener constateert tevens dat zijn bedrijfslocatie is aangeduid als Maasvallei en
verzoekt deze aanduiding op zijn perceel te schrappen omdat deze aanwijzing alleen
maar tot beperkingen voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsontwikkeling kan leiden.
Grote delen bebouwd gebied in Blerick zijn ten onrecht aangeduid als Maasvallei.
Indiener constateert dat een arcering Maasvallei voor een groot deel van deze
gronden is ingetekend en hij vreest voor verdere beperking van de agrarische
gebruiksmogelijkheden.
Indiener vraagt om bevestiging dat – vanwege de ligging van zijn fruitteeltbedrijf in
het winterbed van de Maas – er geen verdergaande beperkingen optreden voor de
teelt van fruit in deze zone.
In tegenstelling tot eerdere plannen is de bedrijfslocatie van indiener aangeduid als
Maasvallei. Dit is gelet op de hogere ligging niet terecht. Gevreesd wordt voor
beperkingen door deze aanduiding. Maatwerk en onderbouwde gebiedsafbakening
worden gemist.
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Standpunt GS
In het ontwerp-POL2014 is (op kaart 8) de Maasvallei weergegeven om duidelijk te maken waar de
Provincie een regierol wil vervullen ten aanzien van gebiedsontwikkelingen in het licht van de
langetermijn hoogwaterbeveiliging langs de Maas. De duiding van Maasvallei is globaal bedoeld en
heeft geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering of –ontwikkeling van de daar aanwezige functies.
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Wél is er een signaalfunctie: er zijn in de Maasvallei zonder maatregelen als rivierverruiming,
kadeverlegging of –verhoging e.d. risico’s aanwezig in verband met (toekomstige) hoogwatergolven.
Het gebied is bewust ruimer ingetekend dan het vigerende juridische winterbed van de Maas.
Om verwarring met het juridisch winterbed Maas te voorkomen wordt de gebiedsafbakening
Maasvallei nog iets verder verruimd, globaal tot de Oude Napoleonswegen aan weerszijden van de
Maas. In het zuiden wordt als grens globaal de A2 en vanaf Stein/Elsloo naar het zuiden de spoorlijn
Sittard-Maastricht-Luik aangehouden. Daarmee komen ook belangrijke delen van steden als Venlo,
Roermond en Maastricht alsnog binnen de gebiedsaanduiding Maasvallei te liggen.
De betekenis van deze gebiedsaanduiding wordt verder toegelicht door toevoeging van een extra
toelichtende tekst in paragraaf 7.3.3
Voorstel aan PS
Invoegen in de Toelichting op blz. 148:
Regie op gebiedsontwikkeling binnen de Limburgs Maasvallei
De Limburgse Maasvallei is op kaart 8 globaal afgebakend. Het betreft grofweg het gebied gelegen
tussen de oude Napoleonswegen aan weerszijden van de Maas, in het zuiden vormt de A2 en ten
zuiden van Stein/Elsloo de spoorlijn Sittard-Maastricht-Luik de grens Het gaat om een indicatieve
aanduiding van het gebied waarbinnen de Provincie een regierol gaat invullen gericht op een goede
samenhang en afstemming van gebiedsontwikkelingen met het oog op het realiseren van de strategie
Ruimte geven aan de rivier waar het kan, dijken waar het moet. Stedelijke herstructurering en
herstructurering van hoger gelegen gronden nabij de Maas kan daar evenzeer aan bijdragen als
bijvoorbeeld weerdverlaging in landbouwgebieden.
Aanpassen kaartbeeld Maasvallei op kaart 8:
De indicatieve gebiedsafbakening leggen ter plaatse van de oude Napoleonsbanen . In het zuiden
wordt globaal de begrenzing van de A2 aangehouden en ten zuiden van Stein/Elsloo de spoorlijn
Sittard-Maastricht-Luik.

Gelet op de starheid van de begrenzingen van stroomvoerend en waterbergend
winterbed wordt verzocht om Rijkswaterstaat de begrenzingen te laten actualiseren
en daarvoor een beleidsvoornemen op te nemen in het POL

2709

Standpunt GS
De begrenzing van het winterbed van de Maas (met daarbij een begrenzing tussen stroomvoerend en
waterbergend als ook de van (Waterwet-)ververgunningplicht ontheven gebieden) wordt op grond van
de Waterwet op basis van technisch en modelmatig onderzoek periodiek herzien en door de minister
van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Dat is geen provinciale bevoegdheid. Overigens wordt in het
kader van de uitwerking van de Deltabeslissingen de komende jaren door het Rijk de huidige
werkwijze en instrumentarium tegen het licht gehouden. In onze samenwerking met het Rijk (en de
regionale partners) willen wij daarbij bezien welk instrumentarium op provinciaal niveau in
vergelijkbare belangen kan voorzien. Een en ander mag wat ons betreft echter geen afbreuk doen aan
de duidelijkheid waarop de bewoners en gebruikers van de Maasvallei aanspraak maken.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.
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Het bedrijf Ankersmit is gevestigd aan het adres Op de Bos 300 te Maastricht. In het
ontwerp-POL is dit terrein als bronsgroene landschapszone aangemerkt. Indiener
verzoekt deze aanduiding te verwijderen, evenals de overige bedrijven aan de
Beatrixhaven dient ook haar terrein de aanduiding bedrijventerrein te krijgen. Naar
mening van indiener is er op dit terrein feitelijk geen natuurwaarde te vinden en is er
ook geen aanleiding om te veronderstellen dat dit op korte (of lange) termijn zal
veranderen.
Indiener is eigenaar van het perceel gelegen aan de Oosterweg te Maastricht ter
hoogte van Fun Valley. In 1995 heeft indiener met de provincie een overeenkomst
gesloten voor de koop en levering van de naastgelegen terreinen ten behoeve van
realisatie van het project Portomaar. Indiener maakt nog steeds aanspraak op
levering van deze gronden. De betreffende terreinen hebben zowel op kaart 1 (van
bijlage 3) bij het POL als op kaart 1 bij de Omgevingsverordening de indicatie
‘bronsgroene landschapszone’ gekregen. Deze zonering strookt niet met de plannen
van indiener om ter plaatse een recreatieproject met woningen, een hotel en een
jachthaven te realiseren. Momenteel is initiatiefnemer doende om de steun van de
betrokken overheden te verwerven voor een aangepast recreatief plan.
Initiatiefnemer verzoekt om aan het gebied ‘Portomaar’ de zone ‘Buitengebied’(geel)
toe te kennen aangezien deze ruimte biedt aan ontwikkelingen op het vlak van
(onder meer) vrijetijdseconomie.
Indiener constateert dat de bestaande bedrijfslocatie is aangeduid als ‘bronsgroen’
en verzoekt dit te wijzigen in ‘buitengebied’ of een andere aanduiding die past bij het
feitelijk gebruik/de vigerende bestemming.
Bezwaar tegen aanduiding bronsgroen van een perceel in Kessel en de mogelijke
beperking daarvan

2203, 2343

2341
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5113

Standpunt GS
Het winterbed van de Maas en beekdalen en laagten buiten het winterbed zijn samen met de steilere
hellingen van Zuid-Limburg tezamen de meest bijzonder landschappen van de provincie Limburg en
scoren hogen op de aanwezigheid van landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en op
ruimtekwaliteit (zie ook hoofdstuk 7.5 van het ontwerp-POL). Samen vormen zij de basis voor de
bronsgroene landschapszone. De duiding van deze zone is indicatief.
Binnen de bronsgroene landschapszone komen in de praktijk allerlei uiteenlopende functies en
bestemmingen naast elkaar voor. Op de POL-kaarten wordt deze verdere detailleringen niet
weergegeven: dat vindt plaats op bestemmingsplanniveau. In de beleidspraktijk wordt daar natuurlijk
wel op ingespeeld.
Bij initiatieven binnen de bronsgroene landschapszone dient rekening gehouden te worden met de
aanwezigheid van o.a. de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten alsmede het
watersysteem. In de ontwerp-Omgevingsverordening wordt daarom ook opgedragen dat in (nieuwe)
bestemmingsplannen moet worden verantwoord hoe met de kernkwaliteiten is omgegaan.
In paragraaf 3.1.6 van deze Nota van zienswijzen is toegelicht welke gebieden op basis van een
standaardmethodiek (uitgevoerd door ETIL) als bestaand bebouwd gebied zijn aangemerkt en welke
onderverdeling daarbij gehanteerd wordt (stedelijke centrum, bedrijventerrein, overig bebouwd
gebied). Kortheidshalve verwijzen we daarnaar.
Het heeft geleid tot een (indicatief) kaartbeeld dat op een aantal punten is gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp POL.
Voorstel aan PS
Zie voorstellen tot wijziging van tekst en kaarten ontwerp- POL2014 in 3.1.6.
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7.4 Regionaal water
7.4.1 De Limburgse ambitie
Indiener stelt dat water als structurerend element in landschap en landgebruik in
Limburg niet als één van de dragende principes is benoemd. Dit werkt door in het
plan, met name daar waar het waterhuishoudkundig beleid betreft en dit
veroorzaakt een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.
Indiener mist in het ontwerp-POL een beschouwing op ontwikkelingen of
aanpassingen in toekenning van andere water gerelateerde functies zoals
zwemwater, viswater, hengelsportwater etc. Indiener gaat ervan uit dat dat plaats
vindt in het Provinciaal Waterplan 2016-2021.
Indiener stelt dat de weging van functies ten opzichte van elkaar, en ook de
consequenties van toekenning van functies aan oppervlaktewater zijn nu vaak
niet duidelijk. Dit vraagt in algemene zin om een nadere uitwerking in het
Waterplan.
Glastuinbouw wordt een steeds belangrijker economische factor. De keerzijde is
de bijdrage vanuit deze sector aan verslechtering van de waterkwaliteit. Indiener
mist een actievere rol van de provincie (bv stimulerend), en vindt dat deze rol
door de provincie moet worden nemen.
De waterschappen hebben (nog) geen formele taak in het
grondwaterkwaliteitsbeheer. In lijn met de visie van de Unie van waterschappen
(“grondwaterbeheer nu, straks en later") verwacht indiener in het Provinciaal
Waterplan de visie van de provincie op de ontwikkelingen in
taakverantwoordelijkheid.
Indiener constateert dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer een grotere rol
zal spelen voor het bevorderen van beschermde soorten in zilvergroene en
bronsgroene gebieden. Indiener stelt voor dat aspecten van het waterbeheer
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Indiener is gaarne bereid dat met de
provincie uit te werken in het Provinciaal Waterplan 2016-2021
Indiener wil graag bespreken hoe het gat dat DLG achter laat per 2015 kan
worden gedicht en welke rol Provincie en WPM daarbij spelen.
De concrete uitwerking naar de streek en gebiedsprocessen moet nog
plaatsvinden. Indiener vraagt daar gezamenlijk, en met waterschap Roer en
Overmaas, een aanpak voor te bedenken.
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Standpunt GS
Water is inderdaad een medeordenend en dragend principe voor het omgevingsbeleid. Wij zullen dit
principe in het POL2014, dat de functie heeft van regionaal waterplan, opnemen.
In aanvulling op het POL2014 zal eind 2015 de uitwerking Provinciaal Waterprogramma 2016-2021
worden vastgesteld. In de aanloop daarheen worden doelen en maatregelen meer concreet uitgewerkt
conform de KRW, nationale wetgeving en provinciale ambities. Een beschouwing over ontwikkelingen
en toekenning van overige functies die op meer detailniveau spelen, een beschouwing over de
taakverantwoordelijkheid van het waterschap als ook onze visie op en aanpak ten aanzien van de
verbetering van de waterkwaliteit en de rol van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zullen wij
inderdaad in die uitwerking opnemen.
De formele taken van de verschillende overheden ten aanzien van het grondwater(kwaliteits)beheer
zijn bij wet toegekend. Indien dat in verband met een voorgenomen wijziging van formele wetgeving
opportuun is zullen wij hierover, bij voorkeur in interprovinciaal verband, een standpunt innemen. Bij
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die standpuntbepaling zullen wij het gegeven betrekken,dat grondwater(kwaliteits)beheer nauw
verbonden is met andere beleidsterreinen en zich derhalve slecht leent tot attributie aan een
functionele overheid.
Ten aanzien van de deregulering van de natuuropgave en de overheveling van DLG-taken naar de
provincie kan gesteld worden dat de uitvoering gecontinueerd zal worden en er geen gat zal ontstaan.
De concrete uitwerking van de natuur- en de wateropgaven naar de streek- en gebiedsprocessen zal
daarbij worden meegenomen, e.e.a. in goed overleg met de uitvoerende partijen zoals de
waterschappen.
Voorstel aan PS
Aan de eerste zin van 3.1.3 Inspiratie door kwaliteitsbewustzijn toevoegen: ‘specifieke eisen aan
natuur en water’
Als tweede gedachtenstreep toevoegen:
de randvoorwaarden voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem (water als medeordenend principe)
In 3.1.5 (pagina 24) als vijfde gedachtenstreep toevoegen:
- Gebruik maken van de kansen die het watersysteem biedt en rekening houden met en zich
aanpassen aan het watersysteem (klimaatadaptatie)

7.4.3 Aanpak wateroverlast en watertekort
De consequenties van de klimaatveranderingen richten zich momenteel te
veel op het veiligheidsaspect richting Maas. Er zou meer aandacht voor
extreme weersomstandigheden voor de bebouwde en natuurlijke omgeving
moeten zijn.
Het Klavertje 4 Blauwplan, zijnde het integrale waterplan voor het gehele
gebied, zou via het POL geborgd moeten worden. Het uitwisselen en salderen
van watertekorten en overschotten tussen projecten is binnen het huidige
beleid namelijk moeilijk te realiseren.
Indiener vraagt om bij de plannen voor hoogwaterbescherming in het Maasdal
tevens rekening te houden met eventuele effecten die hierdoor kunnen
optreden in de Niers.
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Standpunt GS
Naast aandacht voor de hoogwaterproblematiek op de Maas richt onze aandacht zich ook op de
gevolgen van wateroverlast en watertekort in de stedelijke én landelijke leefomgeving, waarin we ook
naar de lange termijnopgave kijken in het licht van de klimaatverandering. Via de normering regionale
wateroverlast, via de ontwikkeling van regionale klimaatbuffers en in het kader van het
Deltaprogramma Hoge Zandgronden geven we hier verdere uitwerking aan.
Het POL is vanwege zijn strategisch karakter niet de plaats om integrale gebiedsuitwerkingen gestalte
te geven. Uitwisselen en salderen van tekorten en overschotten in de waterbalans zoals opgenomen
in het door indiener genoemde blauwplan voor de gebiedsontwikkeling Klavertje vier dient op
projectniveau te worden geregeld en vastgelegd te worden in het bestemmingsplan en uitwerking van
het waterbeheerplan van het waterschap.
Bij de plannen die in het kader van de hoogwaterbescherming ontwikkeld worden dient rekening
gehouden te worden met alle belangen, dus ook met eventuele effecten op aangrenzende zijrivieren
en de functies en belangen ter plaatse.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener stelt dat de normering voor wateroverlast niet volgens de opzet van
de landelijke adviesgroep normering is uitgewerkt. POL2014 gaat uit van de
planologische aanduidingen, niet van het daadwerkelijke grondgebruik.
Indiener verzoekt u om bij de normering van het watersysteem vast te houden
aan het beginsel van geen achteruitgang i.c. geen aantasting van het
bestaande agrarisch productiepotentieel.
Aangeven dat waar norm 1:100 bij bebouwde kernen in ZL mogelijk en
haalbaar is, maatregelen zullen worden gerealiseerd. Normering verder
uitwerken in Provinciaal waterplan 2016-2021.

5150

In de ontwerp-POL2014 tekst wordt aangegeven dat er geen
wateroverlastnorm wordt hanteert voor natuurbeken in de bronsgroene zone.
Indiener stelt dat dit niet alleen geldt voor de 25 meter zone die u beschrijft op
de kaarten "normering wateroverlast" bij de ontwerp-omgevingsverordening,
maar voor de gehele beekdalzone NLP. Sommige delen van natuurbeken zijn
wel een overlastnormering op de kaart normering wateroverlast gegeven.
Indiener stelt dat dit een consistente aanpak voor een veerkrachtig
watersysteem wel erg lastig maakt.
In de overlastnormering zijn recreatieparken een norm van 1:25 gegeven.
Vanuit economisch oogpunt pleit de indiener voor een extra
beschermingsniveau voor grootschalige recreatieparken naar een norm van
1:50. Indiener verzoekt samen met hen te onderzoeken of deze norm meer
gepast is.
In de normeringskaart (bij de ontwerp-omgevingsverordening) is een norm van
1:25 voor natuurpaden gehanteerd. In het ontwerp-POL2014 wordt deze norm
niet genoemd. Indiener pleit ervoor geen norm op te nemen voor
natuurpaden/wegen in natuurgebied, teneinde een evenwichtige
waterhuishouding in die gebieden te bevorderen.
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Standpunt GS
De ontwikkeling van de regionale normering wateroverlast is gebaseerd op landelijke
referentienormen en eertijds gekoppeld aan huidige en toekomstige landgebruik via de POLperspectieven. Met de omzetting van de POL-perspectieven naar de nieuwe zoneringen is het
kaartbeeld van de normeringskaart daarop aangepast. Bovendien is er tevens rekening gehouden met
de resultaten uit een watersysteemtoets. Aangezien er ten opzichte van het ontwerp POL nog een
aantal veranderingen in de nieuwe zonering is aangebracht, is ook de normingskaart hierop
aangepast.
Het agrarisch productiepotentieel staat los van de normering en wordt daardoor niet aangetast. Bij de
aangepaste kaart is in principe de bestaande normering aangehouden.
Noch het POL2014, noch de normeringskaart behorende bij de Omgevingsverordening kent een
normering voor paden of wegen in natuurgebieden. Wellicht is de topografische ondergrond van de
kaart abusievelijk aangezien een afzonderlijk gebied met een eigen normering.
Wij zijn bereid om het beschermingsniveau voor grootschalige recreatieparken samen het waterschap
te onderzoeken.
Voor de bebouwde gebieden in het Heuvelland is de ambitie om de normering gelijk te trekken met
bebouwde gebieden in de rest van Limburg. Wij hebben met het waterschap afgesproken om in
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gezamenlijk overleg onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren waarbij
in ieder geval aard, betaalbaarheid en inpasbaarheid maatregelen en de aansluiting bij de methodiek
van normering die voor het Deltaprogramma is gehanteerd (maatschappelijke kosten-baten analyse)
zal worden bezien. Het streven is om de resultaten van dit onderzoek op te nemen in het Provinciaal
waterprogramma 2016-2021.
Voorstel aan PS
Op p. 154 in de Toelichting aanpak wateroverlast en watertekort in het eerste tekstblok de volgende
tekst:
“Voor veel bebouwde kernen in het Heuvelland Zuid-Limburg is de norm 1:25, en dat is lager dan de
norm die voor de meeste bebouwde kernen elders in Limburg en Nederland geldt (veelal 1:100). Deze
afwijkende norm is in het POL waterplan 2009 vastgesteld op grond van een kosten-baten analyse:
het bleek toen voor deze Zuid-Limburgse kernen niet kosteneffectief om een hogere norm dan 1:25
vast te stellen. In de planperiode gaan we opnieuw onderzoeken of het mogelijk en haalbaar is om de
norm voor bebouwde kernen in Zuid-Limburg te verhogen en daarmee beter aan te sluiten bij de
landelijke veiligheidsnorm voor bebouwde gebieden. De norm voor bebouwde kernen geldt voor water
in woonbebouwing, bedrijfsbebouwing, kantoren en ziekenhuizen (oppervlaktewater dat over de
drempel naar binnen stroomt, geen grondwater dat via kruipruimte omhoog komt).”
Te vervangen door:
Voor veel bebouwde kernen in het Heuvelland Zuid-Limburg is de beschermingsnorm 1:25, en dat is
lager dan de norm die voor de meeste bebouwde kernen elders in Limburg en Nederland langs
regionale wateren geldt (veelal 1:100). Deze afwijkende norm is in het Provinciaal Waterplan 20102015 vastgesteld op grond van een kosten-baten analyse: het bleek toen voor deze Zuid-Limburgse
kernen niet kosteneffectief om een hogere norm dan 1:25 vast te stellen.
Onze huidige ambitie is om de normering van stedelijk gebied in Zuid-Limburg gelijk te trekken met die
van bebouwd gebied in de rest van Limburg en daarmee beter aan te sluiten bij de landelijke
veiligheidsnorm voor bebouwde gebieden (1:100).
Op basis van de watersysteem analyse door het waterschap verwachten we dat met slimme en
innovatieve oplossingen en maatwerk kosten en ruimte bespaard kunnen worden en de
landschappelijke impact beperkt gehouden kan worden.
Daar waar een beschermingsniveau van 1:100 toch niet haalbaar blijkt, streven we naar realisatie van
het maximaal haalbare. Wij zullen met het waterschap de mogelijkheden om deze ambitie te
realiseren nader bekijken, waarbij in ieder geval aard, betaalbaarheid en inpasbaarheid van de
maatregelen worden beoordeeld. Het streven is om afspraken hierover op te nemen in het
Waterprogramma. Indien de normering voor Zuid-Limburg wordt aangescherpt zullen wij met het
waterschap afspreken wanneer de daarvoor benodigde maatregelen uitgevoerd moeten zijn.”
De norm voor bebouwde kernen geldt overigens voor water in woonbebouwing, bedrijfsbebouwing,
kantoren en ziekenhuizen (oppervlaktewater dat over de drempel naar binnen stroomt, geen
grondwater dat via kruipruimte omhoog komt).
Kaart ontwerp Omgevingsverordening “Normering regionale wateroverlast” aanpassen in lijn met de
definitieve zoneringkaart POL2014.
Toelichting bij artikel 3.3 van de ontwerp-Omgevingsverordening op blz 53 vervangen door
onderstaande tekst:
Normering wateroverlast (artikel 3.3)
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Het beschermingsniveau is gebaseerd op de landelijke referentienormen en een analyse van kosten
en baten van maatregelen, rekening houdend met gebiedsfuncties zoals aangegeven in het POL
(Natuurnetwerk, buitengebied, glastuinbouwgebieden, bebouwde gebieden).
In de goud- en zilvergroene natuurzone - waar ruimte moet blijven voor natuurlijke inundatie of
uitbreiding daarvan door maatregelen en waar een natuurlijk en veerkrachtig watersysteem nodig is geldt geen norm. langs natuurbeken die in de bronsgroene landschapszone zijn gelegen geldt om
dezelfde reden geen norm. Dit geldt voor alle natuurbeken in de bronsgroene landschapszone,
inclusief de natuurbeken die door het waterschap zijn aangewezen. Daarom zijn op de
normeringskaart meer natuurbeken aangegeven dan op de POL kaart. Vanwege het detailniveau is
niet langs alle natuurbeken in de bronsgroene landschapszone een begrenzing van het normloze
gebied aangegeven. Daar geldt dat 25 meter brede oeverzones ter weerszijden van de beek geen
norm hebben (alleen in de bronsgroene landschapszone).
In de bronsgroene landschapszone waar geen natuurbeek is gelegen (dit zijn overwegend beekdalen)
is de norm (1:10) afgestemd op het meest geëigende en meest toegepaste grondgebruik, namelijk
grasland. Voor de overige landbouwpercelen in het buitengebied geldt de referentienorm voor
akkerbouw (1:25)Voor belangrijke glastuinbouwgebieden is de referentienorm voor hoogwaardige
land- en tuinbouw (1:50) toegepast. Voor bebouwde kernen is meestal de referentienorm voor
bebouwd gebied (1:100) vastgesteld. Vanwege kosteneffectiviteit kan voor de meeste bebouwde
gebieden in het Zuid-Limburgse Heuvelland Zuid-Limburg slechts een 1:25 norm worden vastgesteld.
Bebouwd gebied in Zuid-Limburg dat lokaal wordt beschermd door regenwaterbuffers is ten gevolge
van de kaartschaal door een stip aangegeven.
De norm is uitgedrukt als de maximale kans per jaar dat wateroverlast mag optreden. In veel gebieden
is de daadwerkelijke kans op wateroverlast kleiner dan de norm aangeeft. Uit actualisatie van
gegevens of uitkomsten van onderzoek kan blijken dat de norm moet worden bijgesteld.
In het algemeen wordt reeds voldaan aan de gestelde normen. De datum vanaf wanneer het
waterschap overal moet voldoen, zal door gedeputeerde staten nader worden bepaald, rekening
houdend met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

De overstromingskans van de Titus Brandsmastraat is volgens de kaart 1 maal per 10
jaar, maar aangezien er woningen zijn gelegen lijkt de norm voor bebouwde kernen langs
beken en droogdalen in Heuvelland Zuid-Limburg van 1 maal per 25 jaar toepasselijker.
Indiener verzoekt daarom de norm van deze locatie te leggen op 1 maal per 25 jaar.

1055

Standpunt GS
De normering van de Titus Brandsmastraat is 1 maal per 10 jaar omdat deze gelegen is in de
bronsgroene landschapszone. Deze straat valt op de POL kaart niet in een bebouwde kern en daarom
is hier niet de norm voor bebouwde kern toegekend.
Overigens kan het beschermingsniveau van de woningen in de praktijk hoger liggen dan 1/10 per jaar.
Informatie hierover kan worden verkregen bij het waterschap.
Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de provincie in overleg met het Waterschap tot een
aanpassing in de tekst te komen in die zin dat het afkoppelen van woningen
niet als een vanzelfsprekendheid wordt beschouwd in het kader van de
waterafvoer uit bebouwd gebied.
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1055

Standpunt GS
De huidige tekst in paragraaf 7.4.3 inzake afkoppeling en laten infiltreren in de bodem van (regen-)
water van bebouwing geeft voor bestaande bebouwingen reeds enige speelruimte door een
voorkeursvolgorde: zoveel mogelijk vasthouden/infiltreren, als dat niet kan bergen en pas als laatste
optie het afvoeren van gescheiden regenwater.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Wat wordt verstaan onder ‘maatschappelijk aanvaardbare kosten’ bij
overstromingsrisico’s? Aan welke eisen dienen rioolwaterzuiveringsinstallaties
te voldoen? Wat is het referentiekader betreffende de waterkwaliteit i.r.t. de
Europese Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn? Wat is nu de stand van
zaken en wat is het ambitieniveau? Regionaal wordt samengewerkt en worden
samenwerkingsverbanden aangegaan. Ten aanzien van het watersysteem is
de zuiveringskring bepalend en leidend. Indiener mist dit aspect in het
ontwerp-POL.

1032

Standpunt GS
Onder maatschappelijk aanvaardbare kosten verstaan wij dat maatregelen getoetst worden op basis
van een kosten-baten analyse. Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties gelden eisen die aan het effluent
gesteld worden. Het referentiekader, het ambitieniveau alsook de concrete doelen en
kwaliteitsnormen, de stand van zaken voor de afzonderlijke door ons vastgestelde KRWwaterlichamen hebben wij uitgewerkt in het vigerend provinciaal waterplan 2010-2015, dat momenteel
herijkt wordt in een provinciaal waterprogramma 2016-2021 conform de 6-jarige KRW cyclus.
Over het ontwerp van dat programma vindt reeds op ambtelijk niveau overleg plaats en zal in het
traject nogmaals met alle betrokken partijen besproken worden voordat het in het voorjaar van 2015
de inspraak ingaat. Ten aanzien van de samenwerking is de zuiveringskring inderdaad mede
bepalend. Dit aspect zullen wij meenemen in bij de uitwerking van het genoemde provinciaal
waterprogramma 2016-2021.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener is tegen het reduceren van de overstortfrequentie op kwetsbaar en
zeer kwetsbaar water en het zoveel mogelijk opheffen van overstorten op
lange termijn. Er dient tevens aandacht te zijn voor de lozing van effluent op
bestaande beken.
Indiener verzoekt ook financiële middelen ter beschikking te stellen voor het
beperken van overstorten op oppervlaktewater indien dit geambieerd wordt is
het vanuit doelmatigheid een optie dat de provincie middelen ter beschikking
stelt via het overstortfonds van de indiener (waterschap Peel en Maas), indien
dit juridisch houdbaar is.

1006

1179

Standpunt GS
Het reduceren van de overstortfrequentie is een van de noodzakelijke maatregelen om de
waterkwaliteit van het ontvangend waterlichaam te verbeteren. Deze maatregel is een vigerende
Kaderrichtlijn Water maatregel en richt zich op de gemeenten aangezien zij verantwoordelijk zijn voor
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het rioleringsbeheer. Wij beseffen dat hiervoor maatwerk vereist is en hebben de gemeenten de
mogelijkheid geboden om deze maatregel te faseren, mits de gemeente hiervoor een onderbouwing
aanlevert. Voor de aanpak heeft het waterschap een stimuleringsfonds ingesteld waarop de gemeente
een beroep kan doen. In het kader van de uitwerking van het provinciaal waterprogramma 2016-2021
zullen wij bezien of wij vanuit de provincie een bijdrage aan dit fonds zullen leveren. Binnen de
waterketen is het waterschap verantwoordelijk voor beoordelen en reguleren van lozingen op beken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Passage over erosie wordt gemist. Opnemen verantwoordelijkheid inzake
bewerking van akkers.

1002

Standpunt GS
In de paragrafen 4.3.3.5 en 7.4.3 wordt ingegaan op erosie en erosiebeperkende maatregelen. Daarin
is aangegeven dat in het kader van het provinciaal waterprogramma 2016-2021 bezien wordt of en
hoe nadere uitwerking wordt gegeven aan beleid ten aanzien van erosie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Indiener is het niet eens met de (nieuwe) aanduiding van bronsgroen
(beekdal). Typering bevreemd indiener aangezien deze gronden in het
vigerende POL2006 niet waren aangewezen als zijnde beekdal, gebied met
steilere helling of winterbed van de Maas
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Indiener verzoekt de aanduiding beekdal en daarmee de beperkingen
vanwege strategische waterberging te schrappen ter plaatse van zijn percelen.
De zone van 60 m langs de natuurbeek is volgens indiener afdoende.

2161, 2163, 2168

Deel gronden van indiener zijn aangewezen als beekdal. Indiener wijst op
algemene hoogtekaart Nederland en op vigerend POL en constateert dat
aanduiding beekdal in praktijk geen functie kan hebben die cruciaal is voor
strategische waterberging. Indiener verzoekt begrenzing van beekdalen te
beperken tot gronden die als beekdal herkenbaar zijn en waar verwachting
reel is dat deze in toekomst cruciale functie krijgen voor strategische
waterberging.
Indiener begrijpt niet waarom voor een perceel grond ten zuid/westen van de
kruising Witteplakdijk/Scheidingsweg is ingetekend als beekdal en begrijpt ook
niet dat kanaal op ontwerp POL-kaart ingetekend lijkt als beek. Indiener vreest
voor minder mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen hetgeen
leidt tot gebruiksbeperkingen en waardevermindering van de grond en
verzoekt de aanduiding beekdal van zijn perceel te schrappen.
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Indiener verzoekt de aanduiding beekdal van zijn gronden te halen nu er geen
beek maar een kanaal aan grenst
Potentiele uitbreidingslocatie blijkt volgens kaart 9 regionaal watersysteem
gelegen te zijn in een beekdal. Indiener verzoek het beekdal zodanig te
begrenzen en te beperken tot deel dat als beekdal herkenbaar is en als
strategische waterbergingsfunctie zal functioneren conform de rode lijn (de
weg) in afbeelding 4 van de zienswijze en waarbij zijn potentiele
uitbreidingslocatie niet als beekdal wordt aangemerkt.
Indiener stelt dat op kaart 9 het agrarisch bouwvlak aangegeven is als
categorie ‘beekdal’ met ‘strategische waterberging’. Dit is niet conform het
bestemmingsplan buitengebied waar reeds afweging heeft plaatsgevonden.
Indiener verzoekt hier deze aanduiding te verwijderen.
Het bouwvlak is deels gelegen in de aanduiding beekdal en volgens POL 2014
is hierbij strategische waterberging omschreven waarbij nieuwe rode functies
worden geweerd. Het bevreemdt indiener dat een deel van bouwvlak is
aangewezen als zijnde een gebied voor strategische waterberging. Indiener
verzoekt op het betreffend perceel de aanduiding beekdal te verwijderen.
Voor indiener is onduidelijk wat met nieuwe rode functies wordt bedoeld.
Bezwaar tegen aanduiding beekdal en bronsgroene landschapszone op zijn
percelen en de beperkingen daarvan. Indiener verzoekt voor haar bouwkavel
en/of haar huiskavel de aanduidingen Beekdal en Bronsgroen te verwijderen.

Perceel van indiener valt binnen de bronsgroene zone en beekdal. Indiener
verzoekt zone beekdal te verwijderen van perceel conform het
bestemmingsplan.
Indiener verzoekt de aanduiding Brons, beekdalzone op zijn percelen te
schrappen. Vanwege het opleggen van de duiding strategische
waterbergingszone is het onmogelijk het bedrijf op bedrijfseconomische
gronden op wereldschaal te continueren.
Indiener heeft diverse percelen landbouwgrond. Deze zijn aangeduid als
bronsgroen, vanwege de laagtes en beekdalen. De beekdalen zijn fors
gewijzigd t.o.v. het huidige POL. Indiener vreest dat dit leidt tot belemmeringen
in de bedrijfsvoering (o.a. natschade, beperking teelten) bronsgroen
Indiener is het niet eens met de aanduiding van beekdal (bronsgroen).

Indiener wil dat de aanduidingen Bronsgroene landschapszone en Beekdal
worden verwijderd van de huiskavel, daar deze gronden recentelijk zijn
geëgaliseerd
Indiener verzoekt de duiding Bronsgroen die op een deel van haar perceel
liggen te verwijderen en te vervangen door de duiding Buitengebied. Perceel is
na herinrichting van de Tungelroysebeek als landbouwgrond opgeleverd
Indiener stelt vast dat op de akkerbouw en tuinbouwbouwpercelen. De zones
bronsgroene landschapszone, de goudgroene zone en de natuurbeekzone zijn
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weergegeven, alsook de beekdal-zone. Indiener vreest dat de aanduidingen
ten koste gaan van de mogelijkheden voor hoogwaardige teelten op de
betreffende percelen. Indiener kan moeilijk accepteren dat een deel van de
grond niet meer voor asperges met teeltondersteuning of welk ander gewas
dan ook meer te gebruiken is. Indiener verzoekt de natuurbeekzone, alsook de
beekdalzone en bronsgroene zone zo gering mogelijk te houden of geheel te
schrappen aan deze zijde van de beek.
Indiener verzoekt aanduiding natuurbeek langs de Middelsgraaf te schrappen
voor zover dit verder gaat dan de reeds ingerichte zone. De aangeduide zone
ligt voor een deel op de huiskavel van het melkveehouderijbedrijf van indiener.
Indiener exploiteert een modern varkenshouderij bedrijf met zeugen en
vleesvarken. Indiener verzoekt zonering beekdalen van bouwvlak en
aangrenzende gronden te verwijderen, aangezien er nauwelijks sprake is van
een beekdal.
Indiener maakt bezwaar tegen de zonering van de agrarische gronden aan de
Putbeek te Maria Hoop als bronsgroene landschapszone en vindt de
aanduiding als Buitengebied meer van toepassing en passend op het feitelijke
agrarische gebruik van deze gebieden.
Indiener stelt dat i.t.t. het huidig POL in POL2014 de bedrijfsbebouwing
(Steegsbroek te Veulen) en een aanzienlijk deel van de gronden volledig in het
bronsgroene landschapszone is komen te liggen. Indiener gaat er vanuit dat
het bestaande rundveebedrijf ook bij uitbreiding hierdoor niet belemmerd zal
worden en er geen overlast als peilverhogingen en natschade zal ontstaan.
Op deze kaart staat in de gemeente Bergen een natuurbeek, gecombineerd
met een arcering beekdal. De arcering voor het beekdal is slecht te zien.
Gelieve dit aan te passen.
De beekdalen (los van zonering) hebben een functie voor strategische
waterberging. Deze functie betekent dat de ruimte voor natuurlijke inundaties
in stand moet blijven. De betekenis hiervan is niet eenduidig. Indiener zoekt
hier naar concrete handvatten en verzoekt een visie hierop te geven in het
POL en dit samen uit te werken in het provinciaal Waterplan.
In bestemmingsplan buitengebied (Venray) is de begrenzing beekdal buiten de
begrenzing van de bouwblokken Kuulenweg 11 en 15 gelegd (deze hebben
een agrarische bestemming). In het ontwerp-POL loopt de begrenzing van de
bronsgroene zone deels over de bouwblokken (inclusief bebouwd gedeelte).
Het verzoek is om de bouwblokken Kuulenweg 11 en 15 niet als bronsgroene
zone aan te keren.
Gelet op diverse ophogingen door de ontwikkeling van een autowasstraat, is
de aanduiding beekdal voor een gedeelte van het industrieterrein Brunssum
Onderbanken niet meer juist. Indiener stelt voor om dit in overleg tussen
Waterschap, gemeente en provincie aan te passen.
Indiener verzoekt om een reactie op de vraag waarom de Ibrahim grens ten
zuiden van de stort in Altweerterheide is opgeschoven (Brons).
De grond van indiener is gelegen in een beekdal en bronsgroene
landschapszone. Binnen 2 kilometer is er echter geen beek aanwezig. Dit leidt
tot een onaanvaardbare aanscherping van het beleid via de
omgevingsverordening.

268

2210

2505

2417

5140

1067

1179

2550

1055

1003
2375

Standpunt GS
Op kaart 9 regionaal watersysteem zijn de beekdalen ingetekend. Beekdalen zijn de gebieden buiten
het bestaand bebouwd gebied waar door peilverhoging of inundaties van beken vernatting op kan
treden. Het zijn landschappelijke laagten die bij hevige neerslag het eerst te maken krijgen met hoge
grondwaterstanden, wateroverlast en/of inundatie. Deze gebieden hebben een belangrijke functie voor
het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Bij het grondgebruik in deze gebieden dient hiermee
rekening te worden gehouden om problemen te voorkomen. In het licht van de klimaatverandering
wordt het behoud van de ruimte voor water in de beekdalen steeds belangrijker.
De beekdalen vormen een van de belangrijke dragers van de bronsgroene landschapszone.
Ten opzichte van POL2006 zijn voor diverse beekdalen correcties in de begrenzing doorgevoerd. De
grenzen voor de beekdalen van Noord- en Midden Limburg zijn door het waterschap opnieuw bepaald
aan de hand van het integraal hydrologisch model IBRAHYM. Dat geeft een hydrologisch meer
betrouwbaar beeld dan de eerdere begrenzing die op grond van bodemgegevens tot stand was
gebracht. Dit model heeft ook ten grondslag gelegen aan de berekeningen voor het peilbeheer (Nieuw
Limburgs Peil). In de hydrologische berekening is er vanuit gegaan dat de maatregelen uit Nieuw
Limburgs Peil zijn uitgevoerd én de KRW-beken ecologisch optimaal zijn ingericht. Er is gerekend met
de meteorologische weerperiode 1994-2004 èn met het KNMI klimaatscenario 2050 (W scenario). Het
waterschap heeft de grens van de beekdalzone nu berekend op de plaats waar multifunctionele
landbouw mogelijk is. Ook deze nieuwe begrenzing is indicatief.
Voor Zuid-Limburg zijn de beekdalen op basis van geomorfologie en bodemkaarten bepaald.
De weergave van de beekdalen op de POL-kaarten zal worden verduidelijkt.
De grondgebruikers binnen een beekdal hebben in meer of mindere mate direct te maken met het
beekpeil. Dit uit zich in de vorm van hoge grondwaterstanden en/of inundatie. Meervoudig
grondgebruik is in de beekdalen geen probleem, mits hierbij rekening wordt gehouden met de effecten
van het beekpeil.
Een beekdal op POL-niveau omvat op bestemmingsplanniveau vaak een palet aan deelgebieden met
verschillende bestemmingen, onder meer (delen) van agrarische bouwblokken, bedrijfsgebouwen e.d.
De overlap van deze huidige bestemmingen met de duiding van beekdal betekent dat bij de (door-)
ontwikkeling van (agrarische) bebouwing en andere functies gelet moet worden op en ingespeeld
moet worden op de waterbergende functie van het beekdal. Dit zal getoetst worden via de watertoets.
Vanwege deze signaalfunctie worden de verzoeken om ter plaatse van agrarische of niet-agrarische
bestemmingen de aanduiding op POL-kaarten van beekdal weg te halen niet gehonoreerd.
Hierbij speelt o.a. ook een rol of en in welke mate er een inundatiezone direct langs de beek is
gerealiseerd. Indien die inmiddels is gerealiseerd, zoals bij de Tungelroyse beek, dan komt dat tot
uiting in de watertoets die wordt toegepast bij ontwikkelingen in de aangrenzende delen van het
beekdal. De weergave van het beekdal wordt echter niet beperkt tot de gerealiseerde inundatiezone
van de beek. Buiten de gerealiseerde inundatiezones is in het beekdal veelal en zeker op de korte
termijn geen sprake meer van een taakstelling voor herinrichting van de betreffende beek.
Naast de waterbergingsfunctie en landbouwfunctie hebben de beekdalen tevens een belangrijke
functie vanuit landschappelijke, toeristisch-recreatieve en natuurdoelen (ecologische
verbindingszones). Door dat samenspel aan doelen maken de beekdalen onderdeel uit van de
bronsgroene landschapszone (voor zover de beekdalen niet vanuit natuurbelangen deel uitmaken van
de goudgroene of zilvergroene natuurzone). Vanwege de aanwezige kernkwaliteiten wordt de
ontwikkeling van nieuwe stedelijke (of rode) functie (zoals woningen of functies die in steden of op
bedrijventerreinen thuis horen) niet voorgestaan binnen de beekdalen.
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In de nabijheid van steden en dorpen kan de aanduiding beekdal (en bronsgroen) overlappen met
woon- of bedrijventerreinbestemmingen. Het vigerende bestemmingsplan is dan leidend. Bij
aanpassing van bestemmingplannen dient een watertoets te worden uitgevoerd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven. De verbeelding van beekdal op de kaart wordt beter
vormgegeven.

Er zijn geen bezwaren wanneer het overstromingsgebied van de grensrivier
Worm wordt overgenomen/aanvaard.
Indiener vraagt rekening te houden met het feit dat langs de Worm een
bedrijventerrein wordt aangewezen, terwijl aan de andere oever aan Duitse
zijde een FFH-gebied ligt met bijbehorende bescherming.
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Standpunt GS
Er wordt ingespeeld en rekening gehouden met de omstandigheden en beleidsvoornemens langs de
grens.
Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan dat de maatregelen die op grond van de KRW zijn
genomen in waterlopen aan Duitse zijde ook in Nederland doorgevoerd
zouden moeten worden en in ieder geval niet tegengewerkt moeten worden.
Indiener wijst ter informatie op de overstromingsgebieden van enkele
waterlopen langs de grens en de betreffende hoogwaterrisicokaarten die
hiervoor gemaakt zijn.

3008

3006

Standpunt GS
Bij grensoverschrijdende waterlopen dienen doelen en maatregelen op elkaar te worden afgestemd
conform de KRW. Via grensoverschrijdend overleg en afstemming wordt hier invulling aan gegeven.
Het is ons bekend dat er ook aan Duitse zijde overstromingsrisicokaarten gemaakt zijn en daarover
heeft eveneens grensoverschrijdende afstemming plaatsgehad.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

7.4.4 Behoud en herstel natte natuur en verbetering waterkwaliteit
Indiener betreurt dat het Geleenbeekdal niet meer onder de Natura2000
gebieden valt. Wel ziet indiener dat de Provincie waardevolle onderdelen toch
bescherming biedt onder de noemer “Natte parel”.

1030

Standpunt GS
Het Geleenbeekdal heeft deels de status als Natura2000gebied. Het POL brengt daar geen
verandering in.De waardevolle delen zijn inderdaad aangegeven als “natte natuurparels”.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Binnen de goudgroene zone liggen 48 natte natuurparels, waarvan er
Indiener constateert dat een goede programmering van maatregelen in die
natuurterreinen grotendeels ontbreekt. Hier is een extra inspanning nodig,
waaraan de provincie vanuit zijn regierol kan bijdragen door, net als indiener,
de natuurterreinbeheerders aan te spreken op hun programmering.

1179

Standpunt GS
Sturing aan de uitvoering van de verdrogingsaanpak wordt vormgegeven door middel van
partnercontracten tussen de provincie en de waterschappen als ook met de terreinbeheerders, waarin
een programmering van maatregelen is opgenomen, rekening houdend met de benodigde flexibiliteit
voor de uitvoering. Via de begeleidingsgroep voortgang verdrogingsbestrijding (BVV) hebben wij
afspraken gemaakt welke partij de regierol bij de uitvoering neemt. Dat betekent dat uitvoerende
partijen als trekkende partij zelf de lead nemen om maatregelen in het veld onderling af te stemmen.
Via de BVV houden wij de vinger aan de pols en spreken wij de partijen erop aan daar waar de
voortgang stagneert.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan te vrezen voor vernatting van zijn percelen als gevolg van
de aanduiding Natte Parel, en geeft aan dat negatieve effecten zullen moeten
worden gecompenseerd. Verzoekt om de aanduiding te schrappen.
Aangezien in de nabijheid van de huiskavel van indiener een gebied als ‘Natte
Parel’ is aangeduid en er in de EHS grondwaterafhankelijke natuur is
aangeduid, vreest indiener dat de grondwaterstand in het gebied d.m.v.
peilverhoging wordt opgestuwd, hetgeen de functie van zijn huiskavel sterk
kan aantasten.
Indiener verzoekt om in het POL vast te leggen dat het grondwaterpeil in de
percelen van indiener niet verhoogd mogen worden t.b.v. Natte parel

2163

2018

2356

Standpunt GS
De aanduiding natte natuurparel heeft betrekking op zowel de grondwaterafhankelijke Natura2000gebieden als op de overige prioritaire verdrogingsgevoelige gebieden. In deze natuurgebieden is
herstelbeleid van toepassing. Waterschappen en terreinbeheerders treffen hydrologische maatregelen
waarbij het via een gebiedsproces vastgestelde gewenste grond en oppervlaktewater regime (GGOR)
richtinggevend is. Bij de uitvoering is veelal maatwerk aan de orde teneinde vernatting in
aangrenzende landbouwpercelen te voorkomen. Waar vernatting niet voorkomen kan worden kan
gebruik gemaakt worden van de natschaderegeling; indien mogelijk wordt in dergelijke gevallen
gekozen voor uitruil naar drogere delen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Indiener geeft aan sterke beperkingen te verwachten i.r.t. de mogelijkheid tot
het onttrekken van grondwater als gevolg van een klein natuurgebiedje aan de
noordzijde van de A67. Indiener verzoekt hier de aanduiding bufferzone
verdroogde natuurgebieden te laten vervallen

2527

Standpunt GS
Er heeft in het kader van POL2014 op dit punt geen heroverweging plaatsgevonden. Bij de
voorbereiding van het nieuwe Provinciale Waterprogramma 2016-2021 wordt de duiding van
hydrologische bufferzones heroverwogen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Onderschrijven voornemen om langs de nog her in te richten beektrajecten de
natuurbeekzone te onderscheiden, echter schrappen van deze zone langs
reeds heringerichte beken. Verzoek om financieel instrument om deze zone te
ontwikkelen.
Het compenseren van natschade als gevolg van beperken
gebruiksmogelijkheden landbouwgrond is mede verantwoordelijkheid
provincie.
Zone natuurbeek: flexibiliteit nodig indien beekloop veranderd moet worden,
bijvoorbeeld vanwege verbreding A2.
Indiener verzoekt de aanduiding natuurbeek alleen daar te gebruiken waar
concreet aanwezige waarden aanwezig zijn en beschermt dienen te worden.
Verder verzoekt hij de zone niet breder te beschermen dan die benut is voor
de meandering van de beek.
Indiener verzoekt de goudgroene natuur van 30m aan weerszijde van de
Horsterbeek ten oosten van de golfbaan Bleijenbeek te schrappen. In een
langslepende procedure als gevolg van natuurprojecten grenzend aan zijn
bedrijf heeft indiener de toezegging van het waterschap dat er van
herinrichting van dit deel van de Horsterbeek in de toekomst geen sprake is.
Gronden van de indiener en/of het bouwvlak zijn deels gelegen binnen de
aanduiding natuurbeek. Vrees is belemmeringen in de bedrijfsvoering.
Verzoek om de aanduiding te verwijderen.

Bedrijfskavel ligt in een beekdal (Broekhuizer Molenbeek) in P3 en P4.
Indiener is het niet eens met de nieuwe aanduiding van goudgroen
(natuurbeek).
Indiener stelt de begrenzing natuurbeken ten onrechte en zonder overleg met
de eigenaren over een breedte van 60 meter is ingetekend en is toegevoegd
aan de goudgroene natuurzone.
Indiener stelt voor dit in te tekenen als zoekgebied indien er middelen voor
zijn.
Indiener vraagt zich af hoe de provincie omgaat met het eigendom, beheer en
onderhoud van de 60 meter aan meanderstroken.
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Indiener verzoekt de goudgroene aanduiding behorende bij de Natuurbeek zo
smal mogelijk te begrenzen en niet de standaard 30 m te hanteren.
Goud gelegd over tuinbouwperceel aan provinciale weg. Indiener is het hier
niet mee eens.
Perceel aan de Oude Heldense weg omgezet van EHS naar zilver. Indiener
vraagt om buitengebied of goudgroen, vanwege afwaardering grond.
Indiener verzoekt de goudgroene aanduiding nabij de Natuurbeek om te zetten
in een Bronzen
Indiener verzoekt de aanduiding natuurbeek alleen daar te leggen waar al
concreet natuurwaarden aanwezig zijn. Daarnaast is het verzoek om de
Goudgroen natuurzone langs de beek te verwijderen. Indiener vraagt om
beide aanduidingen te vervangen door de aanduiding Buitengebied.
Over het agrarische bouwvlak is een zone Natuurbeek geprojecteerd, terwijl
de beek reeds is heringericht. Verzoeken de actuele grens van het
uitgevoerde project te volgen (Horsterbeek, Pepinusbeek, Schelkensbeek,
Kwistbeek, Tungelroyse beek).
Indiener verzoekt de aanduiding Natuurbeek van zijn bouwvlak te halen nu
deze nog ruimer is dan de Goud en Brons duiding uit de POL kaart. Perceel is
na herinrichting van de Tungelroysebeek als landbouwgrond opgeleverd.
Indieners geven aan dat de aanduiding voor natuurbeek hier veel breder is
dan de 40m die in het verleden is afgesproken en verzoeken de actuele grens
van het uitgevoerde hermeanderingproject te volgen
De aanduiding natuurbeek is breder dan de legger van het waterschap. De
aanduiding brengt ook beperkingen (planologisch, schaduwwerking) met zich
mee. Verzoek is om natuurbeek te schrappen voor zover deze samenvalt met
eigendom van indiener.
Indiener verzoekt de begrenzing zone Natuurbeek te beperken tot de
goudgroene zone en evenals hiervoor mogelijkheden voor ontheffing op te
nemen. Tevens het verzoek om de begrenzing op bouwkavelniveau te volgen
waardoor toekomstige discussie in kader van bestemmingsplan wordt
voorkomen.
Aanduiding nieuwe Zone natuurbeek overbodig. Op kaart 7 “Natuur”, kaart 9
“Regionaal watersysteem”, beide uit het Ontwerp POL2014 en de kaart 4
“Normering Regionale wateroverlast” behorende bij de Ontwerp
Omgevingsverordening 2014 zijn de natuurbeken op verschillend detailniveau
ingetekend. Verder staat - om de verwarring nog groter te maken - op de
legenda van de kaart 4 “Normering Regionale wateroverlast: Natuurbeek; 25
meter brede oeverzones terwijl elders steeds wordt gesproken over een 2x 30
m strook. Ook blijkt de begrenzing van de natuurbeken op de diverse kaarten
te verschillen.
De zone natuurbeek valt niet onder de goudgroene natuurzone en wordt
derhalve ook niet (financieel) ondersteund door Rijk en/of provincie. Indiener
stelt voor om de zone natuurbeek te schrappen.
Indiener is ten aanzien van beekherstel projecten voorstander van een
gebiedsproces zoals dat heeft plaatsgevonden bij onder meer
de Tungelroyse Beek en de Loobeek. De zonering natuurbeek die in het
ontwerp POL2014 is opgenomen creëert onrust en zet de
samenwerking op achterstand. Indiener signaleert verder dat de naamgeving
'natuurbeken' ongelukkig gekozen is. In de KRW
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is sprake van natuurlijke beken. Dit kan tot verwarring leiden. Bovendien legt
de naamgeving de basis voor de aanduiding natuur in bestemmingsplannen.
De omgeving (ook buiten de zones)
kan daardoor te maken krijgen met planologische beperkingen.
Indiener stelt voor de zonering natuurbeek te laten vervallen.
Indiener verzoekt de zone natuurbeek te beperken tot 5 m uit de beek
Een deel van zijn gronden nabij de beek zijn aangeduid als Natuurbeek en
Goudgroen. Vrees is beperking van gebruiksmogelijkheden. Het verzoek is om
de aanduiding Natuurbeek te schrappen en alleen wanneer deze zijn
verworven aan te duiden als Natuurbeek.

Indiener uit haar bezorgdheid over de nadrukkelijke aandacht voor recreatie
en economie in de natuurbeek bufferzones. Volgens indiener toont de ervaring
dat er reeds voldoende aandacht voor recreatie is in de herstelde beekdalen
en verder ziet indiener behoudens agrarisch natuurbeheer geen
landbouwfunctie voor deze stroken weggelegd
Indiener heeft vastgesteld dat de Aalsbeek te Belfeld/Tegelen is ingetekend
als Natuurbeek en daarbij een zone wordt ingetekend ter grote van 2 keer 30
meter strook. IN vergelijking met kaart 4 behorende bij de OntwerpOmgevingsverordening blijkt dat een 25 meter brede oeverzone is ingetekend.
Dit schept verwarring.
Gezien haar bedrijfsvoering en het feit dat het bedrijf van indiener afwatert ten
aanzien van regenwater op de Aalsbeek wordt hinder verwacht van de
herinrichting van de Aalsbeek. Indiener verzoekt om de Aalsbeek te schrappen
uit de zone Natuurbeek en deze naar huidige inrichting te laten voortbestaan..
Rondom de Specifiek Ecologische beken is en 30 meter zone aan natuur
ingetekend, hetgeen niet volgens afspraak is. Waar beken reeds meanderen
mag geen extra claim worden neergelegd. Beken in dit gebied waar dit aan de
orde is zijn Tungelroyse beek, Raambeek, de Aa en Leukerbeek.
Voor de natuurbeken definieert u natuurzones als herinrichtings- en
meanderzones. De begrenzing is een zone van indicatief gemiddeld 30 meter
aan weerszijden van de grotere natuurbeken. Indiener interpreteert dit als de
zone die bij beekherstel voor herinrichting/meandering kan worden benut, en
niet een zone met specifieke beperkingen voor de huidige
ruimtegebruiksfuncties. Indien het oogmerk is om die zone een status te geven
zoals van "teeltvrije zone" dan stemt de indiener daar niet mee in. Indiener
gaat er vanuit dat de aanduiding natuurzone betekent dat die als
aankoopwaardig uit het natuurbeleid kan worden gezien en daarmee door de
provincie (mee-)gefinancierd.
Indiener constateert dat de ambitie is om inrichting en beheer van
natuurbeken, waarvan wij uitgaan dat u deze voorheen SEF-beken noemde,
op de natuurfunctie af te stemmen. Indiener stelt dat het zijn benadering is dan
een goede balans te vinden voor alle aanwezige belangen. Indiener benadrukt
het belangrijk te vinden dat u deze benadering in het POL overneemt.
Indiener geeft aan dat de goudgroene aanduiding van stroken langs de
Leukerbeek te zwaar te vinden nu die beek al is heringericht en verzoekt meer
rekening te houden met het recente gebiedsproces welke heeft
plaatsgevonden .
274

5230
2363, 2637, 2525, 2527,
2530, 2483, 5129, 2081,
2108, 2258, 2040, 2770,
5081, 2030, 2784, 2499,
5046, 2286, 2229, 2452
2491, 2274, 2417
5030

5075

5081

1179

1179

5087

Mede om het verontreinigen van de beken te voorkomen, moet het akkeren
binnen 50m van een beek worden ontmoedigd. Deze stroken dienen beweid
(zonder bemesting) te worden, dan wel als natuur te worden ingericht.
De Caumerbeek is betiteld als natuurbeek, waarvoor hetzelfde
beschermingsregime geldt als bij goudgroene natuur. Dit is echter niet
consequent doorgevoerd in de landschappelijke gebiedstyperingen. Indiener
verzoekt de provincie dit uit te leggen dan wel aan te passen.
Indiener heeft bezwaar tegen omzetting van zijn grond langs de Molenbeek te
Meerlo naar goudgroen.
De Kwistbeek maakt geen onderdeel uit van de EHS. Nu krijgt deze beek de
aanduiding goudgroen. Er vindt een verzwaring plaats van de bescherming
t.o.v. de bestaande situatie en wordt daarmee beperkingen gelegd voor de
strook zelf en aanliggend grondgebruik
Indiener verzoekt de zone natuurbeken te beperken tot de daadwerkelijke
natuurbeek en niet de strook van 30 meter rondom de natuurbeek, aangezien
dit beperkend is voor de gebruiksmogelijkheden van de grond
(teeltondersteunende voorzieningen). De indiener verzoekt de aanduiding van
het perceel te verwijderen en alleen daar te gebruiken. Waar concreet
beschreven waarden aanwezig zijn.
Hier wordt het begrip zone natuurbeek omschreven. Op kaart 9 behorende bij
het ontwerp-POL komt in de legenda niet het begrip zone natuurbeek voor,
maar komt het begrip beekdal naar voren.
Wanneer hetzelfde bedoeld is, dan wordt voorgesteld één begrip te hanteren
in de tekst van de verordening en in de legenda van de kaarten.
De zonering natuurbeek te laten vervallen omdat dit leidt tot onnodige
stapeling met zaken die o.a. in de Keur zijn geregeld.
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Standpunt GS
De aanduiding natuurbeek is in de plaats gekomen van de voormalige aanduiding beken met een
Specifiek Ecologische Functie (SEF-beken). In en rond deze beken staat het ecologisch functioneren
ofwel de natuurfunctie centraal. Inrichting, beheer en onderhoud van de beek dient op de
natuurfunctie te zijn afgestemd. Vanuit de KRW geldt er een resultaatsverplichting voor het herstel van
deze beken, uiterlijk per 2027 dienen al deze beken te zijn heringericht. In het Provinciaal Waterplan
2009-2015 is een fasering aangeven voor het realiseren van de nog niet voldoende ingerichte
natuurbeken.
In de ontwerp omgevingsverordening is een regeling opgenomen vergelijkbaar met die voor de
goudgroene natuurzones in een zone van 30 m aan weerszijden van alle natuurbeken.
We gaan mee met de verzoeken van indieners om deze regeling te beperken tot die natuurbeken die
de komende jaren nog heringericht moeten worden. De reeds heringerichte zones worden immers
beschermd door de Keur van het waterschap en hebben geen bijzondere bescherming vanuit de
omgevingsverordening meer nodig. Voor de nog niet gerealiseerde natuurbeektrajecten is dat echter
niet het geval. De concrete invulling en dimensionering is lokaal maatwerk: er is binnen de kaders van
de KRW-doelen flexibiliteit in vorm en ligging van de uiteindelijke natuurbeek. Belangrijk is dat er geen
onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden in de nog her in te richten trajecten langs natuurbeken.
Er is geen uniforme standaardbreedte voor herinrichtings- en inundatiezones. Globaal gaat het om
stroken van 20-30 m aan weerszijden van de beek, afhankelijk van de beekdimensies en de situatie
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ter plaatse. Voorgesteld wordt om voor de “zone natuurbeek” in de verordening een indicatieve strook
van 25 meter aan weerszijden van de beek aan te houden.
Deze stroken worden zoveel mogelijk op minnelijke wijze door het waterschap verworven, veelal via
een gebiedsproces , in voorkomende gevallen is agrarisch natuurbeheer mogelijk. Indien in nog niet
heringerichte zones langs de natuurbeken natschade ontstaat is de natschaderegeling van
toepassing.
Het karakter van de regeling voor de zone natuurbeken is ten opzichte van het ontwerp POL
aangepast.
In plaats van een verbod op ontwikkelingen heeft de regeling nu het karakter van een
motiveringsplicht: Bij een nieuw bestemmingsplan dient aangegeven te worden hoe rekening is
gehouden met en geanticipeerd op de beoogde herinrichting van de natuurbeekzone. Bestaande
bestemmingen worden daarbij gerespecteerd.
In het kader van het nieuwe Provinciale waterprogramma 2016-2021 wordt de planning en
instrumentatie voor de te realiseren zones langs natuurbeken in overleg met de waterschappen en
andere stakeholders nader bekeken en afgestemd.
De voorgesteld tekstaanpassingen in het POL zijn hieronder weergegeven, de voorgestelde wijziging
van de regeling in de verordening is terug te vinden in … van deze Nota van zienswijzen.
Voorstel aan PS
In paragraaf 7.4.4 wordt de passage ‘De natuurbeken hebben wij … als van de goudgroene natuur ‘
vervangen door
In en rond de natuurbeken staat het ecologisch functioneren en de natuurfunctie centraal. Inrichting,
beheer en onderhoud hiervan dient op de natuurfunctie te zijn afgestemd. Vanuit de KRW geldt er een
resultaatsverplichting voor het herstel van deze beken, uiterlijk per 2027 dienen al deze beken te zijn
heringericht. De reeds heringerichte natuurbeken worden beschermd door regelgeving vanuit de keur
van het waterschap. Teneindete voorkomen dat er in de nog her in te richten trajecten langs
natuurbeken onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden, geldt in de zone natuurbeek (een indicatieve
zone ter breedte van 25 m aan weerszijden van de betreffende beektrajecten) bij nieuwe
ontwikkelingen een motiveringsplicht: In het daarvoor op te stellen bestemmingsplan dient
aangegeven te worden hoe rekening is gehouden met en geanticipeerd op de beoogde herinrichting
van de natuurbeek. Hiervoor is een aparte paragraaf ‘zone natuurbeek’ opgenomen in de
Omgevingsverordening.
De zin: ‘aantasting van de natuurbeken … toegestaan.’ komt te vervallen.
Kaartweergave van natuurbeken:
maak onderscheid in “natuurbeek” en “ Zone natuurbeek”

Verder wijst indiener erop dat de Thornerbeek is aangewezen als Natuurbeek
en dat aantasting van natuurbeken ten behoeve van economische functies op
grond van het gestelde in paragraaf 7.4.4 in principe niet is toegestaan.
Indiener beschikt over een vergunning om bedrijfswater op de beek te lozen.
Daarnaast kan het voorkomen dat regenwater van kleidepots de beek inloopt.
Verzocht wordt aan te geven dat bestaande economische belangen als deze
toegestaan blijven.
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Standpunt GS
Bestaande ruimtelijke bestemmingen worden gerespecteerd. In het kader van de reguliere praktijk van
de vergunningverlening en vernieuwingen daarvan wordt besloten over lozingen en randvoorwaarden
die daarbij in acht genomen worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

In de zin “op grond van deze criteria leggen de waterschappen in overleg met gemeenten
de kleinere natuurbeken inclusief hun natuurzones op kaart vast in hun beheerplannen.” is
het woord ‘gemeenten’ weggevallen.
Indiener verzoekt om de aanduiding SEF-beek voor het gedeelte langs Weert Y 18 enige
afstand op te schorten en pas benedenstrooms daarvan te laten ingaan
Op kaart 7 lijkt de Geleenbeek ter hoogte van Aasterberg in de Maas te monden. Dit is niet
het geval. De gehele Gelenbeek en de Oude Maas dienen als Natuurbeek en daarmee als
KRW-waterlichaam te worden aangemerkt;

1055

De gronden van de indiener hebben volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Kernen
Roerdalen’ een agrarische bestemming. In het thans ter inzage liggende ontwerp van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is op de plankaart (in afwijking van het uit 2006
stammende POL) aan weerszijden van de Vlootbeek een ‘goudgroene natuurzone’
ingetekend. Indiener verzoekt dan ook dringend om het voorliggende ontwerp van het POL
2014 in dier voege te wijzigen dat de gronden ten oosten van de Vlootbeek niet worden
aangeduid als ‘goudgroene natuurzone’.

5278

Indiener verzoekt de groenzones aan te passen conform de voorgestelde aanpassingen
t.a.v. POL-kaarten. Tevens verzoekt indiener de Merkelbeekerbeek en de Ruscherbeek als
natuurbeek op te nemen op deze kaart, indien deze beken ook op de POL-kaart als
zodanig worden opgenomen.
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Standpunt GS
Op de kaarten van POL2014 en het waterplan 2009-2015 zijn alleen de grotere beken weergegeven.
De kleinere beken en bronzones leggen de waterschappen in hun waterbeheerplan vast.
Dat gebeurt in overleg met provincie en gemeenten. In 7.4.4 zal de bedoelde zin worden aangepast.
De Merkelbeek en Ruischerbeek behoren tot de kleinere beken.
De aanduiding SEF-beek wordt vervangen door natuurbeek. Dat betreft aaneengesloten trajecten, niet
onderbroken door eventuele bruggen of andere kunstwerken.
De weergave van de Geleenbeek ter hoogte van Aasterberg is inderdaad onjuist. De Geleenbeek als
natuurbeek zal worden doorgetrokken tot de uitmonding in de grindplas.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in par. 7.4.4 de woorden “Provincie en gemeenten”
toevoegen in de zin:
Op grond van deze criteria leggen de waterschappen in overleg met Provincie en gemeenten de
kleinere natuurbeken inclusief hun natuurzones op kaart vast in hun beheerplannen.
De weergave van de Geleenbeek ter hoogte van Aasterberg aanpassen op de kaarten.

Bij AEF-beken streven om de chemische normen (prioritaire stoffen) te laten
voldoen aan de KRW-normen en de ecologische en chemische waterkwaliteit
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aan de normen voor de overige wateren.
Indiener verzoekt om langs de Raambeek van de Pruiskensweg tot aan de
Tungelroysebeek aan de noord kant van de beek een strook zilvergroen op te
nemen. Dit om iets te kunnen doen tegen het belangen verschil tussen
landbouw en natuur en om iets te kunnen met de sterke lokale kwel.
Indiener geeft aan dat nu voor de beek geen specifieke functie is aangegeven
indiener in de toekomst niet zal meewerken met eventuele meandering
Indiener vraagt aandacht voor de belangrijke ecologische functie van beken
(buiten de aangewezen ‘natuurbeken’) voor waterkwaliteit en biodiversiteit.

5160

5261
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Standpunt GS
In POL2014 is in lijn met het provinciaal Waterplan 2009-2015 het onderscheid natuurbeek (was: beek
met een specifiek ecologische functie) en overige beek (was: beek met een algemeen ecologische
functie) aangegeven. Voor de KRW-waterlichamen, waartoe de natuurbeken en enkele beken met
een algemeen ecologische functie behoren, geldt een resultaatsverplichting tot realisatie van
ecologische doelen en waterkwaliteitsnormen in de periode tot 2027. Deze doelen en normen hebben
wij vastgelegd in het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Dit wordt krachtens de bepalingen van de
Kaderrichtlijn Water in het nieuwe Provinciaal Waterprogramma 2016-2021 geactualiseerd. Daarnaast
worden tevens de doelen voor de overige wateren, niet zijnde KRW-waterlichamen, vastgelegd.
Wij nemen kennis van deze stellingname.
Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt tot overleg over zijn toekomstplannen

2163

Standpunt GS
In principe is de initiatiefnemer aan zet om over zijn toekomstplannen in overleg te treden met de
daarvoor relevante partijen. In 3.2.5 van POL hebben we hiervoor een werkwijze “kwaliteitsbewust
ontwikkelen” in algemene termen beschreven. Een soort “loket” op gemeentelijk niveau, dat op basis
van een eerste gesprek samen met de initiatiefnemer de juiste gesprekspartner(s) in beeld brengt.
Ook de provincie wil op die manier meedoen om door vooroverleg en zo nodig een ontwerpende
aanpak goede initiatieven tot bloei te laten komen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

7.5 Landschap en cultuurhistorie
7.5.2 De opgave
Indiener is van mening dat ‘Eiland van Weert’ in de tabel op p. 162 op de
onderdelen Aardkunde en Historische Geografie te laag scoort. Indiener ziet de
tabel graag aangepast o.b.v. de wetenschappelijke onderbouwing uit 2009.
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De tabel op pagina 162 in het ontwerp-POL is een indicatieve relatieve score tussen de verschillende
Limburgse deelgebieden. Het eiland van Weert is een glooiend dekzand landschap en heeft daarmee
aardkundig ten opzichte van de meeste andere Limburgse deelgebieden een beperkte waarde (1 ster
in de tabel). De historisch geografische waarde van het eiland van Weert is wel hoog en scoort in de
tabel ook reeds 3 sterren. Wij zien daarom geen reden de tabel aan te passen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.5.3 Generieke aanpak
Indiener pleit ervoor dat de provincie handvatten/richtlijnen aan de gemeenten
aanreikt, aan de hand waarvan de gemeenten zorgvuldig aandacht kunnen
schenken aan de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de
witte gebieden. Tevens pleit indiener ervoor dat de provincie de ontwikkelingen in
deze “witte” gebieden nauwgezet volgt en jaarlijks in beeld brengt en evalueert.
Als blijkt dat de landschappelijke kwaliteit in deze gebieden verder achteruit gaat,
dient de provinciale rol t.a.v. deze gebieden heroverwogen te worden.
De mogelijkheden en bescherming van het landschap in het witte gebied is te
summier volgens indiener. Door de ruimtelijke afweging geheel bij gemeenten te
leggen wordt slechts een afweging gemaakt vanuit natuur-oogpunt en vallen
landschappelijke kwaliteiten tussen wal en schip.

5058
5256

5229

Standpunt GS
In POL2014 hebben wij er bewust voor gekozen om buiten de zgn. prioritaire gebieden de
verantwoordelijkheid van het buitengebied vooral bij gemeenten neer te leggen. We zijn er daarom geen
voorstander van om ook hier generiek met ‘handvatten/ richtlijnen’ te gaan werken. Wel zien wij in deze
gebieden een rol bij een aantal thema’s van provinciaal belang zoals de doorontwikkeling van de land- en
tuinbouw, windenergie en monumentaal erfgoed. Daarnaast willen wij gemeenten ondersteunen met
kennis over landschap en cultuurhistorie ten behoeve van het opstellen van gemeentelijke of regionale
kwaliteitskaders en structuurvisies. Algemeen willen we een meer ontwerpende aanpak stimuleren in een
vroeg stadium van een ruimtelijke ontwikkeling en willen we ondersteunen in ‘kwaliteitsateliers’ waar we
samen met de regio relevante thema’s uitwerken. Wij zijn van mening dat hiermee voldoende
kwaliteitsborging voor deze ‘witte’ gebieden plaatsvindt en gemeenten deze rol kunnen invullen.
Binnen de verschillende beleidssectoren en vooral via de gekozen uitwerking van dynamisch
voorraadbeheer zullen wij en de regio’s steeds beter zicht krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen die zich
binnen Limburg inclusief de ‘witte’ gebieden voordoen. Hiermee zien wij goede mogelijkheden om
periodiek de balans van kwaliteit op te maken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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Relatie landschapskader Noord- en Midden-Limburg
Indiener ziet in het gehele POL geen relatie met Landschapskader Noord- en
Midden- Limburg

5229

Standpunt GS
Het landschapskader geeft generiek voor alle landschapstypen in Noord- en Midden Limburg voorstellen
hoe invulling gegeven kan worden aan de kernkwaliteiten van deze landschappen. In het POL2014
hebben wij er onderbouwd voor gekozen om ons te richten op die landschappen waar regionaal gezien de
belangrijkste waarden liggen en ontwikkelingen het meest bijdragen aan de kwaliteitsregio Limburg. Dit
zijn de goudgroene en zilvergroene natuurzones en de bronsgroene landschapszones. Deze zones
kennen een sterke overeenkomst met de zonering van het Landschapskader. De zone waar het
Landschapskader kansen ziet voor versterking van landschap (kaart 5, beek en rivierdalen) is in lijn met
de keuze voor de bronsgroene landschapszone en steunt op hoofdlijnen ook de ontwikkelingslijn van de
goud- en zilvergroene natuurzone. In de Omgevingsverordening is voor de kernkwaliteiten van de
bronsgroene landschapszone een rechtstreekse koppeling gelegd met de aanbevelingen uit het
landschapskader. Zie hiervoor de toelichting van hoofdstuk 5 paragraaf 6 ‘Bronsgroene landschapszone’
in de omgevingsverordening.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Cultuurhistorie in goudgroene en zilvergroene natuurzone
Beleidsuitgangspunten inzake cultuurhistorische objecten als watermolens in en
rondom beken worden node gemist. Graag deze opnemen i.v.m. mogelijke
conflicten met vismigratie. Bij wijziging van het huidige functioneren van het
erfgoed dient de initiatiefnemer de consequenties van de wijzigingen te mitigeren.
Cultuurhistorisch belang middels verordening borgen in alle drie landschappelijke
zones (brons, zilver, goud);
Indiener onderschrijft de aanpak voor de bronsgroene landschapszone en is van
mening dat een dergelijke aanpak ook nodig is voor de zilvergroene natuurzone.
Gemist wordt aandacht voor landschappelijke resp. cultuurhistorische waarden in
de goud- en zilvergroene zones. Er wordt voor gepleit deze waarden resp.
kernkwaliteiten wel te benoemen voor deze zones en er een adequate regeling
voor op te nemen.
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Standpunt GS
Wij erkennen dat het in stand houden en ontwikkelen van natuurwaarden in de goudgroene en
zilvergroene natuurzone soms in strijd kan zijn met de cultuurhistorische waarden (zoals rond
watermolens) en onderschrijven dat natuurbelangen en cultuurhistorische belangen hier in samenhang
gewogen moeten worden. Via het POL2014 en de omgevingsverordening zijn de cultuurhistorische
belangen van het gehele Nationaal landschap Zuid-Limburg (naast de bronsgroene landschapszone) in
principe geborgd. Daarbuiten en daarmee generiek voor de hele goudgroene en zilvergroene natuurzone
zijn wij van mening dat het cultuurhistorisch belang binnen deze zones meer aandacht behoeft. We zullen
het cultuurhistorisch belang daarom een duidelijker plek geven in de goudgroene (POL2014 en
omgevingsverordening) en zilvergroene natuurzone (POL2014).
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Voor de motivering waarom wij niet kiezen voor een verordening voor de zilvergroene natuurzone
verwijzen wij naar ons standpunt in paragraaf 7.2 in deze nota.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL2014 aanpassen door:
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.2. (eerste tekstblok, blz. 137): ‘Daartoe moeten ook
randvoorwaarden op het gebied van milieu en water gerealiseerd worden’ door ‘Daartoe moeten ook
randvoorwaarden op het gebied van milieu en water gerealiseerd worden en worden
cultuurhistorische waarden volwaardig meegewogen, beschermd en waar mogelijk versterkt.’
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.4.1. (eerste tekstblok, blz 141): ‘Centraal staat de
uitvoering van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en daarmee samenhangende
programmatische aanpakken zoals voor stikstof (PAS)’ door “Centraal staat de uitvoering van de
beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en daarmee samenhangende programmatische
aanpakken zoals voor stikstof (PAS). In de beheerplannen zullen wij, waar mogelijk in het licht van de
N2000 doelen, rekening houden met specifieke cultuurhistorische belangen zoals rond
watermolenlandschappen langs beken.
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.4.2 (tweede tekstblok, blz 142).: ‘…van natte natuurparels
gebeurt via de GGOR-maatregelen.’ door ‘…van natte natuurparels gebeurt via de GGORmaatregelen. Binnen de zilvergroene natuurzone wordt tevens ingezet op behoud en ontwikkeling van
cultuurhistorische waarden als onderdeel van de landschappelijke waarden.’
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.6.(onderste regel, blz 144): ‘Versterking van
kenmerkende landschapswaarden en van de recreatieve waarden van natuurgebieden’ door
‘Versterking van kenmerkende landschappelijke-, cultuurhistorische- en recreatieve waarden van
natuurgebieden.’

Cultuurhistorie: hergebruik/ herbenutting monumenten
Een (planologische) stimulans vanuit de overheid moet aandacht vestigen op en
ruimte bieden voor hergebruik (opsplitsing in wooneenheden, zgn. knooperven)
van historische boerderijen met een kwaliteitsomgeving i.v.m. behoud van deze
landschappelijke parels.
Indiener vraagt zich af hoe de provincie actief invulling gaat geven aan het
hergebruik/herbestemming van cultureel erfgoed. Naar mening van indiener dient
er binnen de provincie en de gemeenten een cultuuromslag bewerkstelligd te
worden van top-down naar het faciliteren van button-up ontwikkelingen c.q.
realisaties.
In het POL2014 wordt erkend dat hergebruik/ herbestemming van cultureel
erfgoed van groot belang is. Indiener vraagt hoe de provincie hier invulling aan
wil geven en vindt dat de provincie een cultuuromslag moet faciliteren binnen
provincie en gemeenten van top-down naar bottom-up ontwikkelingen en
realisaties.
Indiener gaat er vanuit dat de Provincie financiële middelen beschikbaar stelt
voor het herbenutten van leegstaande cultuurhistorische panden.
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Standpunt GS
In zowel POL2014 (paragraaf 7.5.3) als de omgevingsverordening (paragraaf 9 Ladder van duurzame
verstedelijking en Herbenutting leegstaande gebouwen) zetten wij nadrukkelijk, ook via de ruimtelijke
ordeningslijn, in op functioneel (her)gebruik van het monumentaal erfgoed met aandacht voor
landschappelijke inbedding. Ook richt een aantal specifieke provinciale programma’s zich op (her)gebruik
van met name rijksmonumenten (waaronder boerderijen). Het toevoegen van extra woningen in
historische boerderijen moet passen binnen de woningprogrammeringen van de betreffende regio.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Cultuurhistorie: gevolgen voor eigenaar monument
Wat betekent POL voor het rijksmonument van indiener?

5033

Standpunt GS
Hoewel wij onze inzet vooral richten op grotere monumenten die leegstaan, hebben wij ook aandacht voor
de overige monumenten. In het ontwerp-POL is hier te weinig aandacht aan geschonken. Wij zullen dit
nader toelichten.
Voorstel aan PS
In paragraaf 7.5.3. onderaan blz 163 toevoegen het volgende tekstblok:
Zorgvuldige omgang met monumenten
We vinden het belangrijk dat met alle Limburgse Rijksmonumenten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij
hebben daarvoor de monumentenwacht Limburg opgericht om monumenteigenaren te ondersteunen met
kennis en kunde. Bij restauratie en verbouwing is er daarnaast de mogelijkheid om het initiatief voor te
leggen bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten in Roermond.
Wij zullen erop toezien dat monumentale gebouwen en hun omgeving volwaardig en als zodanig worden
geborgd in bestemmingsplannen. Daarnaast zullen wij bij verbouwing aan, en restauratie van,
monumenten gelegen in het buitengebied de initiatieven beoordelen en voorzien van een advies.

7.5.4 Aanpak bronsgroen landschapszone
Begrenzing
Verzoeken tot kleinschalige (veelal) verkleiningen) van de bronsgroene landschapszone
(agrarisch, recreatie, infra, wonen)
Op (deel) van bouwkavel en/of huiskavel en/ of agrarische landbouwpercelen
is de zonering bronsgroene landschapszone aangeduid. Indiener kan zich niet
verenigen met mogelijke beperkingen voor de bedrijfsvoering en toekomstige
bedrijfsontwikkeling binnen die zone. De bronsgroene landschapszone komt
veelal niet overeen met de feitelijke situatie en het gebruik van de percelen. Er
zijn vaak geen landschappelijke kwaliteiten aanwezig.
Indiener verzoekt om bij de vaststelling van het ontwerp POL2014 de
bouwkavel, huiskavel of landbouwpercelen als bronsgroen te schrappen en
volledig te leggen in de zone buitengebied.
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2004, 2009, 2021, 2022,
2028, 2037, 2040, 2042,
2043, 2048, 2051, 2059,
2060, 2067, 2076, 2079,
2086, 2087, 2089, 2093,
2094, 2096, 2065, 2102,
2105, 2110, 2123, 2126,
2127, 2128, 2131, 2132,
2140, 2141, 2143, 2148,
2151, 2153, 2168, 2180,

Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de bronsgroene landschapszone op de
verschillende functies die eventueel in deze zone ontwikkeld worden.
Indiener stelt vast dat een vijftal – in de bijlagen 1 t/m 5 bij de inspraakreactie
op luchtfoto’s aangegeven - percelen is gelegen in de Bronsgroene
landschapszone. Het betreft hier percelen gelegen direct ten zuiden van
Kessel en ten noorden van Baarlo in het buurtschap Oyen. Mogelijk dat zowel
huidige als toekomstige agrarische activiteiten op deze percelen vanwege
deze aanduiding beperkingen gaan ondervinden, aldus indiener.
Indiener ziet dan ook graag voor alle in de bijlagen aangegeven percelen de
volgende vragen beantwoord:
- welke beperkingen gaan door opname in de Bronsgroene
landschapszone gelden?
- in hoeverre worden in het POL 2014 compensabele elementen
opgenomen om de mogelijke beperkingen te ondervangen?
Specifiek voor de in bijlage 1 rood omrande percelen, welke nu op basis van
het vigerende bestemmingsplan onderdeel uitmaken van een agrarisch
bouwblok met bouw- en uitbreidingsmogelijkheden, wil indiener weten in
hoeverre de ligging in de Bronsgroene landschapszone een beperking van de
huidige mogelijkheden met zich brengt.
Algemeen is indiener van opvatting dat ingeval om reden van algemeen
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belang beperkingen gaan gelden, daarvoor compensatie dient te worden
geboden. Anders worden potentiële lasten bij een deel van de bewoners
weggelegd, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.
Indiener gaat ervan uit dat er bij de POL-kaarten sprake is van indicatieve
begrenzingen en zij gaat uit van de begrenzingen volgens het lokale
bestemmingsplan alsook de structuurvisie. Dit geldt met name voor het bedrijf
van indiener waarbij Bronsgroen is ingetekend. Naar mening van indiener over
zijn eigendomsperceel en de openbare weg. Naar mening van indiener is dit
volstrekt misplaatst. Indiener verzoekt om duidelijkheid over het hoe en
waarom hiervan
De agrarische bedrijfslocatie ligt merendeels in de bronsgroene natuurzone.
Dit was voorheen P8 (stedelijke ontwikkelingszone) en P9 (stedelijke
bebouwing). Verzoek is dit te wijzigen naar de zonering buitengebied.
Verzocht wordt de noodzakelijke uitbreiding in noordelijke richting aan te
duiden als zonering buitengebied i.p.v. bronsgroene natuurzone.
Huiskavel en percelen van wortelenbedrijf komt in de bronsgroene zone te
liggen. Indiener is hier niet mee eens en vreest voor beperkingen. Vraagt
voorzieningen.
Perceel aan de Midden Peelweg (bij Maasbree) is aangeduid als beekdal.
Indiener is het hier niet mee eens, vreest voor waardevermindering van de
grond. Tevens is de aanduiding bronsgroen ten onrechte over
tuinbouwpercelen aan een provinciale weg gelegd.
De percelen zoals aangegeven op de bijlage zijn ingetekend als bronsgroen.
Mogelijk dat dit beperkingen met zich meebrengt ten behoeve van het
uitvoeren van huidige en toekomstige agrarische activiteiten. Voor indiener is
niet duidelijk:
- Welke beperkingen er nu gaan gelden;
- In hoeverre compensatie mogelijk op vanwege de mogelijke
beperkingen.
Indiener vraagt zich voor wat een viertal percelen af, waarom de bronsgroene
zonering dwars over het perceel loopt, zonder inachtname van
perceelsgrenzen en welke beperkingen deze gedeeltelijke zonering oplevert.
Indiener constateert zijn agrarisch bouwblok met bouw- en
uitbreidingsmogelijkheden is gelegen in een bronsgroene zonering en vraagt
zich af in hoeverre deze zonering beperkingen oplegt aan de huidige
bestemmingsplanmogelijkheden en welke compensatie in het ontwerp-POL
zijn opgenomen als gevolg van eventuele beperkingen.
Het agrarisch bouwvlak van indiener is geheel gelegen in de bronsgroene
landschapszone. Hij vreest dat dit gevolgen zal hebben voor zijn
ontwikkelingsmogelijkheden. Andere bouwvlakken zijn wel uit de bronsgroene
landschapszone gehouden. Indiener verzoekt de provincie dan ook de strook
bronsgroene landschapszone te schrappen van het bouwvlak en de
omliggende gronden en deze in te tekenen als buitengebied. Subsidiair is
cliënt van mening dat in ieder geval het bestaande bouwvlak buiten de
bronsgroene landschapszone behoort te blijven. Het feit dat de precieze
begrenzing een taak is van de gemeente stelt indiener niet gerust.
Indiener stelt dat een deel van de agrarische bedrijfslocatie en het bouwvlak is
gelegen in de bronsgroene landschapszone. In POL2006 was dit nog
onderdeel van P4. Er zijn geen plannen voor vernatting. Indiener verzoekt
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deze delen te wijzigen in de categorie buitengebied
Indiener exploiteert een veehouderijbedrijf. De huiskavel ligt volgens het
ontwerp-POL in de bronsgroene landschapszone. In het POL 2006 zijn
dezelfde percelen niet in P1, P2 of P3 gelegen. Indiener stelt vast dat in de
Omgevingsverordening een bepaling is opgenomen die gemeenten verplicht
de kernkwaliteiten, zoals neergelegd in kaart 4 van het Landschapskader
Noord- en Midden Limburg te waarborgen en te verankeren in het
bestemmingsplan. Naar mening van indiener dient het huidige agrarische
gebruik van de huiskavel onverkort voortgezet te kunnen worden, zonder dat
extra beperkingen aan het gebruik opgelegd gaan worden.
Indiener verzoekt de bronsgroene landschapszone voor zijn huiskavel te
schrappen.
Indiener vindt de aanduiding ‘bronsgroene landschapszone’ voor een deel van
zijn huiskavel onterecht, aangezien de hier geplande ecologische
verbindingszone door de provincie geschrapt is.
Indiener kan zich niet vinden in de aanduiding “bronsgroene landschapszone’
van zijn bedrijfslocatie. De locatie was in POL2006 aangeduid als P4 en betreft
derhalve geen samenvoeging van P2 en P3.
Agrarisch bedrijf van indiener is gedeeltelijk in Bronsgroene zone gelegen.
Indiener is van mening dat hiervoor geen goede reden is. In POL 2006 was het
P3 gebied kleiner dan deze Bronsgroene zone. Bovendien is in gemeentelijk
bestemmingsplan het huidige agrarische gebruik aangegeven. Indiener doet
voorstel om de begrenzing aan te passen, minimaal conform POL 2006.
Bezwaar tegen de aanduiding bronsgroene landschapszone en de
beperkingen daarvan, met name niet voor percelen die in het huidig pol zijn
aangeduid als P4 en P5. Verzoek de gevraagde wijziging bronsgroen ook aan
te brengen op de kaart van de Omgevingsverordening
Agrarische bedrijfslocatie van indiener is gedeeltelijk in Bronsgroene zone
gelegen. Indiener is van mening dat hiervoor geen goede reden is. In POL
2006 was dit nog P5 gebied. Indiener doet concreet voorstel om de begrenzing
aan te passen conform gemeentelijk bestemmingsplan.
Indiener heeft bezwaar tegen de aanduiding bronsgroene landschapszone van
zijn boomgaarden.
Indiener verzoekt de aanduiding ‘bronsgroene landschapszone’ ter plaatse van
de bedrijfslocatie van een glastuinbouw bedrijf te veranderen in ‘buitengebied’
aangezien genoemde locatie niet voldoet aan de kernkwaliteiten.
Indiener constateert dat de aanduiding ‘bronsgroene landschapszone’ op zijn
agrarische bedrijfslocatie ligt en stelt dat deze aanduiding geen effecten mag
hebben op de huidige bedrijfsvoering en beoogde ontwikkelplannen hiervan.
Het bouwvlak van indiener is gedeeltelijk in Bronsgroene zone gelegen.
Indiener is van mening dat hiervoor geen goede reden is en vreest dat dit de
ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn agrarische bedrijf beperkt. Begrenzing
Bronsgroene zone moet aan gemeente worden overgelaten.
Indiener verzoekt de bronsgroene landschapszone op het bouwvlak en
omliggende gronden van indiener te schrappen en aan te duiden als
‘buitengebied’. Indiener heeft er geen vertrouwen in dat de globale en
indicatieve aanduiding in het POL door de gemeente op een verstandige
manier nauwkeuriger zal worden begrensd maar klakkeloos zal worden
overgenomen uit het POL.
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Indiener verzoekt de aanduiding bronsgroene landschapszone ter hoogte van
zijn aangevraagde bouwvlakuitbreiding voor de bouw van veestallen te
schrappen aangezien indiener voor dit deel een vergunningsprocedure heeft
lopen die al in ver stadium is en waarvoor hij een principe goedkeuring heeft
verkregen van de gemeente.
Bezwaar tegen de aanduiding bronsgroene landschapszone en verzoek deze
te vervangen in plattelandskern
Indiener maakt bezwaar tegen begrenzing van bronsgroene landschapszone
op zijn bedrijfslokatie. Deze begrenzing is ruimer dan de begrenzing beekdal in
POL2006 en volgt merkwaardige grenzen.
Indiener vreest dat aanduiding bronsgroene landschapszone in combinatie met
grondwaterafhankelijke natuur en de daaraan verbonden beperkingen van de
bedrijfslocatie ten koste gaat van bedrijfsexploitatie.
Indiener had in POL 2006 percelen met de aanduiding P2 en percelen met de
aanduiding P3 door samenvoeging van P2 en P3 is Brons ontstaan. Indiener
uit zijn ongenoegen over het in zijn ogen strengere regime welke nu in de
voormalige p3 gebieden gaat gelden
Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de aanduiding
Bronsgroen op percelen aan de noordzijde van de Dorperpeelweg en verzoekt
om de aanduiding buitengebied.
Aanduiding bronsgroen op percelen. Indiener verzoekt om de strook
bronsgroene landschapszone te schrappen van zijn percelen en deze gronden
in te tekenen als buitengebied. Dit omdat indiener vreest dat de bronsgroene
landschapszone dusdanig zal worden vertaald in het bestemmingsplan dat
sprake zal zijn van een beperking van de mogelijkheden voor de teelt van
bomen en het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen.
Het bouwvlak is aangeduid als Brons. Indiener vreest beperkingen in de
ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens indiener is op de locatie geen sprake
van specifieke kenmerken zoals verwoord in de omgevingsverordening. Hij
verzoekt Brons te verwijderen van het bouwvlak en de omliggende gronden en
de aanduiding Buitengebied toe te kennen.
Het bouwvlak is aangeduid als Brons. Indiener vreest beperkingen in de
ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens indiener is op de locatie geen sprake
van specifieke kenmerken zoals verwoord in de omgevingsverordening. Hij
verzoekt aan Brons te verwijderen van erf en bouwvlak en de aanduiding
Buitengebied aan toe te kennen.
Agrarische bouwkavel met voorgenomen zonering bronsgroene
landschapszone en buitengebied. Indiener is van mening dat bouwkavel
volledig in zone buitengebied behoort te liggen en kan zich niet verenigen met
mogelijke toekomstige beperkingen binnen de bouwkavel. Indiener verzoekt in
overleg te treden om te bezien welke percelen met aanduiding bronsgroen
aangepast dienen te worden middels aanduiding buitengebied. Aanduiding
buitengebied komt als enige aanduiding tegemoet aan feitelijke situatie en
gebruik van de percelen.
Indiener verzoekt op voorhand (in het overleg zullen percelen nader aangeduid
worden) toe te zeggen dat mogelijkheid bestaat aanduiding bronsgroen te
wijzigen in buitengebied.
Bedrijf is in procedure tot vergroting van de bouwkavel en is hierover met
gemeente en provincie in overleg. Indiener wenst dat haar volledige agrarische
286

2278

5176, 5278
5248

2290, 2497

2639

2711

2727, 2731

2705, 2710, 2725, 2650

2672

2197

2197

2246

bouwkavel en gewenste uitbreiding uit de bronsgroene landschapszone wordt
verwijderd en aan te duiden als buitengebied.
De huiskavel van de indiener is gelegen in de bronsgroene landschapszone. In
de bestemmingsplannen dienen de aanwezige kernkwaliteiten gewaarborgd te
worden. Indiener stelt zich op het standpunt dat niet uitgegaan moet worden
van de na te streven kwaliteiten, maar van de reeds bestaande kwaliteiten van
dit moment.
Bronsgroene zone loopt over bouwvlak. Indiener verzoekt de strook
bronsgroen over het bouwvlak te verwijderen en deze aan te duiden als
buitengebied. Ook al is de specifieke aanduiding een taak van de gemeenten,
aangezien gemeenten vaak 1-op-1 de zones overnemen, verzoekt de indiener
in ieder geval het bestaande bouwvlak buiten de bronsgroene zone te houden.
In de ogen van indiener is het logisch dat burger die worden benadeeld door
dit nieuwe POL, maatregelen aangereikt krijgt die leiden tot compensatie voor
de beperkingen die het nieuwe POL oplegt aan de bedrijfsvoering. Mogelijke
lasten worden anders bij de burgers neergelegd, hetgeen niet de bedoeling
kan zijn.
Indiener geeft aan dat zijn in eigendom zijnde huiskavels als Brons zijn
aangeduid. Indiener verzoekt deze aanduiding te verwijderen om toekomstige
ontwikkelingen mbt de functie agrarisch/buitengebied te behouden. Indiener
geeft eveneens aan dat een bosje aansluitend aan de gronden welke nu wit is
aan Brons kan worden toegevoegd
De bedrijfslocatie en nabijgelegen gronden worden in het ontwerp-POL
aangeduid als Bronsgroene Lanschapszone, in POL2006 als P4. Vanwege het
ontbreken van landschappelijk en/of natuurlijke waarden verzoekt de
ondernemer de gronden passend te zoneren, als “Buitengebied”.
Indiener is van mening dat strook grond met aanduiding buitengebied vanaf de
Houtsberg te beperkt is ingetekend en verzoekt om de strook bronsgroene
landschapszone vanaf de Houtsberg gelijk te trekken zoals nader aangegeven
op een bijlage.
Indiener is van mening dat het bestaande bouwvlak van de locatie Houtsberg 2
buiten de bronsgroene landschapszone behoort te worden gelaten en verzoekt
met klem hem niet over te leveren aan een nadere begrenzing door de
gemeente waar vervolgens niet toe wordt overgegaan, maar om nu meteen bij
de intekening van de bronsgroene landschapszone in ieder geval zijn
bestaande bouwvlak als buitengebied in te tekenen en niet als bronsgroene
landschapszone.
Indiener is van mening dat ten onrechte in eigendom toebehorend smalle
strook houtgewas als bronsgroene landschapszone is ingetekend en verzoekt
om betreffende strook als buitengebied in te tekenen.
Indiener verzet zich tegen “na te streven kwaliteit” en stelt zich op het
standpunt dat uitgegaan moet worden van reeds bestaande kwaliteiten van dit
moment. Indiener wenst de bestaande situatie te behouden en niet
geconfronteerd te worden met welke aanpassing dan ook. Indiener verzoekt in
de bronsgroene landschapszone tav zijn kavel niet uit te gaan van na te
streven kwaliteit, maar reeds aanwezige kwaliteiten waarmee wordt voldaan
aan de wens van indiener om de bestaande situatie te handhaven en de kavel
optimaal in te zetten voor zijn bedrijfsexploitatie.
Indiener verzoekt de bronsgroene aanduiding van een aantal percelen te halen
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om maximale ruimte voor de landbouw te behouden.
Indien de aanduidingen niet kunnen worden aangepast verzoekt indiener een
brief waarin hem wordt bevestigd dat het agrarisch gebruik van zijn gronden
incl teeltondersteunende voorzieningen ook in de toekomst mogelijk blijft.
Wij komen tot de conclusie dat eerder ambtelijk gemaakte opmerkingen resp.
toegezonden wijzigingsvoorstellen slechts ten dele zijn verwerkt. Verzocht
wordt om deze in het definitieve POL 2014 alsnog op juiste wijze op te nemen.
Het betreft de volgende opmerkingen. Bij de opmerkingen zijn verschillende
kaartbijlagen gevoegd.
Ter plaatse van de voorgenomen landgoedontwikkeling De Lage Lier is slechts
een deel van het beoogde landgoed als "Bronsgroen" aangemerkt. Dit is niet
logisch. Verzocht wordt om het hele beoogde landgoed als zodanig aan te
duiden (kaartbijlage 3);
De bronsgroene gebieden zijn erg royaal ingetekend en liggen in gebieden met
waardevolle landbouwgronden. Op verschillende van deze landbouwgronden
worden momenteel teeltondersteunende voorzieningen toegepast. Agrariërs
moeten hier geen belemmeringen in ondervinden; ook niet bij uitbreiding van
teeltondersteuning. Voorstel is om in overleg met de sector ingekleurd
bronsgroen beduidend te verkleinen.
Onderstaande gebieden (nader aangegeven op verbeeldingen) voldoen niet
aan omschrijving bronsgroen en indiener is van mening dat deze aanduiding
voor deze gebieden moet komen te vervallen.
Over gehele gebouwencomplex als over substantieel deel van de huiskavel is
aanduiding bronsgroen gemarkeerd. Indiener verzoekt om deze aanduiding
niet in stand te laten voor het hoevecomplex met bijbehorend erf en huiskavel.
Over deel van gebouwencomplex van de hoeve als over een substantieel deel
van erf en tuin is de aanduiding bronsgroen gemarkeerd. Indiener verzoekt om
deze aanduiding niet in stand te laten voor een nader op verbeelding
aangegeven strook.
Op meest noordwestelijke hoek van gronden behorende bij de hoeve
doorsnijdt de aanduiding bronsgroene landschapszone en is volgens indiener
ongewenst in geval van continuering agrarisch gebruik en zienswijze ziet er op
deze aanduiding niet in stand te laten voor nader op verbeelding aangegeven
strook.
Aan noordzijde Graetheide is brede strook met aanduiding bronsgroene
landschapszone en is volgens indiener ongewenst in geval van continuering
agrarisch gebruik en zienswijze ziet er op deze aanduiding niet in stand te
laten voor nader op verbeelding aangegeven strook.
Bezwaar tegen wijzing van status grond, nabij Wortelenbedrijf te Baarlo.
Een groot gedeelte van de weilanden is als bronsgroen gemarkeerd, deze
weilanden maken onderdeel uit van de woonkern. Uit het ontwerp POL 2014 is
niet op te maken in hoeverre de aanduiding bronsgroen werking heeft op het
feitelijke gebruik van de grond.
Het verzoek is om de eigendommen aangeduid blijven als buitengebied zonder
de aanduidingen goud-, zilver en/of bronsgroen zones.
Indiener gaat er van uit dat het beleid van benutten van kansen voor de natuur
in de bronsgroene natuurzone door agrarisch natuurbeheer gebeurt op
vrijwillige basis en dat in deze gebieden voldoende agrarische
gebruiksmogelijkheden gewaarborgd blijven. Ruimte voor incidentele nieuw
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vestiging van een melkveebedrijf dient mogelijk te blijven.
Het bevreemd indiener dat een klein bosperceeltje gelegen in de bebouwde
omgeving van Swalmen is aangemerkt als Bronsgroene landschapszone.
Indiener wil dat het perceel onttrokken wordt uit EHS en daarmee ook niet de
status van Bronsgroen behoudt. Eventuele compensatiemogelijkheden kan
indiener bieden
Indiener vindt het aanduiden van de oostzijde van de Zeesweg als
bronsgroene natuur niet reëel. Er is hier geen sprake meer van een beekdal
die dit rechtvaardigt.
Perceel Brons bij Leerkeven: was P4. Ligt tussen Leerkeven en WML-plas en
vormt onderdeel van een gevarieerd landschap. Vandaar Brons. Geen
beperkingen tav agrarisch gebruik van de gronden.
Een drietal in de zienswijze beschreven gebieden voldoet niet aan de
omschrijving van het begrip Bronsgroene landschapszone. Reeds daarom
dient deze aanduiding voor deze gebieden te vervallen. Verder is uit het
Ontwerp POL2014 niet op te maken in hoeverre de aanduiding Bronsgroene
landschapszone een positieve uitwerking heeft op het feitelijk fysieke gebruik
van gebouwen en gronden. De vrees bestaat dat dat niet zo zal zijn en dit dan
ook een verslechtering betekent van de huidige planologische situatie ter
plaatse. Ook kan de aanduiding verwarrend werken richting bestaande
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Specifiek betreft het gronden en opstallen behorende bij de twee hoeves
alsmede een brede strook grond aan de noordzijde van Graetheide in oostwestrichting binnen de gemeente Sittard-Geleen, zoals in de zienswijze nader
verbeeld. Verzocht wordt de aanduiding Natuur in Bronsgroene
landschapszone voor deze gebieden niet in stand te laten.
Bedrijfslocatie en enkele percelen cultuurgrond liggen deels in bronsgroene
landschapszone. Indiener verzoekt zonering aan te passen in buitengebied
zodat dit geen nadelig effect heeft op de bedrijfsvoering en het gebruik van
teeltondersteunende voorzieningen.
Begrenzing van Bronsgroene landschapszone moet aan de gemeente worden
overgelaten.
Overig eigendom staat ingetekend als zijnde bronsgroene landschapszone en
indiener is het hier niet mee eens (toepassen van teeltondersteunende
voorzieningen moet mogelijk blijven en ruilperceel belast met beperkingen is
niet wenselijk) en verzoekt zonering aan te passen en aan te duiden als
landbouw in het buitengebied (nader aangegeven op een kaart).
In de toelichting over de bronsgroene landschapszone wordt aangegeven dat
de begrenzing gebaseerd is op Nieuw Limburgs Peil. Deze zone in NLP geeft
aan welke ruimte nodig is om een beek robuust te ontwikkelen. Indiener is
verheugd dat deze zone is overgenomen in de bronsgroene zone.
De intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen zou conform afspraak eenop een in de POL-kaarten worden overgenomen. Dat is niet gebeurd.
Recreatieterreinen zijn in structuurvisie recreatie, in POL bronsgroen, dat is
onverenigbaar.
Onduidelijk waarom water soms onder ‘buitengebied’ valt, soms onder
‘bronsgroene landschapszone’.
De gehele camping inclusief gebouwen, chalets en kampeerterrein is gelegen
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binnen de bronsgroene landschapszone en berust naar mening van indiener
op een fout. Indiener vreest dat omstandigheid dat de bronsgroene
landschapszone over de bestemming recreatie-verblijfsrecreatie loopt
gevolgen zal hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.
Indiener verzoekt de bestaande camping als de gewenste uitbreiding (nader
aangegeven op bijlage) te begrenzen als buitengebied.
Voor nader aangegeven locaties op kaarten is de zonering bronsgroene
landschapswaarde geprojecteerd. Indiener is van mening dat beide locaties
volledig in buitengebied behoren te liggen en kan zich niet verenigen met
mogelijke toekomstige beperkingen voor het gebruik voor woondoeleinden en
recreatie. Indiener verzoekt om bij vaststelling ontwerpPOL2014 beide locaties
volledig te leggen in de zone buitengebied.
Ten aanzien van recreatief medegebruik moet het geen vanzelfsprekendheid
zijn dat alle percelen openbaar toegankelijk zijn. De eigenaar moet wel de
keuzemogelijkheid hebben voor openstelling
Op de kaarten staan diverse onjuistheden (weergegeven op separaat kaartje):
- Delen van Stevensweert en Ohé en Laak zijn niet aangemerkt als
Bestaand Bebouwd Gebied/Landelijke kern, maar als Bronsgroene
landschapszone; Hierdoor zijn er geen ontwikkelingen op het terrein
van wonen, detailhandel, etc. mogelijk.
- Het gebied “Groeskamp” tussen Wessem en Thorn aan de
Grootheggerplas is ten onrechte aangeduid als bronsgroene
landschapszone. Komt niet overeen met vigerende bestemming dat
bouw van recreatieterrein met 300 woningen, voorzieningen en
jachthavens mogelijk maakt;
- Het landbouwgebied tussen Wessem en Thorn ten noorden van de
weg Meers dient als buitengebied te worden beschouwd;
- Het gebied Porto Isola ten noorden van Stevensweert dient als
Buitengebied te worden aangeduid in plaats van Bronsgroene
landschapszone;
- Het water van Polderveld dient als Buitengebied te worden aangeduid
in plaats van Bronsgroene landschapszone;
- De begrenzing aan de noordzijde van de kern Heel is niet juist: het
perspectief Landelijke kern is onterecht niet over het gehele,
bebouwde gebied gelegd (het perspectief Bronsgroene
landschapszone is onterecht gelegen over bestaande woningen).
Bestemming Wonen binnen het bestemmingsplan Woningen “Op den
Dries/Bourgogne” is aangeduid als bronsgroen landschapszone.
Verzoek is de aanduiding bronsgroen landschapszone te schrappen.
Tevens wordt bezwaar gemaakt tegen artikel 5.16 (bronsgroene
landschapszone) van de ontwerp omgevingsverordening. Belang van client
namelijk wonen prevaleert tov artikel 5.16.
De huidige POL-perspectievenkaart is op grote onderdelen ten nadele van
indiener gewijzigd. Nagenoeg alle belangrijke (ontwikkel)locaties hebben
onterecht een veel zwaardere natuuraanduiding gekregen. Indiener heeft een
kaart bijgevoegd waarop onderstaande locaties zijn aangegeven met daarbij
de volgende verzoeken:
A) Slot Schaesberg: i.v.m. ontwikkelingsplannen verzoekt indiener de
zoneringen ‘goudgroene natuurzone’ en ‘bronsgroene landschapszone’ te
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wijzigen in de zonering ‘Buitengebied’.
B) Rouenhof: i.v.m. ontwikkelingsplannen en het huidige gebruik van de
locatie, verzoekt indiener de zoneringen ‘goudgroene natuurzone’ en
‘bronsgroene landschapszone’ te wijzigen in ‘Buitengebied’.
D) Snowworld: gelet op het gebruik van deze locatie verzoekt indiener de
zonering ‘bronsgroene landschapszone’ te wijzigen in ‘stedelijk gebied’.
E) Top Wilhelminaberg: i.v.m. plannen in het kader van IBA verzoekt indiener
de zoneringen ‘goudgroene natuurzone’ en ‘bronsgroene landschapszone’ te
wijzigen in ‘stedelijk gebied’.
F) Mondo Verde en kasteel Strijthagen: i.v.m. het toeristisch-recreatieve
karakter van deze locaties verzoekt indiener de zonering ‘bronsgroene
landschapszone’ te wijzigen in ‘buitengebied’.
Indiener verzoekt de opmerkingen die bij themakaart 1 zijn gemaakt t.a.v.
natuurzones en buitengebied ook op deze kaart te verwerken.
Indiener verzoekt voor aangegeven percelen te ontwikkelen “randweg” en
rood-aangegeven hoekkavel de aanduiding “bronsgroene landschapszone” te
schrappen gezien toekomstige ontwikkelingen.
Bestaande bestemming agrarisch bedrijf en het gehele kampeerterrein als
bestemming recreatie-verblijfsrecreatie moet buiten de bronsgroene
landschapszone gelaten te worden
Er is bij het bepalen van landschapswaarden geen rekening gehouden met de
gebiedsontwikkeling Maaspark Well.
Een deel van het bouwvlak en huiskavel van de reclamant is gelegen in de
aanduiding bronsgroene landschapszone. Reclamant is van mening dat dit
berust op een fout (kenmerken bronsgroen zijn niet aanwezig) en dat de
aanduiding belemmerend is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het
bedrijf. Reclamant verzoekt deze gronden aan te duiden als buitengebied.
De nauwkeurigheid van bronsgroen roept ernstige vraagtekens op bij indiener
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Standpunt GS
De bronsgroene landschapszone omvat de (landschappelijk waardevolle) beekdalen en bufferzones rond
bestaande natuurgebieden met de daarin aanwezige (extensievere) landbouwgebieden, monumenten,
kleinere landschapselementen, waterlopen e.d. Een kwart van de bronsgroene landschapszone wordt
gevormd door het winterbed van de Maas. In Zuid-Limburg omvatten deze zones ook de steilere
hellingen, droogdalen en de belangrijkste landschappelijke verbindingen naar het Maasdal.
De bronsgroene landschapszone is een samenvoeging, aanpassing en verkleining van de voormalige
POL perspectieven P2 (provinciale ontwikkelingszone groen) en P3 (ruimte voor veerkrachtige
watersystemen). De grenzen voor wat betreft de beekdalen van Noord- en Midden Limburg zijn bepaald
aan de hand van een integraal hydrologisch model. Dit model heeft ook ten grondslag gelegen aan de
berekeningen voor het Nieuw Limburgs Peil. In de hydrologische berekening is er vanuit gegaan dat de
maatregelen uit Nieuw Limburgs Peil zijn uitgevoerd én de KRW-beken ecologisch optimaal zijn
ingericht. Er is gerekend met de meteorologische weerperiode 1994-2004 én met het KNMI
klimaatscenario 2050 (W scenario). Door deze aanpassing van de begrenzing kunnen soms ook delen
van de huidige POL-perspectieven P4 en P5 binnen de bronsgroene landschapszone komen te vallen. In
totaliteit is er echter wel sprake van een verkleining van zo’n 20% ten opzichte van de perspectieven 2 en
3. Dit is in lijn met de afspraken zoals eerder gemaakt in de zgn. Verklaring van Roermond 2009.
In het ontwerp POL is op verzoek van met name gemeenten een beperkt aantal gebieden in Noord- en
Midden-Limburg gelegen buiten de nieuwe beekdalzones toegevoegd aan de bronsgroene
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landschapszone. Op basis van de zienswijzen hebben wij deze toevoegingen nogmaals kritisch
nagelopen en een aantal gebieden die onvoldoende landschappelijke waarde vertegenwoordigen alsnog
laten vervallen als onderdeel van de bronsgroene landschapszone en weer toegevoegd aan de categorie
buitengebied.
Wij hebben de Bronsgroene landschapszone globaal en niet op kavelniveau begrensd. Er kunnen binnen
deze zone daarom ook ‘rode functies’ liggen als woningen, agrarische bouwkavels en bedrijven. Voor
deze andere functies gelden de bestaande rechten volgens het vigerende bestemmingsplan. Gemeenten
kunnen zelf bepalen hoe zij deze zone laten doorwerken in hun bestemmingsplannen (bijvoorbeeld een
bestemming Agrarisch met waarden). Waar een aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten mogelijk
aan de orde is dient in de toelichting van het bestemmingsplan gemotiveerd te worden hoe bij de
ruimtelijke afweging rekening gehouden is met de kernkwaliteiten. Binnen de zone Bronsgroen is ruimte
voor ontwikkeling van de grondgebonden landbouw rekening houdend met de landschappelijke
kernkwaliteiten (als onderdeel van de ‘Lust voor de omgeving’, visie Limburgse Land en tuinbouw Loont).
Het gehele winterbed van de Maas is, voor zover geen goud of zilver, onderdeel van bronsgroen. Gezien
de regionale/ nationale belangen van het winterbed is dit een bewuste keuze. Hierdoor liggen daar ook
andere functies binnen bronsgroen.
Wegens het globale karakter van de begrenzing, de bestaande rechten in het vigerend bestemmingsplan,
en het feit dat de uiteindelijke afweging primair op gemeentelijk niveau plaatsvindt is nadeelscompensatie
of planschade niet aan de orde.
De zone Bronsgroen uit POL 2014 is qua aard en beleidsdoelen niet volledig vergelijkbaar met de zones
P2 en/of P3 uit het POL2006 In de bronsgroene landschapszone is natuurontwikkeling geen hoofddoel.
P2/POG had naast een landschappelijke functie ook de functie van zoekgebied voor de realisatie van
natuur. Dit voor onder meer natuurcompensatie, tegenprestaties in het kader van het Limburgs
kwaliteitsmenu en herbegrenzing van de EHS. Het zoekgebied voor natuurontwikkeling ligt nu
hoofdzakelijk in de goudgroene natuurzone. Binnen Bronsgroen ligt die claim van natuurontwikkeling er
niet.
De prioriteit binnen Bronsgroen ligt bij het versterken van de te onderscheiden landschappelijke waarden
(kernkwaliteiten). De mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer steunt de provincie via Groenblauwe
diensten die door de grondeigenaren kunnen worden aangevraagd. Binnen de bronsgroene
landschapszone ligt het primaat bij het agrarisch grondgebruik, waarbij de landbouw kan kiezen voor
agrarisch natuurbeheer.
De bronsgroene landschapszone is waar nodig aangepast aan de (ten opzichte van het ontwerp POL
gewijzigde) begrenzing van het bestaand bebouwd gebied (zie hoofdstuk 3 van deze Nota van
zienswijzen). Waar sprake is van overlap tussen bestaand bebouwd gebied en
bronsgroene landschapszone, zoals uit meerdere zienswijzen blijkt, is dit hersteld en is de bronsgroene
landschapszone aangepast. Dit leidt tot aanpassingen voor een deel van de in de zienswijzen
aangekaarte situaties.
Dit laatste geldt zeker voor de voormalige stedelijke ontwikkelingszones (perspectief 8). Die worden
onderdeel van de zone buitengebied. Dit stond wel in het ontwerp-POL (tabel blz.13), maar per abuis zijn
hier de gebiedsdelen met een steilere helling toch onderdeel geworden van de bronsgroene
landschapszone. Dat wordt gecorrigeerd. Deze situatie doet zich vooral in Parkstad voor.
Verwezen wordt verder naar de beantwoording onder paragraaf 3.1.6 ‘Een onderscheid in zeven soorten
gebieden’. Voor het beleid rond teeltondersteunende voorzieningen wordt verwezen naar de
beantwoording onder paragraaf 7.6 Land- en tuinbouw.
De vele verzoeken tot het in detail wijzigen van de bronsgroene landschapszone, zoals het schrappen
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van agrarische bouwvlakken, linten van woningen, verblijfsrecreatieve bedrijven en solitaire niet
agrarische bedrijven volgen wij gezien voorgaande toelichting niet.
Voorstel aan PS
Kaart bronsgroene landschapszone aanpassen aan gewijzigde kaart bestaand bebouwd gebied,
herstellen van overlapsituaties (zie voorstel onder paragraaf 3.1.6).
Corrigeren kaart ter plaatse van voormalige stedelijke ontwikkelingszones (perspectief 8), deze worden
buitengebied.
In Noord- en Midden-Limburg de toevoegingen aan de bronsgroene landschapszone die buiten de
beekdalzone en buiten de voormalige perspectieven P2 en P3 zijn gelegen laten vervallen als deze
onvoldoende landschappelijke waarde hebben

Verzoeken tot kleinschalige (veelal) verkleiningen van de bronsgroene landschapszone
(bedrijventerreinen)
Het via een raadsbesluit voor havenontwikkeling Venlo bestemd terrein is nu
bronsgroene natuur.
Indiener verzoekt het college om de aangeduide percelen zoals aangegeven
op de bijlage te betrekken bij het stedelijk gebied van de haven van Venlo.
Eén van de onderdelen van het Plan van Transformatie ENCI vormt de
aanpassing van de kade tbv aanvoer van klinker. De na te streven
natuurdoelstellingen binnen de Bronsgroene landschapszone vormt echter
een belemmering voor de uitbreiding van de kade.
Op de kaarten staan diverse onjuistheden (weergegeven op separaat kaartje):
- De steenfabriek, Meers 38 te Thorn, behoort als bedrijventerrein
aangemerkt te worden en niet als Bronsgroene landschapszone;
- De noordhoek van het bedrijventerrein Koeweide Maasbracht staat op
de kaarten 1 en 7 vermeld als natuur (brons) en op kaart 3 als
bedrijventerrein. Dit moet bedrijventerrein zijn.
- De Grinderij (van de bedrijventerreinen Veestraat en Linnerblik)
worden op de kaarten 1 en 7 doorsneden met een natuurzone, waarde
brons. De Grinderij is een aaneengesloten bedrijventerrein. In de
nabije omgeving zijn natuurwaarden gecompenseerd;
De huidige POL-perspectievenkaart is op grote onderdelen ten nadele van
indiener gewijzigd. Nagenoeg alle belangrijke (ontwikkel)locaties hebben
onterecht een veel zwaardere natuuraanduiding gekregen. Indiener heeft een
kaart bijgevoegd waarop onderstaande locaties zijn aangegeven met daarbij
de volgende verzoeken:
Fresh Valley: i.v.m. herstructurering en beperkte uitbreiding van
bedrjiventerrein Abdissenbosch, verzoekt indiener de zonering ‘bronsgroene
landschapszone’ te wijzigen in ‘bedrijventerrein’.
Bedrijventerrein Strijthagen: een deel van het bestaande bedrijventerrein is
aangeduid als ‘bronsgroene landschapszone’, indiener verzoekt dit te wijzigen
in ‘bedrijventerrein’.
Indiener wijst erop dat op enkele van zijn productielocaties de
natuuraanduiding niet in overeenstemming is met de natuurwaarde die bij de
praktijksituatie kan horen.
Dit betreffen de volgende locaties:
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Steenfabriek Thorn: het fabrieksterrein heeft een zwaar industrieel
karakter. Op dit moment is het bedrijf ingedeeld alsof het een
buitengebied betreft. De aanduiding Natuur in bronsgroene
landschapszone acht hij hier niet op z’n plaats. Ook klopt de
begrenzing van de goudgroene natuur hier en daar niet. Verzocht
wordt om hier de aanduiding Bedrijventerrein en dus Natuur in
bebouwd gebied aan te geven en aan te sluiten bij de werkelijke
begrenzing van zijn bedrijventerrein.
• Steenfabriek Nuance: het fabrieksterrein heeft een zwaar industrieel
karakter. De aanduiding Natuur in bronsgroene landschapszone en
Natuur in buitengebied acht indiener hier niet op z’n plaats. Verder
wijst indiener erop dat op de betreffende kaart een vreemde kronkel
staat aangegeven dwars over het fabrieksterrein. De oorsprong
daarvan ligt in een ooit door Rijkswaterstaat foutief aangegeven
rivierbedding. Naar de mening van indiener is er nu de uitgelezen kans
om deze fout te herstellen. Verzocht wordt om hier de aanduiding
Bedrijventerrein en dus Natuur in bebouwd gebied aan te geven en
aan te sluiten bij de werkelijke begrenzing van zijn bedrijventerrein.
Bezwaar tegen de aanduiding bronsgroene landschapszone van percelen op
het industrieterrein aan te duiden als bedrijventerrein
Indiener verzoekt voor aangegeven percelen de aanduiding “bronsgroene
landschapszone” te schrappen gezien de geldende
bestemmingsplanaanduiding ‘Bedrijfsdoeleinden’ op Bedrijventerrein Ora et
Labora.
Indiener verzoekt voor aangegeven perceel de aanduiding “bronsgroene
landschapszone” te schrappen gezien de geldende
bestemmingsplanaanduiding ‘Bedrijfsdoeleinden’ op Bedrijventerrein
Koeweide.
Indiener heeft bezwaar tegen beperking van uitbreidingsmogelijkheden van
het bedrijf, en daarmee continuering van het bedrijf naar de toekomst toe, als
gevolg van ligging in een bronsgroene landschapszone. Het bedrijf verwacht
nog een sterke groei naar de toekomst toe. De gemeente Heerlen verwijst in
haar concept bestemmingsplan Heerlerheide zuid naar het POL waarin wordt
aangegeven dat de gronden rondom het bedrijf een groene ontwikkelingszone
liggen en dat er dus geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden die hierin
niet passen.
Wij komen tot de conclusie dat eerder ambtelijk gemaakte opmerkingen resp.
toegezonden wijzigingsvoorstellen slechts ten dele zijn verwerkt. Verzocht
wordt om deze in het definitieve POL 2014 alsnog op juiste wijze op te nemen.
Het betreft de volgende opmerkingen. Bij de opmerkingen zijn verschillende
kaartbijlagen gevoegd. Deel bedrijventerrein "Korendal", met een
bedrijfsbestemming, is aangeduid als "Bronsgroen". Dit is onjuist en dient te
vervallen.
Svp niet de gehele bedrijfslocatie te Kessel-Eik als bronsgroen aanduiden
maar alleen dat deel waar de ontgrondingsvergunning van kracht is; niet het
gedeelte dat bedrijfsterrein is.
Steenfabriek Thorn is als buitengebied ingedeeld. Daarom klopt de indeling in
bronsgroene natuur niet.
Het verzoek is om te sluiten bij de werkelijke begrenzing van het terrein en dit
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als bedrijventerrein (en dus natuur in bebouwd gebied) aan te duiden. Ook is
aanpassing van de kaarten 7.4.3 en 7.4.4 nodig omdat de Thornerbeek over
het fabrieksterrein loopt en het bedrijf toestemming heeft (vergunningen) om
bedrijfswater te lozen.
Verzocht wordt om op te nemen dat bestaande bedrijfseconomische belangen
toegestaan blijven t.a.v. de Thornerbeek.
Steenfabriek Nuance te Afferden heeft een industrieel karakter; de aanduiding
bronsgroene landschapszone en natuur in buitengebied past niet.
Het verzoek is om bij de natuurkaarten de werkelijke fabrieksterreinbegrenzing
te volgen en het fabrieksterrein in te delen als natuur in bebouwd gebied.
Tevens is het verzoek om alle fabrieksterreinen van Wienerberger BV uit te
sluiten van de aanduiding archeologisch aandachtsgebied omdat de gronden
zeer vaak en diep is geroerd.

5048

Standpunt GS
In het POL 2014 nemen we op de kaart Zonering Limburg (kaart 1) het bestaand bebouwd gebied weer,
onderverdeeld naar stedelijke centra, bedrijventerreinen en overig bebouwd gebied. Bij controle van het
kaartbeeld en vanuit een aantal zienswijzen is gebleken dat delen van de bronsgroene landschapszone in
een beperkt aantal gevallen over de categorie bedrijventerrein ligt. Wij zullen daarom het REBIS bestand
opnieuw over de zoneringskaart projecteren en de bronsgroene landschapszone uitsnijden waar sprake is
van overlapsituaties.
Dit zal tot aanpassingen leiden voor een deel van de in de zienswijzen genoemde bedrijven (waar sprake
is van bestaande bedrijventerreinen vanaf 1 ha of 2 bedrijven of meer). Verwezen wordt verder naar de
beantwoording onder paragraaf 3.1.6 ‘Een onderscheid in zeven soorten gebieden’.
Voor de solitaire bedrijven wordt verwezen naar ons standpunt in paragraaf 7.5.4 onder “Verzoeken tot
kleinschalige (veelal) verkleiningen) van de bronsgroene landschapszone (agrarisch, recreatie, infra,
wonen)”.
Voorstel aan PS
Kaart bronsgroene landschapszone aanpassen ter plaatse van de categorie Bedrijventerreinen (via het
zgn. REBIS bestand) .

Verzoeken tot kleinschalige (veelal) vergrotingen van de bronsgroene landschapszone
De zonering rond Greenport strookt niet met het landschapsplan Greenport en
Californië. Indiener zou graag een strook toevoegen aan zilvergroen of
bronsgroen. Indiener heeft korte toelichting en kaart bijgevoegd.
Indiener verzoekt een aantal gebieden in het Klavertje4 gebied als
bronsgroene zone aan te merken
- het gebied Ulfterhoek en omgeving
- Brommer (als groene bufferzone tussen de kassencomplexen en om
te voorkomen dat het goudgroene gebied Brommer geïsoleerd raakt)
- Noordelijke sport (ecologische verbinding, functie voor mitigatie en
compensatieverplichtingen)
De door Development Company Greenport Venlo (DCGV) ingebrachte
gezamenlijke zienswijze over het aanduiden van bronsgroen natuurzone op
kaart 7 wordt niet gedeeld door indiener. DCGV vraagt de aanduiding aan te
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brengen rond de Ulfterhoek, de Brommér en de zone tussen Brommèr en
Reulsberg. De Brommèr heeft deels de status van EHS. Niet vanwege flora en
fauna, maar omdat het één van de laatste heidevennen in de regio is. De
verbinding naar de Reulsberg heeft geen status, maar is in de Structuurvisie
Klavertje 4 benoemd om te versterken in het geval dat kassen de verbinding
voor amfibieën minder aantrekkelijk zouden maken. Echter zolang er geen
kassen staan biedt de huidige situatie al een adequate inrichting. Deze zone is
versterkt ter compensatie voor de ontwikkeling van Californië 1. Tot slot
menen wij dat het POL de kamsalamander niet hoeft te beschermen, dat doet
de flora en fauna wet.
Indiener stelt voor om het POL2014 op deze punten niet aan te passen.
Standpunt GS
In de structuurvisie voor het Klavertje 4 gebied is een uitgebreide groenstructuur van een zeer hoog
detailniveau uitgewerkt met verschillende gradaties van belang. Voor het POL2014 willen wij alleen
die onderdelen aan brons toevoegen die bijdragen een robuuste (integrale) landschappelijke zone als
onderdeel van de regionale goud/ zilver/ brons structuur. Van de voorgestelde verzoeken willen wij
daarom alleen het gebied van de Brommér, dat nu reeds onderdeel is van de goudgroene natuurzone
middels een toe te voegen verbinding en bufferzone koppelen aan het gebied van de Reulsberg door
opname als Bronsgroene landschapszone. Dit is een wat beperkter oppervlakte dan de gehele zone
‘landschappelijke binnenruimte’ die door indiener is voorgesteld.
Dat betekent overigens geenszins dat de overige gebieden die door indieners aangedragen zijn geen
waarden vertegenwoordigen en geen ontwikkeling zouden behoeven. Wij gaan er vanuit dat deze
waarden via de lijn van de structuurvisie voldoende geborgd zijn en in ontwikkeling gebracht kunnen
worden.
Voorstel aan PS
Toevoegen van een beperkte verbinding en buffer als Bronsgroene landschapszone rond het gebied
de Brommér richting de Reulsberg.

Toekennen van bronsgroene status aan percelen in het Lanakerveld tbv
subsidie voor onderhoud landschapselementen.
Indiener constateert dat er een bronsgroene aanduiding is toegevoegd aan
gronden tussen de Kempenstraat en België. Indiener geeft aan dat er een
aantal gebieden zijn waar het meer voor de hand ligt om een aanvullende
bronzen aanduiding op te nemen dan hier het geval is. De voorbeelden
betreffen:
- Het gebied tussen de voormalige stort en de Lauraheide,en dan vooral ten
noorden van de stort tussen de Vetpeelweg en de Diesterbaan
- de laagte ten noorden van de Lochtstraat (Zilver of Goud zou nog meer
gewenst zijn) vanwege de interactie van dit gebied met het Areven
-Omgeving Tungeler Wallen waar aansluiting wordt gezocht met het beekdal
van de Tungelrosebeek en de Dijkerpeel. Indiener verzoekt hier nog eens naar
de begrenzing te kijken nu deze in zijn ogen erg krap is.

5244
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Standpunt GS
Het Lanakerveld is geen onderdeel van een robuuste (integrale) landschappelijke zone in het landelijk
gebied. Opname in bronsgroen vinden wij daarom niet logisch en wenselijk.
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Voor het voorstel rond de Lauraheide en Tungeler Wallen houden wij vast aan de begrenzing van
beekdal en bronsgroene landschapszone die op basis van het hydrologisch model is bepaald. Ook
buiten de bronsgroene landschapszone kunnen gebieden voorkomen die (hydrologische) waarden
vertegenwoordigen.
Ten aanzien van het gebied bij het Areven hebben wij reeds een extra gebied toegevoegd aan brons
grenzend aan het Areven en aan het gebied dat indiener nog wil toevoegen. Het nog verder vergroten
van dit gebied vinden wij niet noodzakelijk. Wel is per abuis ten zuiden hiervan de laagte rond de
Stramprooise heide gedeeltelijk als buitengebied aangeduid terwijl dit onderdeel is van een laagte (P3
uit huidig POL). Dit gebied wordt omgeven door goud en brons (laagte). Wij stellen voor deze fout te
herstellen en de buitengebied enclave van de Stramprooise heide toe te voegen aan de bronsgroene
landschapszone.
Voorstel aan PS
De enclave met de aanduiding buitengebied van de Stramprooise heide toe voegen aan de
Bronsgroene landschapszone.

e

Indiener verzoekt het Middengebied (2 fase) tussen Sittard-Geleen en Hof van
Limburg toe te voegen aan de bronsgroene landschapszone vanwege de
ecologische verbinding Heuvelland-Maas

1012

Standpunt GS
In het POL is aangegeven dat we de relatie van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg met o.a. het
Maasdal willen versterken. Genoemde verbinding draagt hier, hoewel slechts gedeeltelijk uitgewerkt
en met een hoog stedelijk karakter, wel aan bij. Ook in het bestaande POL was deze zone reeds
onderdeel van Perspectief 2. We stellen daarom voor deze zone opnieuw op te nemen en onderdeel
te laten uitmaken van de bronsgroene landschapszone en voor zover in provinciale cofinanciering
gerealiseerde grotere natuuronderdelen in dit project als zilvergroene natuurzone.
Voorstel aan PS
e
Middengebied (2 fase) tussen Sittard-Geleen en Hof van Limburg toe voegen aan de bronsgroene
landschapszone respectievelijk zilvergroene natuurzone.

Samenvoegen P2 en P3 naar bronsgroene landschapszone
Indiener verzoekt de perspectieven 2 en 3 niet samen te voegen maar voor
beide perspectieven een passend ruimtelijk beleid te formuleren dat kansen
biedt waar mogelijk en bescherming waar nodig.
Indiener wijst op samenvoeging perspectieven 2 en 3 uit vigerend POL naar
onderhavig POL en dit biedt in praktijk voor ruimtelijk regime van perspectief 3
gebieden aanmerkelijk minder mogelijkheden. Indiener verzoekt beide
perspectieven, die ook duidelijk andere doelstelling hebben, niet samen te
voegen.
P3 wordt toegevoegd aan P2. Indiener verzoekt dat niet te doen.
Indiener constateert dat de bescherming van de POG (nu Brons) dermate
sterk is afgenomen dat zij vreest voor vele ongewenste ontwikkelingen in de
onmiddellijke nabijheid van de EHS en verzoekt dit te herstellen.
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Het bouwblok was aangemerkt als P3 zone. In het ontwerpPOL worden P2
(extensiveringsgebied) en P3 (verwevingsgebied) samengevoegd hetgeen
beperking in ruimtelijke bedrijfsontwikkeling met zich meebrengt.
Het verzoek is om beide perspectieven niet samen te voegen.
Verzoek om P2 en P3 gebieden niet samen te voegen, omdat daardoor P3
gebieden minder mogelijkheden hebben

2673
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Standpunt GS
De zone Bronsgroen uit POL 2014 is qua aard en beleidsdoelen niet volledig vergelijkbaar met de
zones P2 en/of P3 uit het POL2006. In de bronsgroene landschapszone is natuurontwikkeling geen
hoofddoel. P2/POG had naast een landschappelijke functie ook de functie van zoekgebied voor de
realisatie van natuur. Dit voor onder meer natuurcompensatie, tegenprestaties in het kader van het
Limburgs kwaliteitsmenu en herbegrenzing van de EHS. Het zoekgebied voor natuurontwikkeling ligt
nu hoofdzakelijk in de goudgroene natuurzone. Binnen Bronsgroen ligt die claim van
natuurontwikkeling er niet. Bronsgroen is daarmee zeker niet hetzelfde als de huidige P2/ POG zone,
maar een integrale landschappelijke zone waar met name de grondgebonden landbouw de
hoofdfunctie is.
Door de samenvoeging van P2 en P3 worden de extensiveringszones niet vergroot. Wij stellen zelfs
voor om de extensiveringszones te verkleinen op die delen waar de ecologische verbindingszones uit
het huidige POL geen onderdeel meer uitmaken van de Goud/ Zilver/ Brons structuur (zie 7.6 van de
Nota van zienswijzen).
Tevens verwijzen wij naar ons standpunt in paragraaf 7.5.4 onder “Verzoeken tot kleinschalige (veelal)
verkleiningen) van de bronsgroene landschapszone (agrarisch, recreatie, infra, wonen)”.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Verweving zoneringen
Naar mening van de indiener wordt het gebied rond het Kasteelke in Meerlo
(Moleneind 4 / 6) uit landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief oogpunt
onvoldoende beschermd als gevolg van de lappendeken aan uiteenlopende (en
deels onverenigbare-) typeringen in het ontwerp-POL waarbij menige typering
ook nog te weinig bescherming biedt tegen aantastingen, of mogelijkheden tot
upgrading ervan.

5194

Standpunt GS
Wij hebben de zoneringen indicatief (modelmatig) en niet op kavelniveau begrensd. Een perceel of terrein
kan daarom overlappen met verschillende zoneringen. Bij ontwikkelingen houden wij hier ook rekening
mee en nemen de ruimere context van het initiatief in ogenschouw. De exacte begrenzing en juridische
vertaling van de zoneringen vindt daarnaast plaats door gemeenten bij vaststelling van
bestemmingsplannen. Verder wordt verwezen naar ons standpunt in paragraaf 7.5 onder “Verzoeken tot
kleinschalige (veelal) verkleiningen) van de bronsgroene landschapszone (agrarisch, recreatie, infra,
wonen)”.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven
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In bronsgroen is beperkte doorontwikkeling mogelijk. De uitwerking wordt
doorgeschoven naar de regionale gebiedsvisies. Het had voor de hand
gelegen om het POL2014 gelijktijdig met de gebiedsvisies bekend te maken

2572

Standpunt GS
De uitwerking van de bronsgroene landschapszone is geen onderwerp van een regionale visie, maar
vindt per gemeente plaats in bestemmingsplannen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Financiële steun in bronsgroene landschapszone
Ook voor projecten binnen de bronsgroene gebieden is financiële en
projectmatige steun vanuit de provincie gewenst. Voor het resterende
‘buitengebied’ maakt indiener graag aanspraak op de projectsubsidies, IKLgelden en mensgerichte natuur- en landschapsgelden.

1004

Standpunt GS
De provincie richt zich met financiële instrumenten voor op natuur en landschap buiten de goudgroene en
zilvergroene natuurzones vooral op de bronsgroene landschapszone en het Nationaal Landschap ZuidLimburg. Voor het buitengebied beperkt de provincie zich tot een beperkt aantal onderdelen zoals de
omgeving van monumenten en leefomgeving van beschermde flora en fauna.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Bosaanleg en natuurontwikkeling in bronsgroene landschapszone
Binnen de grens waar een overeenkomst voor agrarisch natuurbeheer met een
hamsterpakket afgesloten kan worden dienen geen gronden voor te komen
met de status bronsgroene natuur omdat de mogelijkheid bestaat daar bos te
realiseren. Dit maakt de uitvoering van hamsterbeheer onmogelijk en heeft
bovendien een zeer negatieve uitstraling naar de omgeving vanwege het
creëren van zeer gunstige omstandigheden voor de predatoren van de
hamster. De betreffende begrenzing van het gebied voor agrarisch
natuurbeheer wordt nog aangeleverd (zie onderstaand punt).
Indiener verzoekt om in het POL2014 op te nemen dat, mede in het licht van
de Verklaring van Roermond, de zone buitengebied en de bronsgroene
landschapszone gevrijwaard blijven van nieuwe vlakdekkende natuurclaims.
Dus ook geen nieuwe natuur in het kader van een landgoedontwikkeling.
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Standpunt GS
De zone Bronsgroen uit POL 2014 is qua aard en beleidsdoelen niet volledig vergelijkbaar met de zones
P2 en/of P3 uit het POL2006 (zie uitleg bij voorgaande zienswijzen)
Wij kiezen er niet voor om de gebieden waar hamsterpakketten afgesloten kunnen worden te schrappen
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als bronsgroene landschapszone. Wel zijn wij van mening dat wij hier zeer terughoudend moeten zijn met
het ontwikkelen van opgaande beplantingen (grotere landschapselementen e.d.) daar waar dit negatieve
effecten voor de hamster kan hebben. In het provinciaal natuurbeheerplan zullen wij zorgen voor een
adequate afstemming tussen deze belangen. Ook zullen wij de begrenzing van deze hamstergebieden
inclusief de verbindingszones herkenbaarder ontsluiten zodat ook derden beter en in een vroeg stadium
van planontwikkeling met dit belang rekening kunnen houden.
Verwezen wordt verder naar ons standpunt in paragraaf 7.5 onder “Verzoeken tot kleinschalige (veelal)
verkleiningen) van de bronsgroene landschapszone (agrarisch, recreatie, infra, wonen)”.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven

Ontgrondingen
Indiener verzoekt in het POL 2014 uitdrukkelijk te herbevestigen (conform de
POL-aanvulling) dat toekenning van de zilvergroene natuurzone aan diens groeve
en de goudgroene zone daar rondom niet in de weg staat aan de toekomstige
winning van kalksteen in deze groeve en de productie van klinker.
Indiener verzoekt de zandgroeve Abdissenbosch uit de bronsgroene
landschapszone en de zilvergroene natuurzone halen. Svp net als in POL-2006
voor de EHS en P2 in POL-2014 opnemen dat de aanduidingen bronsgroen en
zilvergroen pas in werking treden na beëindiging van de ontgronding en na de
herinrichting van het zandwingebied.
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Standpunt GS
Het gros van de ontgrondingen met nabestemming natuur zijn onderdeel van de zilvergroene
natuurzone.
Ontgrondingen zijn in een beperkt deel van de zilvergroene landschapszone (en sporadisch in brons)
een instrument om, als onderdeel van een vaak meervoudige doelstelling, natuur en landschap te
realiseren. Voor ontgrondingen in Zilvergroene natuurzone geldt (evenals in de Goudgroene
natuurzone en Bronsgroene landschapszone) dat bestaande rechten uit vigerende vergunningen en
bestemmingsplannen worden gerespecteerd (per abuis wordt in de toelichting van de
omgevingsverordening onder goudgroen gesproken over ‘bestaand beleid uit het POL’) . Indien een
ontgronding als Zilvergroene natuurzone is begrensd en er geen bestaande rechten zijn geldt
daarvoor dat, binnen de ruimte die het overige beleid biedt, de ontwikkeling dient bij te dragen aan de
meervoudige doelen waaronder het ontwikkelen van natuurwaarden als eindsituatie. Dit is conform de
lijn van het huidige ontwerp POL voor de zilvergroene natuurzone.
De locatie Abdissenbosch maakt in het huidige POL onderdeel uit van perspectief 2 en is nu
grotendeels begrensd als Bronsgroene landschapszone. Voor deze locatie stellen wij daarom voor om
de aanduiding te wijzingen van Bronsgroene landschapszone naar Zilvergroene natuurzone.
Voor een toelichting over ontgrondingen in de goudgroene natuurzone wordt verwezen naar de
ontwerp-Omgevingsverordening toelichting paragraaf 5 onder ‘ontgrondingen in de Goudgroene
natuurzone’
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Voorstel aan PS
Ontgrondingslocatie zandgroeve Abdissenbosch wijzigingen van Bronsgroene landschapszone in
Zilvergroene landschapszone.
Vervang in ontwerp-Verordening toelichting paragraaf 5 onder ‘ontgrondingen in de Goudgroene
natuurzone’: Voor ontgrondingen in de Goudgroene natuurzone geldt dat bestaande rechten uit
vigerende vergunningen en bestaand beleid uit het POL worden gerespecteerd’ door Voor
ontgrondingen in de Goudgroene natuurzone geldt dat bestaande rechten uit vigerende vergunningen
en bestemmingsplannen worden gerespecteerd’

7.5.5 Provinciaal belang, rol en instrumenten
Cultuurhistorie: proces
Ipv regisseur van processen moet de provincie optreden als normsteller, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een atelier (denk- en ontwerptank) georganiseerd
door bij voorkeur het Steunpunt Archeologie en Monumenten.

5071

Standpunt GS
De rol van normsteller zullen wij ons niet aanmeten. Dit past niet bij de wijze waarop we willen omgaan
met onze partners en de gedeelde verantwoordelijkheid op dit vlak. De suggestie van een atelier sluit aan
bij de meer ontwerpende aanpak die wij voorstaan.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Cultuurhistorie: programma’s en middelen
Indiener verzoekt Rijksmiddelen ook in te zetten voor restauratie van groene
monumenten;
Indiener verzoekt om samenwerken met Limburgse erfgoedorganisaties om de
programma’s voor monumentenzorg te realiseren;
Indiener verzoekt de provincie financiële middelen te reserveren om leegstaande
(cultuurhistorische) panden in te vullen

5067
5067
1004

Standpunt GS
Het toekennen van middelen alsmede de aansturing op samenwerking zijn geen onderdelen die in het
POL worden geregeld. De zienswijze zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van ons
monumentenbeleid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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Aanvullende wijzigingsvoorstellen van GS aan PS
Aanpassing Omgevingsverordening artikel 5.16 en 5.18 bijlage Kernkwaliteiten Bronsgroene
landschapszone en Nationaal landschap Zuid-Limburg.
Toelichting GS
De kernkwaliteiten voor de bronsgroene landschapszone in Zuid-Limburg zijn in de bijlage en
toelichting van de van artikel 5.16 niet omschreven. Daardoor is onduidelijk hoe omgegaan moet
worden met de delen van de bronsgroene landschapszone in Zuid-Limburg gelegen buiten het
beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg. Ook binnen het beschermingsgebied van het
Nationaal landschap kan dit onduidelijkheid geven. Voorgesteld wordt daarom om in de bijlage van de
Bronsgroene landschapszone de kernkwaliteiten - naast Noord- en Midden-Limburg- ook voor ZuidLimburg te beschrijven en de toelichting op beide artikelen hierop aan te passen.
In de bijlage van artikel 5.18 Nationaal landschap Zuid-Limburg is onder de kernkwaliteit
cultuurhistorisch erfgoed per abuis het aspect ‘onderaardse kalksteengroeves’ vergeten. Voorstel is dit
toe te voegen.
Voorstel aan PS
In de bijlage van de Bronsgroene landschapszone (artikel 5.16) de kernkwaliteiten ook voor ZuidLimburg te beschrijven en de toelichting hierop aan te passen.
Het aspect ‘onderaardse kalksteengroeves’ toevoegen in de bijlage van artikel 5.18 Nationaal
landschap Zuid-Limburg onder de kernkwaliteit cultuurhistorisch erfgoed.

Aanpassing bronsgroene landschapszone
Toelichting GS
Langs de gehele doorlopende zone Afwaterskanaal, Snepheiderbeek, Kanaal van Deurne/
Helenavaart is in het ontwerp-POL per abuis een brede bronsgroene landschapszone getekend. De
landschappelijke en ecologische functie van deze zone is grotendeels beperkt tot een beperkter zone
veelal bestaand uit de bestaande groenzone direct langs deze watergangen. Daarnaast maken de
meeste droge sectorale ecologische verbindingszones, die in POL2006 onderdeel waren van
perspectief 2/ POG, geen onderdeel meer uit van de bronsgroene landschapszone Voorgesteld wordt
daarom de bronsgroene landschapszone te beperken tot een smallere zone langs de watergangen
veelal bestaand uit de bestaande groenzone.
Voorstel aan PS
De bronsgroene landschapszone langs de gehele doorlopende zone Afwaterskanaal,
Snepheiderbeek, Kanaal van Deurne/ Helenavaart versmallen tot de een beperkter zone veelal
bestaand uit de bestaande groenzone direct langs deze watergangen. De overige gebieden worden
daarmee onderdeel van ‘buitengebied’.
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7.6

Land- en tuinbouw

7.6.1 De Limburgse ambitie
Leidend principe landbouw (ruimte voor ontwikkeling moet je verdienen) is zeer versnipperd
opgeschreven en werkt daardoor niet uitnodigend. Indiener verzoekt het leidend principe
beter te definiëren en beter aan te geven hoe we dit gaan uitwerken.

1017, 1021,
1049, 1050,
1172, 1067,
1019

Standpunt GS
In 7.6.1. is onze ambitie voor de land- en tuinbouw omschreven in de vorm van een stip op de horizon:
elk land- en tuinbouwbedrijf is in 2025 een lust voor zijn omgeving. Dat is het leidende principe.
Daar is in veel gevallen nog wel wat voor nodig. In 7.6.2 worden de belangrijkste opgaven voor het
POL kernachtig weergegeven. Deze opgaven worden in de paragrafen 7.6.5 tot en met 7.6.9
uitgewerkt. In de meer algemene paragrafen 7.6.3 en 7.6.4 wordt ingegaan op het belang van
innovatie resp. gezamenlijke visievorming op regionaal niveau.
Het door indieners genoemde principe sluit nauw aan bij het algemene principe ‘kwaliteitsbewust
ontwikkelen’ zoals dat in hoofdstuk 3 is omschreven.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp POL handhaven.

In par. 7.6 ontbreekt het dierenwelzijn en de relatie mens – dier (gezondheid) vrijwel
geheel.

1173

Standpunt GS
Wij zijn ons bewust van het belang van aspecten als dierwelzijn en de gezondheidseffecten van
veehouderij op de mens. Voor dierwelzijn en volksgezondheid zijn en worden de kaders op
Rijksniveau vastgelegd. Genoemde aspecten zijn ons inziens onlosmakelijk verbonden aan een
integraal duurzame bedrijfsvoering en de ontwikkeling van een evenwichtige veehouderij.
Voorstel PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.6.3 Bevorderen innovatie
Er moet volgens indiener strategisch worden ingezet op biobased economy.

1017, 1049,
1019

Standpunt GS
Wij onderschrijven de strategische inzet op biobased economy (zie paragraaf 5.1 van het ontwerp
POL) In dit verband wijzen we op de intentieverklaring voor de gezamenlijke ontwikkeling van een
biobased economy in Limburg uit 2012.. We trekken daarbij samen op met Chemelot Campus,
Maastricht University, Greenport Venlo en LIOF.. De betekenisvan biobased economy voor de landen tuinbouw is beschreven in paragraaf 7.6.3.
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Voorstel aan PS
Tekst aanvullen:
Aan het eind van het derde tekstblok op bladzijde 78 van de paragraaf 5.1 Economische ontwikkeling
komt een verwijzing naar paragraaf 7.6.3: “(zie 7.6.3 Bevorderen innovatie)”.
Onderaan pagina 169 in de toelichting bevorderen innovatie verwijzen we naar paragraaf 5.1.

Indiener verzoekt de tekst “de beste locaties voor mestverwerkingsinstallaties zijn
bedrijventerreinen” aan te passen. Op bedrijfsniveau moet onder voorwaarden uitbreiding
van een mestverwerkingsinstallatie mogelijk zijn.

2523

Standpunt GS
De tekst in de toelichting bij 7.6.3, waar indiener aan refereert, heeft betrekking op de ontwikkeling van
grootschalige en regionale mestverwerkingsinstallaties. De beste locaties voor deze installaties zijn
ons inziens inderdaad gelegen op bedrijventerreinen. Mestverwerking op bedrijfsniveau is, zoals
aangegeven op pagina 170, onder voorwaarden mogelijk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.6.4 Naar regionale land- en tuinbouwvisies
Indiener verzoekt GS om de stapeling van alle kosten voor het vergunning- en
tegenprestatietraject voor de bedrijfsontwikkeling van de landbouw in beeld te brengen.
Indiener verzoekt GS te onderzoeken hoe lang procedures, van aanvraag tot realisatie van
een project, van agrarische bedrijven duren. Indiener verzoekt deze ervaringen in te
brengen in de regioprocessen.

5129

Standpunt GS
De regionale visievorming en uitvoeringsafspraken zijn er op gericht om te werken aan een toekomst
waarin ieder bedrijf een lust is voor zijn omgeving, met oog voor efficiency en bedrijfsvoering. In dat
verband zal zeker gekeken naar de huidigewerkmethoden en regels Het doel staat centraal.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt GS om een zekere bandbreedte aan te geven om excessen en te grote
beleidsverschillen tussen gemeenten voor wat betreft het landbouwbeleid in de regiovisies
te voorkomen.
Ten aanzien van de niet-grondgebonden landbouw is een niet-vrijblijvende regionale
aanpak nodig, die uitgaat van maatwerk in plaats van centrale sturing. Hierbij zeker stellen
dat alle stakeholders hun wensen vooraf kenbaar maken en zorgen dat projecten daar zo
veel als mogelijk aan voldoen.

5129

5130

Standpunt GS
De regiovisies land- en tuinbouw zijn juist bedoeld om meer samenhang tussen gemeentelijke visies
en beleid te krijgen en anderzijds de flexibiliteit te bieden die wenselijk is op regionaal niveau. Fysieke
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gebiedskernmerken en draagvlak in de samenleving bepalen de nuances tussen gebieden. In POL
2014 en de Omgevingsverordening geeft de Provincie kaders aan voor deze regiovisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bij de regionale landbouwvisies duidelijk aangeven wie de trekker is en wie de
participanten zijn. Nu is dat niet duidelijk. Verder wordt de rol van de burger niet onderkend.
Deze is zeker belangrijk nu gezondheid een belangrijk onderwerp gaat worden.

1017, 1049,
1050, 1172,
1067, 1019

Standpunt GS
Tijdens bestuurlijke bijeenkomsten eind juni 2014 zijn eerste afspraken tussen Provincie en
gemeenten gemaakt over de beoogde vorm (product), de termijn, de bestuurlijke structuur en het
trekkerschap binnen de regio’s. Deze zaken moeten nog bekrachtigd worden. Bij de
(maatschappelijke) vraagstukken die voorliggen, moet beoordeeld worden welk (gezamenlijk) belang
de verschillende partijen hebben, welke aanpak hierbij hoort, welke partijen betrokken dienen te zijn
en welke rol en taken deze partijen hebben. Nader bezien moet nog worden op welke wijze burgers
betrokken kunnen worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

In de regionale landbouwvisies dient de ambitie en toekomst met betrekking tot
mestverwerking verder te worden uitgewerkt.

1017, 1049,
1172, 1067,
1019, 1021

Standpunt GS
Mee eens. Mestverwerking staat op de agenda om uit te werken in de regionale land- en
tuinbouwvisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Kan in regionale landbouwvisies ruimte worden geboden voor incidentele nieuwvestiging
van IV buiten de ontwikkelingsgebieden landbouw, mits dit per saldo leidt tot een betere
omgevingskwaliteit. Hoe gaat dit toetsingskader eruit zien? En hoe verhoudt zich dit tot de
strategie om bestaande duurzame locaties te gebruiken voor hervestiging en/of
doorontwikkeling?

1049, 1172,
1067, 1017

Standpunt GS
In het POL wordt die ruimte (buiten de goudgroene natuurzone en extensiveringsgebieden) geboden.
Het gaat hierbij om regionale optimalisaties waarbij de nieuwvestiging plaats vindt op een duurzame
vestigingslokatie en gekoppeld is aan het beëindigen van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten op een
andere locatie, waardoor er per saldo sprake is van een kwaliteitsverbetering van het leefklimaat
(omgevingsaspecten als milieu, landschap en leefbaarheid, in relatie tot aspecten als dierenwelzijn en
volksgezondheid) op regionale schaal.
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De POL-tekst wordt op dit verduidelijkt (zie onderstaand voorstel), daarnaast is er sprake van een
aanpassing van de Omgevingsverordening (zie betreffende onderdeel van de Nota van zienswijzen).
Voorstel aan PS
e
Invoegen op p. 172, aan het eind van de 3 alinea:
“Het gaat hierbij om regionale optimalisaties waarbij de nieuwvestiging plaats vindt op een duurzame
vestigingslokatie en gekoppeld is aan het beëindigen van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten op een
andere locatie, waardoor er per saldo sprake is van een kwaliteitsverbetering van het leefklimaat
(omgevingsaspecten als milieu, landschap en leefbaarheid, in relatie tot aspecten als dierenwelzijn en
volksgezondheid) op regionale schaal. De Omgevingsverordening vormt het kader voor deze
uitzonderingsregeling, deze wordt uitgewerkt in een beleidsregel.

Dynamisch voorraadbeheer is ook toepasbaar op uitbreiding glas buiten
concentratiegebieden (bijvoorbeeld via de glasbankregeling van Horst aan de Maas, Peel &
Maas en Venlo)? Indiener verzoekt dit verder uit te werken in regiovisie Landbouw.

1017, 1067,
1019, 1049

Standpunt GS
Mee eens. Dit wordt één van de onderwerpen die worden uitgewerkt in de regiovisies landbouw en
bijbehorende bestuursafspraken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.6.5 Veehouderij
Indiener is van mening dat er actief grenzen moeten worden vastgelegd door de provincie
als het gaat over de grootte van stallen en dierhoeveelheden om de hoge milieudruk terug
te brengen naar een aanvaardbaar niveau en effecten op de gezondheid te voorkomen.
Indiener pleit voor een grondgebonden melkveehouderij in Limburg, waarbij een norm hoort
van max. 2 grootvee-eenheden per hectare i.v.m. de schade die de (groeiende)
melkveestapel veroorzaakt aan natuur, milieu en gezondheid.
Indiener verzoekt artikel 5.4, lid 1, van de verordening, dat voorziet in
uitbreidingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij en nieuw vestiging van intensieve
veehouderijbedrijven te schrappen. Indiener acht – gezien de overbelaste situatie in het
buitengebied op het gebied van stank, fijn stof, ammoniak en gezondheidsrisico’s, en
gezien de zeer intensieve bewoning van het buitengebied, de uitbreidingsmogelijkheid van
de intensieve veehouderij in landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden
“onder voorwaarden” veel te vaag geformuleerd.
Indiener verzoekt concrete en effectieve saneringsvoorwaarden te bedenken voor de
negatieve effecten van de intensieve veehouderij.

5256, 5007,
5058
5256, 5058

5200

Standpunt GS
Wij achten het niet noodzakelijk om bovenop de nationale regelgeving aanvullende provinciale
normen te stellen voor wat betreft grondgebondenheid.
Op 19 juni 2013 hebben LLTB, Milieufederatie en Provincie hun vertrouwen uitgesproken over de
aanpak Innovatieagenda duurzame veehouderij en de afspraak gemaakt dat er niet gestuurd wordt op
306

dieraantallen. Integrale kwaliteit is de maatstaf, maar dan wel kwaliteit ruim boven de wettelijke basis .
Partijen spraken tevens af jaarlijks een monitoringverslag op te (laten) stellen. Aan de hand van de
monitoringsresultaten zal bezien worden of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn om een gezonde
balans tussen ontwikkelruimte en economisch rendement voor bedrijven en verbetering van
dierenwelzijn, milieu, kwetsbare natuurgebieden, leefkwaliteit van het buitengebied en
maatschappelijk draagvlak te houden.
De opstelling van regionale landbouwvisies resulterend in bestuursafspraken zijn een volgende stap in
deze manier van werken.
Wij zijn van mening dat het in de voorgestane integrale kwaliteitsbenadering niet past om op voorhand
regels te formuleren over de omvang van bedrijven, het aantal dieren of het aantal dieren per hectare,
aangezien deze criteria niets zeggen over het effect van de bedrijven op de omgeving. Bovendien
zegt het niets over de mate waarin het bedrijf met maatschappelijk toegevoegde waarde onderneemt.
Beperking van het aantal dieren kan bovendien betekenen dat kwaliteitsverbeteringen niet of slechts
deels worden doorgevoerd omdat de kosten voor maatregelen op bedrijfsniveau niet terugverdiend
kunnen worden. In dat licht hebben wij de Minister afgeraden om de wetgeving Dieraantallen in te
voeren en verzocht om de verantwoordelijkheid te respecteren die de partners in de provincie
momenteel nemen voor de beoogde kwaliteitsverbetering van de veehouderij.
De grondgebonden land- en tuinbouw heeft van oudsher sterk bijgedragen aan de ontwikkeling en
beheer van het aantrekkelijke en afwisselende cultuurlandschap in Limburg. We vinden het van groot
belang dat de sector deze rol ook in de toekomst kan blijven vervullen. Dat laat onverlet dat ook in de
melkveehouderij een verduurzamingsslag noodzakelijk is. Wij sturen daar op met onder andere de
Verordening Veehouderijen en Natura 2000 (integraal overgenomen in de Omgevingsverordening
Limburg 2014, Hoofdstuk 6 Veehouderijen en Natura 2000). In de verordening is de verplichting
opgenomen om bij het bouwen van een nieuwe stal dan wel het renoveren van een bestaande stal
gebruik te maken van verregaande emissiereducerende technieken.
Op nationaal niveau regelt de Meststoffenwet een mestverwerkingsplicht voor mest die niet op eigen
of ander bedrijf afgezet kan worden. Ondernemers waar de fosfaatproductie is toegenomen ten
opzichte van de referentie moeten aantonen dat zij aan de aanvullende voorwaarde (grond of
verwerking) voldoen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Moet de definitie van intensieve veehouderij niet worden aangepast, gelet op intensivering
van de melkrundveehouderij en geitenhouderij?

1017, 1049,
1172, 1067,
1019

Standpunt GS
Nee, wij zien af van definitieverandering voor intensieve veehouderij. De melkveehouderij en
geitenhouderij zijn in 2004 geen onderdeel geweest in het kader van de bepaling van de zonering
volgens de Reconstructiewet. Die extensiveringszone en bijbehorende instrumenten zijn daarom niet
van toepassing op deze bedrijfsvormen. Inderdaad is er wel een duidelijke trend naar schaalvergroting
bij melkveehouderijen en geitenhouders. In de praktijk leveren de regels van Wet ammoniak en
veehouderij, PAS-aanpak en de Verordening veehouderijen en Natura2000 (nu onderdeel van de
Omgevingsverordening) (naast bedrijfs- en kostprijsfactoren) de feitelijke sturing op ontwikkelingen en
stalsystemen van álle typen van veehouderijen. Daarom is herdefiniëring ook niet nodig
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De beleidskeuzes in het POL tav de melkveehouderij zijn niet gestoeld op feiten en kunnen
zelfs zeer nadelig uitpakken voor de sector. Verzocht wordt het POL aan te passen met
correcte feiten en middels aanpassing van de POL-beleidskeuzen melkveehouders (met en
zonder weidegang) te faciliteren.
Indiener heeft moeite met de teksten in het ontwerpplan die betrekking hebben op mest,
nitraat en fosfaat. Deze teksten zijn gebaseerd op onjuiste informatie.
Indiener spreekt in tegen de extra beperkingen die het POL stelt ten aanzien van de
ammoniakdepositie: deze verzwakken de concurrentiepositie van ZL-melkveehouders tov
van melkveehouders in het buitenland en elders in Nederland, en tov de ZL akkerbouw.

2206

2206
2206

Standpunt GS
Wij herkennen ons niet in de stellingname dat de beleidskeuzen niet gestoeld zijn op feiten of onjuiste
informatie. Veel gegevens zijn uitkomsten van analyses op gebieds- of regionale schaal, ondermeer
via het plan-MER.
Het POL leidt niet tot extra eisen met betrekking tot mest, nitraat of fosfaat: hiervoor geldt de wet- en
regelgeving op Europees of rijksniveau. In het ontwerp POL 2014 en Omgevingsverordening Limburg
worden ten opzichte van de rijksregelgeving en de reeds vigerende provinciale regels (Verordening
Veehouderijen en Natura 2000, integraal overgenomen in de Omgevingsverordening Limburg 2014,
Hoofdstuk 6 Veehouderijen en Natura 2000) geen aanvullende beperkingen opgelegd ten aanzien van
het houden van melkvee op stal.
Per 1 januari 2014 is de wetswijziging Meststoffenwet van kracht. Voor de melkveehouderij is voor de
periode vanaf 2015 gekozen voor een extra waarborg bestaande uit grondgebondenheid en extra
mestverwerking, of een combinatie van beide. Het klopt dat in Zuid-Limburg géén sprake is van een
mestoverschot.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.6.5.1 Ruimte voor de veehouderij
In het POL2014 ligt het rundveebedrijf van de indiener niet meer in een verwevingsgebied
maar in een landelijke kern. Dat betekent dat er nog strengere eisen gesteld zullen worden.
Om de landbouwfunctie te behouden is er maar een weg: fors investeren in schone stallen
of lijdzaam toezien hoe de gebouwen steeds minder waard worden. Indiener maakt
bezwaar tegen dit onderdeel van het POL 2014 en vraagt de provincie om extra
maatregelen of compensaties voor landbouwbedrijven die door de plannen van de
provincie in een andere zone zijn terecht gekomen en daardoor onevenredig benadeeld
lijken te worden.
Indiener bezit een rundveebedrijf gelegen in de aanduiding landschappelijke en
cultuurhistorische waarden in bebouwd gebied. Het ontwerp POL spreekt zich niet duidelijk
uit over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen deze gebiedsaanduiding.
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5192

5015

Standpunt GS
Het POL maakt voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor rundveehouderijbedrijven geen
onderscheid tussen de verschillende gebiedsaanduidingen, met uitzondering van de Goudgroene
Natuurzone. De algemene stelregel voor land- en tuinbouwbedrijven is dat ontwikkelruimte geboden
wordt op basis van een integrale kwaliteitsverbetering van de omgeving en draagvlak in de omgeving.
De wettelijke kaders voor ammoniak, geur, fijn stof, etc. zijn - naast het draagvlak in de omgeving bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf van indiener. In het kader van de
Verordening Veehouderijen en Natura 2000 (integraal overgenomen in de Omgevingsverordening)
moeten álle ondernemers extra maatregelen nemen voor het terugbrengen van ammoniakemissie..
Voorstel voor PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhaven.

Indiener stelt dat de zonering intensieve veehouderij, landbouwontwikkelingsgebied,
verwevingsgebied en extensiveringsgebied niet overgenomen moet worden in de
verordening maar geschrapt moet worden. Bestaande wetgeving voorziet geheel in de
bescherming van de diverse belangen die in het verleden beoogd werden met het
Reconstructieplan.
Indiener verzoekt om extensiveringszones te schrappen waar de onderliggende doelstelling
is geschrapt.
Bedrijfslocatie is gelegen in extensiveringsgebied. De ontwikkelingsmogelijkheden van de
indiener worden daardoor geremd. De extensiveringszone is geschrapt waar de voormalige
PES/POG geschrapt is. Echter alleen daar waar geen bedrijven gelegen zijn. Bedrijven
blijven hierdoor nodeloos op slot zitten. Indiener verzoekt om ook daar waar de
onderliggende doelstellingen zijn geschrapt, zoals bij de huiskavel van de indiener, de
extensiveringszone intensieve veehouderij te schrappen.
Indiener vraagt op de POL-kaart 11 Landbouw het Vlodropperveld als extensiveringsgebied
te schrappen omdat er geen natuurdoelstelling op rust;
Indiener maakt bezwaar tegen begrenzing / aanduiding van extensiveringsgebied op de
bedrijfslocatie. Indiener verzoekt deze aanduiding te schrappen.

Indiener is van mening dat de begrenzing van het extensiveringsgebied erg onduidelijk is,
waardoor niet met zekerheid te zeggen is of deze zone nu niet of wel over zijn bouwvlak
loopt. Indiener verzoekt met nadruk de begrenzing te verduidelijken en wel zodanig dat zijn
bouwvlak niet geheel of gedeeltelijk binnen het extensiveringsgebied ligt.
In het huidige POL2006 (actualisatie 2001) valt de zone P1 en P2 samen met het
Extensiveringsgebied op grond van de Reconstructiewet. Indiener verzoekt om de
begrenzing van het extensiveringsgebied aan te passen overeenkomstig de nieuwe
begrenzing van de nieuwe Goudgroene, Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene
landschapszone.
Indiener constateert dat de begrenzing van het Extensiveringsgebied niet aangepast is aan
de veranderingen aangebracht in het ontwerp-POL2014. Ter hoogte van het bedrijf zijn de
Goudgroene, Zilvergroene en Bronsgroene natuur- en landschapzones voor het merendeel
verkleind ten opzichte van de P1 en P2 gebieden. De indiener verzoekt daarom om de
begrenzing van het extensiveringsgebied overeenkomstig deze begrenzing aan te passen.
De gronden van de indiener worden nu beperkt in hun gebruiksmogelijkheden voor niet
aanwezige en ook niet in de toekomst te realiseren natuur. Indiener verzoekt om de zone
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'Extensiveringsgebied intensieve veehouderij' te verwijderen van het bouwvlak.
Indiener is van mening dat intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden met
10% mogen uitbreiden wanneer dit noodzakelijk is vanuit dierenwelzijn.
In het POL 2014 worden eisen gesteld t.a.v. fijnstof- en ammoniakreductie. Er worden
echter geen uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen geboden binnen
extensiveringsgebieden om passende maatregelen ruimtelijk te realiseren. Daarbij werken
deze maatregelen kostprijsverhogend en het is nog maar de vraag of de ondernemer deze
kosten kan doorberekenen aan de afnemer.
Indiener acht de aanduiding “extensiveringsgebied” vwb het gebied te noorden en ten
westen van zijn bedrijfslocatie belemmerend voor toekomstige bedrijfsontwikkeling, mede
gelet op de beperkingen die uitgaan vanuit de WAV (250 meter zone). Indiener verzoekt de
zonering extensiveringsgebied te laten vervallen en het gebied enkel te duiden als
“landbouw in het buitengebied”.
Kaart “Intensieve veehouderij en glastuinbouwbedrijven” geeft onder andere ten noorden
van de kern Roggel een groot extensiveringsgebied aan wat niet het geval is op POL-kaart
11 “Landbouw” en op de kaart van het Reconstructieplan. Indiener stelt voor om uitbreiding
van extensiveringsgebieden, die strijdig zijn met de kaart van het reconstructieplan, te
schrappen.
De verwevingsgebieden zijn op de kaart horende bij de omgevingsverordening vervallen (cf
ontwerp POL). Er is niet beschreven dat het niet aangeduide gebied op deze kaart
verwevingsgebied is. Uitbreiding IV is alleen mogelijk in verwevingsgebied of LOG, volgens
de indiener. De afwezigheid van verwevingsgebieden betekent dat bedrijven hier op slot
zitten. Indiener verzoekt de verwevingsgebieden uit POL 2006 (met dezelfde benaming) op
te nemen in POL 2014.
Op de kaart van de omgevingsverordening is geen verwevingsgebied ingetekend. Indiener
verzoekt om de gebieden die niet zijn aangemerkt als extensiveringsgebied intensieve
veehouderij of ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij aan te merken als
verwervingsgebied. Daarnaast verzoekt indiener deze gebieden dezelfde benaming te
geven als in het reconstructieplan en als in de reconstructiewet om misverstanden te
voorkomen.
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Standpunt GS
De zonering intensieve veehouderij in Noord en Midden Limburg komt voort uit het Reconstructieplan
en had tot doel om onder meer de herstructurering van de intensieve veehouderij in goede banen te
leiden door een afwaartse beweging ten opzichte van kwetsbare natuurgebieden door het aanwijzen
van extensiveringsgebieden en het concentreren van nieuwe vestigingslocaties in
ontwikkelingsgebieden. Het uitgangspunt bij de aanwijzing van de extensiveringsgebieden, is geweest
dat er in het betreffende gebied sprake was van een gestapelde problematiek (Reconstructieplan
Noord- en Midden-Limburg). Die gestapelde problematiek kon bestaan uit combinaties van
ammoniakdepositie, ruimtelijke of landschappelijke kwaliteit, stank, ecologie of water, geborgd in
sectorale wet- en regelgeving. In extensiveringsgebieden is geen uitbreiding toegestaan van het
bouwvlak (met intensieve veehouderij) zoals opgenomen in het rechtsgeldige bestemmingsplan.
Het aanwijzen van extensiveringsgebieden heeft ertoe geleid dat zich in deze gebieden geen
ontwikkelingen in de intensieve veehouderij hebben voorgedaan. Vrijkomende intensieve
veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden zijn niet herbenut als nevenlocatie van andere
intensieve veehouderijen.
Het laten vervallen van de aanduiding tot extensiveringsgebieden zou kunnen leiden tot ongewenste
herbenutting van vrijkomende locaties of tot normopvulling.
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De extensiveringsgebieden zijn in het ontwerp-POL en -omgevingsverordening dan ongewijzigd
overgenomen vanuit het Reconstructieplan. Per abuis zijn op de kaart bij de verordening twee grote
gebieden ingetekend als extensiveringsgebied, terwijl dit niet overeenkomstig het Reconstructieplan
Noord- en Midden-Limburg is. Deze fout is al tijdens de inspraakperiode hersteld.
In POL2014 is één van de onderlegger van de extensiveringsgebieden, de (droge) ecologische
verbindingszone, komen te vervallen. De consequenties van die keuze waren tot nu toe nog niet
doorvertaald in de begrenzing van de extensiveringsgebieden. Dat doen we nu alsnog. Het betekent
dat er ten opzichte van de kaart in het ontwerp enkele extensiveringsgebieden worden verkleind voor
zover er geen sprake is wat van gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen
landschapszone. Daar waar extensiveringsgebieden komen te vervallen worden deze aangewezen
als Buitengebied. In het kader van de regionale landbouwvisie wordt bezien in hoeverre een verdere
aanpassing van de extensiveringszone aan de orde is. De extensiveringsgebieden zijn in het digitale
POL op kavelniveau te raadplegen.
In het kader van het wijzigingsplan Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg d.d. 17 februari 2006
hebben PS voor alle bekende doorsneden bouwkavels de zonering intensieve veehouderij nader
beoordeeld en waar nodig de begrenzing van de zonering intensieve veehouderij aangepast.
In de verordening zal in de toelichting aangegeven hoe wordt gehandeld bij bouwkavels die
gedeeltelijk in de ene zone liggen en gedeeltelijk in de andere.
Anders dan gesteld door indieners is er geen noodzaak om verwevingsgebieden als aparte zone met
die naam op kaart aan te geven. In de gebiedsdelen buiten de extensiveringsgebieden enerzijds en de
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij anderzijds is algemene wet- en regelgeving bepalend
voor de doorgroei van bedrijven. De algemene stelregel voor land- en tuinbouwbedrijven is dat
ontwikkelruimte geboden wordt op basis van een integrale kwaliteitsverbetering van de omgeving en
draagvlak is in de omgeving.
In het overige buitengebied van Noord- en Midden-Limburg kunnen incidenteel uitzonderingen
gemaakt worden voor nieuwvestiging, als onderdeel van regionale optimalisaties die per saldo leiden
tot een betere omgevingskwaliteit. Het is echter niet nodig hiervoor het begrip verwevingsgebied te
gebruiken.
Via de regiovisies landbouw en de afspraken over het dynamisch voorraadbeheer wordt in de gaten
gehouden of er voldoende ontwikkelruimte is om de noodzakelijke verduurzamingsslag voor de
veehouderij te kunnen faciliteren.
Voorstel voor PS
Pagina 172, 2e alinea, na (….) in de omgeving.
Deze doorontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven is mogelijk buiten extensiveringsgebieden
( kaart 11 landbouw)
Kaart wijzigen:
Extensiveringsgebieden verkleinen voor wat betreft de vervallen gebiedsaanduiding ecologische
verbindingszone, aangezien onderliggende doelstelling is komen te vervallen, met uitzondering van
gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen landschapszone. Daar waar
extensiveringsgebieden komen te vervallen, aanwijzen gebieden als Buitengebied.
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Indiener stelt dat we met het schrappen van landbouwontwikkelingsgebieden voorbij gaan
aan ons eigen reconstructieplan en landelijk gevoerd beleid.
Indiener verzoekt vervallen LOG’s weer op te nemen in het POL. Toelichting hierbij is het
ontbreken van nieuwvestigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Diverse gebieden
zijn echter uit het bestemmingsplan gelaten omdat de betreffende gemeente maatwerk wil
leveren en niet op voorhand al nieuwvestiging wil toestaan (bijvoorbeeld gemeente Leudal).
Indiener bepleit dat het Reconstructieplan als uitgangspunt moeten worden genomen bij de
aanwijzing van Ontwikkelingsgebieden voor Intensieve Veehouderij. Indiener heeft initiatief
tot vestiging van een intensieve veehouderij in het afgevallen gebied. Nu het ontwerpPOL2014 dit niet mogelijk maakt is er volgens cliënt sprake van strijd met het
rechtzekerheidsbeginsel.
Indiener kan zich niet verenigen met het feit dat het gebied Kleefsedijk (ong.) niet is
gelegen in een Ontwikkelingsgebied Intensieve Veehouderij en in het POL2006 wél nog
was opgenomen als zoekgebied LOG. Gelet op de mogelijkheden in het POL2006 heeft
cliënt namelijk een aanvraag voor nieuwvestiging ingediend, die middels het POL2014
weer onmogelijk wordt gemaakt.
Indiener is al jaren bezig met een juridische procedure die nieuwvestiging van een IVbedrijf mogelijk moet maken aan de Kleefsedijk (ong.). Het ontwerp-POL2014 onderkent dit
niet door nieuwvestiging van IV-bedrijven aan de Kleefsedijk (ong.) onmogelijk te maken.
Nu is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening en is er sprake van strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel door te stellen dat het gebied Kleefsedijk zich niet leent voor
nieuwvestiging van IV-bedrijven.
Niet duidelijk wat de exacte invulling van gebied Kleefsedijk Sevenum, Horst aan de Maas
is (gebied ligt tussen woonkern Schatberg en bebouwde kom Sevenum). Indiener wenst
een doorvertaling van de gemeentelijke visie op dit gebied. Het gebied is volgens de
gemeente niet geschikt voor Intensieve veehouderij, daar dit binnen toeristisch gebied ligt.
Het ontwikkelingsgebied waar indiener bezig is met een nieuwvestiging is buiten het
bestemmingsplan gelaten omdat het te “klein” is. De gemeente Sevenum heeft ervoor
gekozen enkel de gebieden op te nemen waar grootschalige nieuwvestiging mogelijk is.
Indiener vraagt aandacht voor de consequentie van het schrappen van
landontwikkelingsgebied in het geval bouwvlakken gedeeltelijk hierin liggen.
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Standpunt GS
In het Reconstructieplan waren de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) opgenomen als
zoekgebieden. Die gebieden waren indicatief en de afspraak was dat de concreet begrensde LOG’s
door de gemeente zouden worden vastgelegd in een structuurvisie of het bestemmingsplan. Dat is in
de praktijk ook gebeurd.
Deze concrete begrenzing is op de POL-kaart 11 Landbouw en de verordenings-kaart Intensieve
veehouderijen en glastuinbouwbedrijven overgenomen onder de naam ontwikkelingsgebied intensieve
veehouderij.
Dat heeft tot gevolg dat de ontwikkelingsgebieden kleiner zijn dan de zoekgebieden in het
Reconstructieplan, omdat die zoekgebieden zijn vertaald in bestemmingsplannen en structuurvisies,
hetgeen ook de bedoeling van het Reconstructieplan was. Het heeft evenwel geen gevolgen voor de
planologische regeling van de IV-bedrijven, omdat de daarvoor geldende planologische regeling (=
bestemmingsplan) niet verandert.
De verordening heeft sowieso geen gevolgen voor bestaande bestemmingsplannen, aangezien
uitdrukkelijk is bepaald dat de verordening alleen geldt voor nieuwe plannen. De regeling voor
nieuwvestiging en uitbreiding van IV-bedrijven is in de verordening niet anders dan in het
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Reconstructieplan, met uitzondering van de aanvulling voor incidentele nieuwvestiging buiten de
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij (en buiten de extensiveringsgebieden).
Het Omgevingsverordening geeft in hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 6 spelregels die gelden voor
ontwikkelingen bij de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging is mogelijk binnen de
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij en in specifieke gevallen op bedrijventerreinen. Buiten
de extensiveringsgebieden blijft het vigerende bestemmingsplan en omgevingsvergunning(en) het
juridisch kader voor de mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling en/of nieuwvestiging. In de
omgevingsverordening worden instructies gegeven hoe om te gaan met toekomstige aanpassingen
van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er overgangsbepalingen opgenomen. Buiten de
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij (en extensiveringsgebieden) kunnen incidenteel
uitzonderingen gemaakt worden voor nieuwvestiging, als onderdeel van regionale optimalisaties die
per saldo leiden tot een betere omgevingskwaliteit. Als spelregels denken we aan een
kwaliteitsverbetering voor leefklimaat, saldering in vierkante meters bebouwing en afname van de
milieubelasting. Het dient te gaan om het oplossen van een ruimtelijk, milieukundig en
maatschappelijk knelpunt en de nieuwe vestigingslocatie dient duurzaam te zijn, gelegen in de zone
buitengebied. Zie voor tekstaanpassing POL de eerdere standpuntbepalingen in dit hoofdstuk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De gemeente pleit voor het verwijderen van de aanwijzing van het ontwikkelingsgebied IV
rond Tienray en Meerlo. Het gaat hier om een kernrandzone die niet geschikt is als een
duurzame locatie voor IV-bedrijven.
Er is sprake van overlap tussen de goudgroene zone en het ontwikkelingsgebied IV rond
Tienray en Meerlo. Indien het ontwikkelingsgebied, zoals verzocht, komt te vervallen, is
deze zienswijze niet meer van toepassing.
Naar de mening van de indiener is het ongewenst, dat de omgeving van de Holstraat (van
Meerlo naar Oirlo) in het POL-ontwerp wordt getypeerd als “intensiveringsgebied intensieve
veehouderij”. Met name de oostzijde van dit gebied verdient “POL-typeringen” die meer
recht doen aan de relatief hoge natuurhistorische en landschappelijke (en
cultuurhistorische-/recreatieve-) waarde ervan.
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Standpunt GS
In het bestemmingsplan worden gebiedstypologieën op lokaal niveau toegekend. De
Ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij zijn voor POL2014 afgestemd op de inmiddels door
gemeenten in bestemmingsplannen en structuurvisies nader begrensde zoekgebieden uitgaande van
zonering uit het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. De ontwikkelingsgebieden intensieve
veehouderij Tienray en Meerlo zijn níet als zodanig geconcretiseerd in de Structuurvisie van de
gemeente en komen net als andere (vervallen) zoekgebieden niet meer terug op de kaart van
POL2014 of Omgevingsverordening .
Voorstel aan PS
Op POL-kaart 11 Landbouw en op de Omgevingsverordening Limburg-kaart Intensieve veehouderijen
en glastuinbouwbedrijven worden de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij Tienray en Meerlo
geschrapt.
Op pagina 172, derde alinea, wordt ‘20’ vervangen door ‘18’.
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De landbouwontwikkelingsgebieden, zoals aangegeven op kaart 11 Landbouw, zijn niet
correct. De gemeenteraad heeft op 24 november 2009 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Nederweert' vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn de landbouwontwikkelingsgebieden
kleiner vastgesteld dan in het ontwerp POL. Indiener verzoekt om de 'begrenzing
ontwikkelingskader buitengebied, vastgesteld december 2007' aan te houden.
De POL-kaarten en kaarten horende bij de omgevingsverordening geven niet de juiste
begrenzing vwb ontwikkelingsgebied Intensieve veehouderij Egchel aan in de ogen van
indiener. De resultaten van een eerste screening zijn opgenomen in een bijlage en bij de
zienswijze gevoegd.
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De begrenzing van de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij bij Nederweert en bij Egchel
(Peel en Maas), wordt in overeenstemming gebracht met de begrenzing in het vigerende
bestemmingsplan / structuurvisie.
Voorstel aan PS
Op POL-kaart 11 landbouw en op de Omgevingsverordening Limburg-kaart Intensieve veehouderijen
en glastuinbouwbedrijven worden de begrenzing van de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij
in Nederweert en Egchel (Peel en Maas) in overeenstemming gebracht met het betreffende vigerende
bestemmingsplan / structuurvisie.

Indiener verzoekt gronden achter het pluimveebedrijf aan te duiden als
Landbouwontwikkelingsgebied en groene energie. In vorig POL plan was hier een beekdal
gelegen. Hiertegen is toen al geageerd en dit is ook erkend. De voormalige sloot is
inmiddels in eigendom verworven en gedempt. Dit blijkt ook uit de kaart regionaal Water.
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In het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg zijn zoekgebieden voor nieuwvestiging intensieve
veehouderij aangewezen. Deze zoekgebieden zijn op lokaal niveau nader begrensd en vastgelegd in
bestemmingsplannen en/of structuurvisie. Dit heeft geleid tot een inperking van het areaal aan
ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij. De algemene stelregel voor land- en tuinbouwbedrijven is
dat ontwikkelruimte geboden wordt op basis van een integrale kwaliteitsverbetering van de omgeving
en draagvlak in de omgeving. De wettelijke kaders voor ammoniak, geur, fijn stof, etc. zijn - naast het
draagvlak in de omgeving - bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf van de
indiener.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp POL2014 handhaven.

Indiener vreest dat, door de uitbreiding van de Goudgroene Natuurzone binnen 250 meter
van zijn bedrijf, zijn bedrijf als het ware op slot gezet wordt ingeval de nieuwe goudgroene
natuurzone tevens wordt aangemerkt als voor verzuringsgevoelig.
Kaart 11 horende bij het Ontwerp POL maakt geen deel uit van de ontwerp
omgevingsverordening en heeft indicatief karakter. Niet duidelijk is wat dit voor
consequenties heeft voor de “voor verzuringsgevoelige natuurgebieden in het kader van de
Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV)”.
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In het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij hebben PS zeer kwetsbare gebieden aangewezen
(18 april 2008, PB2008/53). Rondom deze zeer kwetsbare gebieden geldt een zone van 250 meter
waar beperkingen gelden bij vestiging en uitbreiding van veehouderijen. De 12 kaarten met schaal
1:25.000 behorende bij het besluit van 18 april 2008 zijn bindend. Het samenvallen van nieuwe
natuurzones uit het POL met voor verzuringsgevoelige natuurgebieden leidt er niet toe dat de
aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden wijzigt en heeft geen consequenties met betrekking tot de
werking van de WAV.
In het ontwerp POL hebben we al aangegeven dat deze regeling ingehaald lijkt te zijn door
regelgeving rondom PAS en Natura2000. Er is door het Rijk voorzien in intrekking van de WAV bij
inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.
Voorstel PS
Tekst ontwerp POL handhaven.

Vanwege duurzaam energiegebruik verzoekt indiener de koppeling tussen glastuinbouw en
veehouderij te stimuleren. Dit pleit volgens indiener voor een te behouden koppeling van
enkele ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij met ontwikkelingsgebieden
glastuinbouw.
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De aangewezen ontwikkelingsgebieden voor de glastuinbouw en intensieve veehouderij zijn een
afgeleide van de op bestemmingsplan- en structuurvisieniveau aangeduide gebieden. Het klopt dat er
nu, met uitzondering van het gebied de Kievit in Peel en Maas, geen overlappende
ontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw en intensieve veehouderij op de kaart staan.
Een van de Limburgse principes (POL, hoofdstuk 3) is verweving. Binnen het concept
agglomeratielandbouw wordt de verweving van verschillende sectoren als kansrijk benoemd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor incidentele nieuwvestiging van een veehouderijbedrijf, als
onderdeel van een regionale optimalisatie die per saldo leidt tot een betere omgevingskwaliteit (nader
uit te werken in een beleidsregel).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wijst erop dat de paragraaf over nertsenhouderij sinds de uitspraak van de rechter
niet meer correct is.

1173

Standpunt GS
De tekst inzake nertsenhouderij is inderdaad niet meer actueel en zal aangepast worden.
Voorstel aan PS
Tekst aanpassen:
e
Pagina 172, 2 tekstblok in de Toelichting nertsenhouderij vervangen door:
Met de Wet verbod pelsdierhouderij is de pelsdierhouderij sinds 15 januari 2013 op ethische grond
verboden verklaard. Pelsdierhouders (nertsen) mochten hun bedrijf niet meer uitbreiden. Ook mochten
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er geen nieuwe pelsdierhouderij worden opgestart. Bestaande nertsenhouders mochten onder
voorwaarden hun bedrijf nog tot 1 januari 2024 voortzetten.
De Wet verbod pelsdierhouderij is door de rechtbank Den Haag en het daarbij behorende
herstelvonnis buiten werking gesteld. De Staat is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraken. Naar
verwachting duurt het nog enige tijd totdat de gerechtelijke procedure over de Wet verbod
pelsdierhouderij is afgerond en er duidelijkheid is over de geldigheid van de wet.
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er voor de gemeente geen
mogelijkheid om een vergunning te weigeren met het oog op de Wet verbod pelsdierhouderij. De
buitenwerkingstelling van de wet verandert daar niets aan. Nertsenhouders die van een eventueel
verkregen vergunning gebruik maken, doen dit op eigen risico.

7.6.5.2 Aanpak schone stallen
Indiener vraagt zich af of bij de ambitie ‘dat elk land- en tuinbouwbedrijf in 2025 een lust
voor zijn omgeving is’ voldoende rekening is gehouden met de inspanning die dit vergt van
de sector en de gevolgen voor concurrentieverhoudingen met omliggende landen.
Indiener stelt dat de term ‘nul-emissie’ verkeerde verwachtingen opwekt bij de burger omdat
nul-emissie niet hetzelfde is als hinder. Daarnaast heeft de indiener problemen met deze
ambitie aangezien de kosten eenzijdig bij de sector worden gelegd. Indiener stelt dat deze
paragraaf verwijderd of herschreven moet worden omdat deze valse verwachtingen oproept
bij de omgeving en/of leidt tot onhaalbare doelstellingen.

Indiener constateert dat emissiereductie vaak terugkomt in het POL. Indiener ziet
emissiereductie echter als middel en niet als doel op zich. Het doel is het beperken van de
hinder voor de omgeving en het verder beperken van de mogelijk negatieve gevolgen voor
mens en milieu. Indiener verzoekt beleid te formuleren in doelen en niet in middelen.

Voorkom het beeld dat bij het concept 'schone stallen', naast geur, ammoniak, geluid en
fijnstof, ook gezondheid (in vorm van zoonösen e.d.) meegenomen wordt. Vermeld daarom
duidelijk om welke aspecten het gaat en ook dat niet wordt gestuurd op dieraantallen.
De ambitie “schone stallen” is te veel langs het spoor van ammoniak uitgewerkt, waardoor
de ambitie te eenzijdig is. Het onderwerp gezondheid mag steviger worden aangezet.
Volksgezondheid in relatie tot agrarische bedrijven omvat meer dan alleen het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook andere emissies zoals fijn stof
of geur kunnen een relatie hebben met de volksgezondheid. Momenteel vinden
hiervoor nog onderzoeken plaats. In de regionale landbouwvisies dient hier
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aandacht voor te zijn.
Standpunt GS
Volksgezondheid in relatie tot agrarische bedrijven is een belangrijk thema dat op nationaal niveau
wordt uitgewerkt en vastgelegd. Het omvat inderdaad meer dan alleen het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen: ook andere emissies zoals fijn stof, geur, endotoxinen en ziektekiemen
kunnen een relatie hebben met de volksgezondheid. Relevante adviezen hierover voor provincie en
gemeenten zullen betrokken worden in de regionale landbouwvisies. In de paragraaf “Schone stallen”
staat reeds vermeld dat er niet gestuurd wordt op dieraantallen. Integrale kwaliteit is de maatstaf,
maar dan wel kwaliteit ruim boven de wettelijke basis.
Onze ambitie is dat in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust is voor zijn omgeving. De term ‘nulemissie’ is als metafoor gebruikt. Hiermee bedoelen we een emissieniveau dat geen of slechts
verwaarloosbare hinder/risico voor de omgeving oplevert. Middels de “schone stallen”-aanpak wordt
naar dit doel toegewerkt. In de POL-tekst zal het doel nog beter gemarkeerd worden (zie voorgestelde
tekstaanpassing).
De “schone stallen”-aanpak is een gefaseerde aanpak, waarbij in de eerste fase het stimuleren van
koplopers een belangrijke rol inneemt. In de volgende fasen volgt, via een aflopende
stimuleringsimpuls, een brede uitrol van nieuwe, innovatieve technieken binnen de sector (het
‘peloton’). In de laatste fasen worden zonodig aanvullende regulerende instrumenten ingezet, zoals
een regeling in de Omgevingsverordening voor het reguleren van geurkwaliteit in bepaalde gebieden.
Daarnaast wordt flankerend ingezet op kennisontwikkeling en verspreiding voor ondernemers en
overheden.
Het klopt dat de provinciale inzet tot nog toe overwegend gericht is geweest op ammoniak. Dit heeft
onder andere geleid tot de Verordening Veehouderijen en Natura 2000, welke nu integraal is
opgenomen in de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg. Via de verordening wordt gestuurd op
toepassing van verregaande ammoniakemissiereducerende staltechnieken in nieuw of te renoveren
stallen. De toepassing van deze staltechnieken brengt ook een reductie voor andere emissies als geur
en fijn stof met zich mee. Echter de meest vergaande techniek voor één aspect blijkt niet altijd de best
toepasbare integrale maatregel voor ammoniak, geur en fijn stof. Dit vraagt om een meer integrale
benadering, waarin naar een optimale reductie van effecten gezocht wordt, rekening houdend met
karakter en plek van bedrijven.
Bij aspecten als geur en fijn stof is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. In de regionale
landbouwvisies en bestuursafspraken moet de samenhang tussen de maatregelen voor ammoniak en
de aanpak van geur en fijn stof goed worden afgestemd. Als de aanpak voor bijvoorbeeld geur
onvoldoende zicht geeft op het bereiken van de ambities voor 2025, zullen we op dat moment ook een
leefbaarheidsdoelstelling voor geur vastleggen in de Omgevingsverordening..
Voorstel aan PS
Tekst wijzigen:
Op p. 176 toevoegen aan het tekstblokje met de kop ‘Belang van een integrale aanpak’ na (…geldt
ook voor de maatregelen):
‘Bij de uitwerking van de aanpak “schone stallen” moet het beperken van de hinder voor de omgeving
en het verder beperken van de mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu centraal staan.’
e

Op p. 181 bij 7.6.8, 2 alinea de laatste zin “Met betrekking tot …… worden uitgewerkt” vervangen
door:
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‘Met betrekking tot de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid zullen, zodra het Rijksbeleid
daartoe aanleiding geeft, te zijner tijd aanvullende maatregelen worden uitgewerkt voor wat betreft
aspecten als fijn stof, geur, endotoxinen en ziektekiemen.’

Indiener verzoekt om in het kader van Limburgse Land- en tuinbouw Loont “schone stallen”
gezamenlijk met andere partners via een integrale aanpak (people, planet, profit) uit te
werken.

5150

Standpunt GS
De aanpak “schone stallen” is een integrale aanpak waarbij we optrekken met gemeenten, sector en
milieufederatie (zie ook het manifest evenwichtige veehouderij ontwikkeling Limburg) om dit
gezamenlijk op te pakken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt de problematiek van fijn stof en stank aan te pakken met andere
instrumenten dan nieuwe stallen of andere techniek. De uitstoot van fijn stof neemt immers in
Nederweert toe, ondanks de bouw van schonere stallen.

5200

Standpunt GS
Er gelden nationale kaders voor fijn stof- en geurbelasting waarbinnen de vergunningverlening aan
veehouderijen moet plaatsvinden. Als provincie zetten we in op een evenwichtige veehouderij waarbij
wordt gestreefd naar kwaliteit boven deze wettelijke basis. Technische maatregelen kunnen hierbij
een belangrijke rol spelen.
Een volgende stap is het opstellen van regionale landbouwvisies waarin onder andere de samenhang
tussen diverse maatregelen en/of instrumenten op het gebied van ammoniak en de aanpak van geur
en fijn stof moeten worden afgestemd. Hierbij zal een afweging gemaakt worden welke stimulerende
en regulerende instrumenten kunnen of moeten worden ingezet om de ambities voor 2025 te
realiseren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt om maatregelen –afname intensieve veehouderij – ten behoeve van de
leefbaarheid in het buitengebied; de maatregelen zijn noodzakelijk voor nieuwe
economische dragers en om trends als thuiswerk te faciliteren.
Het POL voorziet hier niet in, immers:
- ook met de aangescherpte stanknorm is er nog veel uitbreidingsruimte in de directe
omgeving van de woonkernen;
- in de verder van de woonkernen afgelegen gebieden staat de provincie groei van
het aantal dieren van 10% toe, terwijl ook hier reductie nodig is.
Indiener verzoekt de provincie om minimale kwaliteitsniveaus / streefwaarden te formuleren
voor een goed leefklimaat in het buitengebied, zodat het gebied de woonfunctie, zoals
vermeld in de structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving Midden-Limburg daadwerkelijk
kan vervullen.
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Standpunt GS
De ambitie voor de land- en tuinbouw is dat elke bedrijf een lust is voor de omgeving in 2025.
Verwezenlijking hiervan vraagt om een integrale regionale visie waarin onder andere het aspect geur
wordt meegenomen. Deze visies moeten helderheid geven over de ambities en de
uitvoeringsstrategie en resulteren in bestuurlijke afspraken. Als de aanpak van voor geur onvoldoende
zicht geeft op het bereiken van de ambities voor 2025 zullen we een leefbaarheidsdoelstelling voor
geur vastleggen in de omgevingsverordening.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener wenst t.a.v. ambitie nulemissie voor fijn stof, ammoniak en geur in 2025 op te
merken dat de aanpak voor deze ambitie samen dient te hangen met het afschrijvingsritme
van de stallen en de economische situatie binnen de sector. Ondernemer pleit ervoor dat
Limburg samen met andere provincies het keuringssysteem van de RAV aan te passen,
daarmee in Nederland ingespeeld kan worden op toepassing van inventieve stalsystemen.
Ondernemer heeft het op zijn bedrijf toegepast systeem op RAVlijst laten zetten. Dit kost
echter veel tijd. Indiener wil dat ook gevrijwaard worden van extra maatregelen nu
investeringen voor systeem voor terugdringen van emissies zijn gedaan.

2020

Standpunt GS
Wij vinden het een goede zaak als ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
en zich inzetten voor het benutten van kansen die verdergaan als wettelijk voorgeschreven.
Bij onze aanpak houden we rekening met verschillen in technische mogelijkheden en economische
positie per veehouderijsector, met als vertrekpunt dat de partijen actief meewerken aan realisatie van
de ambitie.
We vinden het als overheid inderdaad belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
investeringsritme van bedrijven. Dit is terug te zien in onze regels, met name de Verordening
veehouderijen en Natura 2000 (integraal onderdeel Omgevingsverordening). Uiteindelijk zullen de
regels door alle bedrijven moeten zijn doorgevoerd, In de genoemde verordening is dat voorzien voor
2030.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener geeft aan dat er door een mogelijke toename van intensieve veehouderij meer
mest wordt geproduceerd en door het gebruik van luchtwassers meer spuiwater wordt
geproduceerd. Doordat in Noord- en Midden-Limburg al een mestoverschot is, zal dit
mogelijk vlak over de grens worden afgezet. Aangezien de betreffende Duitse regio’s zelf al
een hoge veedichtheid hebben is een toename van (bewerkte) mest en spuiwater hiervan
in het Regierungsbezirk Düsseldorf dan ook niet gewenst.

3006

Standpunt GS
In Europees verband wordt het gebruik van stikstofhoudende meststoffen geregeld in de
Nitraatrichtlijn. Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor uitwerking hiervan. In Nederland is een groot
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deel van de mestwetgeving op deze Nitraatrichtlijn gebaseerd. De Nitraatrichtlijn is in de nationale
regelgeving geïmplementeerd via het in 2013 vastgestelde 5e Actieprogramma.
Regels over de hoeveelheid mest die mag worden geproduceerd en het gebruik van mest zijn op
nationaal niveau vastgelegd in de meststoffenwet. Landelijk geldt er momenteel een systeem van
dierrechten (voor varkens- en pluimveemest). Hierdoor zal er vooralsnog landelijk geen toename van
de mestproductie plaatsvinden en verwachten we op korte termijn geen toename van afzet van
Nederlandse/Limburgse mest richting Duitsland.
Wel kan er door het afschaffen van de dierrechten en de verplichte mestverwerking op langere termijn
een toename komen van (bewerkte) mest. Tevens kan zoals de indiener aangeeft het spuiwater van
luchtwassers worden toegepast als meststof. Waar deze (bewerkte) mest zal worden afgezet zal
bepaald worden door de regels die gelden voor het gebruik van mest en door marktcondities.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

7.6.6 Ruimte voor plantenteelt
Indiener wijst op de patstelling die is ontstaan tussen gemeentelijk en provinciaal beleid
voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van teeltondersteunende voorzieningen in
beekdalen.

5129

Standpunt GS
De beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen (GS, 2011) is op gemeentelijk niveau
doorvertaald in bestemmingsplannen en of structuurvisies. Het gemeentelijke niveau is het beste
niveau om te bepalen of ontwikkelingsmogelijkheden passend zijn binnen de aanwezige
gebiedskwaliteiten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt om de mogelijkheid tot het plaatsen van hagelnetten te behouden
terplekke van de percelen van de ondernemer in de zilvergroene natuurzone en de
bronsgroene landschapszone.

2691, 2410

Standpunt GS
Op gemeentelijk niveau wordt bezien of de ontwikkeling van hagelnetten terplekke van de
bedrijfslocatie van de indiener tot de mogelijkheden behoort. In het ruimtelijk plan dienen de
voorkomende kernkwaliteiten in de bronsgroene landschapszone beschreven te worden en de wijze
waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan.
In de zilvergroene natuurzone staat de grondgebonden landbouw en het benutten van kansen voor
natuur centraal. Onomkeerbare ontwikkelingen moeten hier worden voorkomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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De beleidsregel Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) wordt geschrapt. Het is niet
duidelijk waarom er geen algemene uitgangspunten in het POL blijven staan (b.v. geen
aantasting van oude landschappen). Gemeenten hebben beleidsregel TOV verwerkt in
bestemmingsplannen en structuurvisies.

1017, 1021,
1049, 1050,
1172, 1067,
1019

Standpunt GS
Omdat de provinciale beleidsregel voor teeltondersteunende voorzieningen (GS, 2011) inmiddels is
verankerd in de bestemmingsplannen buitengebied, is in de omgevingsverordening Limburg enkel nog
een regel opgenomen waarmee omschakeling naar glastuinbouw voorkomen moet worden.
Ruimtelijke kwaliteit is een provinciaal belang, met name in de goudgroene natuurzone, bronsgroene
landschapszone en het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarbuiten wordt de
verantwoordelijkheid meer bij de gemeenten gelegd. Sturing op de kernkwaliteiten vindt plaats via de
in de verordening beschreven motiveringsvereisten, onder meer op de landschappelijke
kernkwaliteiten. Bij de agendavorming voor de regionale visies landbouw kan dit thema op de agenda
geplaatst worden door stakeholders.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener pleit er voor de bijzondere positie van de projectvestigingslocaties glastuinbouw uit
het vorige POL (ten opzichte van concentratiegebieden) beter tot zijn recht te laten komen
zowel qua ontwikkelingsmogelijkheden als in de kaarten/legenda eenheden.
De mogelijkheden zoals op genomen in de structuurvisie Klavertje 4 in het gebied Siberië
komen onvoldoende terug in het POL. Indiener vraagt de ontwikkelingsmogelijkheden zoals
opgenomen in de in de intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 (met name in Klavertje
13) over te nemen.

5276

5276

Standpunt GS
POL2014 is een plan op hoofdlijnen. De kaartbeelden passen bij het karakter van dat plan.
indicatief. In de ruimtelijke plannen van de gemeenten is concreet beschreven welke
ontwikkelingsmogelijkheden er zijn binnen de betreffende gebieden. Het onderscheid tussen de
locaties komt tot uiting in de fysieke ontwikkelingsmogelijkheden, ontsluiting en collectieve
voorzieningen ter plekke. Deze zijn beter bij de ‘oude’ projectvestigingsgebieden Siberië en Californië.
Het beleidsregime voor projectvestigingsgebieden en concentratiegebieden glastuinbouwgebieden
was in POL 2006 nagenoeg gelijk, met uitzondering van de noodzakelijke kwaliteitsverbeterende
maatregelen bij ontwikkeling in concentratiegebieden.
In het POL zijn vier voorbeeld gebieden genoemd die geschikt lijken voor de ontwikkeling van
agglomeratielandbouw, waaronder Klavertje 4. Wij beschouwen de (inter-gemeentelijke) structuurvisie
Klavertje 4 als een verdere uitwerking van de POL-aanvulling Klavertje 4 bij POL 2006. Deze POLaanvulling komt te vervallen.
In hoofdstuk 4.3 is al voorgesteld dat er vanuit het hoofdstuk Regiovisie Noord wordt verwezen naar
de intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 en in de digitale versie van POL een verwijzing naar
deze structuurvisie wordt opgenomen (zie hoofdstuk 4.1 van deze Nota van zienswijzen). Op de kaart
Economie zal het Klavertje 4 gebied een specifieke aanduiding krijgen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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POL gaat voorbij aan de structuurontwikkeling in de glastuinbouw (met schaalvergroting),
waarbij een deel van het areaal vervangen wordt door nieuwvestiging, bij voorkeur op
locaties met de optimale voorzieningen en niet op kleinschalige decentrale gebieden.
Revitaliseren, inbreiden en vervolgens pas uitbreiden moet ook gelden voor
glastuinbouwbedrijven in Californië, zodat dit compact grondgebruik en naleving van
groene componenten oplevert.
De ontwikkeling dat er stelselmatig afgeweken wordt van de regelgeving dat solitaire
glastuinbouw niet groter mag zijn dan 3 Ha en dat glastuinbouw groter dan 5 Ha uitsluitend
op Siberië en Californië plaats kan vinden is ongewenst vanuit het perspectief voor het
Klavertje 4 gebied.

5130, 5225

5229

5130

Standpunt GS
In het ontwerp POL2014 onderscheiden we in het landelijk gebied vier zones: goudgroene en
zilvergroene natuurzone, bronsgroene landschapszone en buitengebied. Alle ontwikkelingsgebieden
glastuinbouw zijn gelegen in het buitengebied.
In 7.6.6 is beschreven dat we uitgaan van concentratie van glastuinbouw in het buitengebied in de
ontwikkelingsgebieden glastuinbouw (bundeling van projectvestigingsgebieden en
concentratiegebieden glastuinbouw). De toevoeging “in het buitengebied” kan verwarrend zijn en
wordt derhalve geschrapt in de POL-tekst. Concentratie in de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw is
nog steeds het uitgangspunt.
Wanneer een (grootschalige) ontwikkeling planologisch wordt getoetst, dient aandacht besteed te
worden aan de duurzame ruimtelijke aspecten, aan de filosofie van 'het juiste bedrijf op de juiste plek'.
In de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Californië en Siberië is grootschalige ontwikkeling van
glastuinbouw mogelijk. Collectieve voorzieningen en voldoende ontwikkelingsruimte maken deze
gebieden aantrekkelijk als vestigingsgebied.
In de overige ontwikkelingsgebieden is de fysieke ontwikkelingsruimte beperkter, bovendien is daar de
noodzaak tot revitalisering groter. Hiertoe heeft de provincie een subsidieregeling herstructurering
concentratiegebieden glastuinbouw opengesteld.
In uiterste gevallen is uitbreiding op solitaire locatie mogelijk, mits er een positieve planologische
afweging aan ten grondslag ligt en een kwaliteitsverbeterende maatregel wordt uitgevoerd. Niet voor
ieder bedrijf is verplaatsing financieel mogelijk, bijvoorbeeld lettende op het geïnvesteerd vermogen in
relatie tot nieuwe investering. De ruime ontwikkelingsmogelijkheden in de ontwikkelingsgebieden en
de voorwaarden die gelden voor uitbreiding van glas in het buitengebied (regionale glas-voor-glas
regeling) maakt dat het areaal glas in het buitengebied afneemt.
De zienswijze inzake de naleving van de groene componenten in Californië richt zich niet tot de
inhoud van het POL2014. Nadere informatie kunt u inwinnen via de gemeente Horst aan de Maas.
Voorstel aan PS
Op pagina 177 in de eerste zin van het laatste tekstblok de volgende zinsnede schrappen:
< in het buitengebied >.

Wat betreft de begrenzing van de overige ontwikkelingsgebieden glastuinbouw gaat
indiener er, gezien de schaal van de kaart, van uit dat deze op de kaarten indicatief zijn
weer gegeven en dat de concrete begrenzing zoals vastgelegd in het gemeentelijke
bestemmingsplan of structuurvisie de feitelijke ontwikkelingsmogelijkheden van
glastuinbouwbedrijven bepalen. Indiener stelt voor de begrenzing van de
ontwikkelingsgebieden glastuinbouw in overeenstemming te brengen met de begrenzing
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zoals vastgelegd in het bestemmingsplan of structuurvisie.
Standpunt GS
Dit klopt. Zowel de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw als ontwikkelingsgebieden veehouderij zijn
indicatief weergegeven. Daar waar concrete zienswijzen daartoe aanleiding hebben gegeven, zijn de
ontwikkelingsgebieden glastuinbouw nader begrensd, overeenkomstig de begrenzing zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan of structuurvisie.
Dit wordt in de navolgende standpuntbepalingen nader aangegeven.
Voorstel PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Volgens het vigerende bestemmingsplan is de grens van het concentratiegebied Schandelo
afwijkend ten opzichte van de grens van het gebied zoals het is opgenomen in POL2014.
Het aanpassen van de grens van het concentratiegebied benadeeld de indiener ernstig in
haar toekomstige ontwikkelingen. De indiener verzoekt de bestaande grenzen van het
glastuinbouwconcentratiegebied van het vigerende bestemmingsplan op te nemen in POL
2014.
Indiener constateert dat in het ontwerp-POL2014 en in de ontwerp omgevingsverordening
Limburg geen aanduiding 'glastuinbouwconcentratiegebied' is opgenomen ter plekke van
het in de Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas aangewezen
glastuinbouwconcentratiegebied de Kievit en verzoekt deze aanduiding alsnog op te
nemen.
Indiener stelt dat de begrenzing van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Egchel waarin
het glastuinbouwbedrijf van de indiener gelegen is niet in overeenstemming is met de
begrenzing welke door de gemeente Peel en Maas is vastgelegd in haar structuurvisie en
bestemmingsplan. Indiener verzoekt de begrenzing in de kaarten van het POL2014 aan te
passen aan het vingerend bestemmingsplan.
Op de kaart "intensieve veehouderij en glastuinbouw" is in de gemeente Venlo de
begrenzing van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw niet correct aangegeven: in het
bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Venlo is het gebied tussen de Tilmanskampweg
en de A67 belegd met de bestemming "agrarisch glastuinbouw". Verzoek de begrenzing te
corrigeren conform het per 9 mei 2012 onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan.
De begrenzing van concentratie glastuinbouwgebied Tangbroek is niet duidelijk op POL
kaart 11 weergegeven. We gaan ervan uit dat de begrenzingen overgenomen worden van
de gemeentelijke bestemmingsplannen/gemeentelijke structuur visies die de feitelijke
ontwikkelingsmogelijkheden van ons bedrijf in dit gebied bepalen.
De begrenzing van de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw gaat over de kernen Amerika,
Hegelsom en de wijken Pastoorsveld rondom de Afhangweg in Horst (Reindonk). Dit is
ongewenst. De begrenzing van Veld-Oostenrijk gaat over het voor bebouwing bedoeld
gedeelte, hetgeen onwenselijk is.
Indiener constateert dat zijn glastuinbouwbedrijf aan de Kempweg en Seurenweg niet is
ingetekend in het concentratie gebied glastuinbouw Meterik/Horst, terwijl het bedrijf hier wel
in lag.
Indiener constateert dat de begrenzing van de aanduiding 'glastuinbouwconcentratiegebied'
Nunhems niet helemaal correct is opgenomen. Indiener verzoekt de grens van de
aanduiding aan te passen.
Indiener verzoekt de begrenzing van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Veld-Oostenrijk
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2519

2069, 5150

2759, 2475

5045

5117

1021

5169

2453

2462

op de kaarten behorend bij POL en de OV aan te passen aan de feitelijke concentratie/het
vastgestelde bestemmingsplan/het collectief voorstel tot herbegrenzing van de LLTB.
De begrenzing van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Veld-Oostenrijk is niet in
overeenstemming de feitelijke concentratie van de glastuinbouwbedrijven in en rondom het
huidige ontwikkelingsgebied glastuinbouw Veld Oostenrijk. Tevens is de begrenzing van
het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Veld-Oostenrijk niet in overeenstemming van het
vastgestelde bestemmingsplan buitengebied Horst aan de Maas uit 2009. Indiener verzoekt
om de kaarten behorende bij het POL 2014 en de bijbehorende omgevingsverordening op
dit punt aan te passen.

2516, 2140

Standpunt GS
De begrenzing van de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Veld-Oostenrijk, Schandelo, de Kievit,
Egchel-Oost, ’t Ven, Tangbroek, Reindonk, Melderslo en Nunhems, wordt in overeenstemming
gebracht met de begrenzing van die gebieden in het vigerende bestemmingsplan / structuurvisie.
Voorstel aan PS
POL- kaart 11 Landbouw en Omgevingsverordening Limburg – kaart Intensieve veehouderijen en
glastuinbouwbedrijven :
de begrenzing van het ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Veld-Oostenrijk, Schandelo, de Kievit,
Egchel-Oost, ’t Ven, Tangbroek, Reindonk, Melderslo en Nunhems, wordt in overeenstemming
gebracht met de begrenzing van de betreffende gebieden in het vigerende bestemmingsplan /
structuurvisie.

Zienswijze met betrekking tot het beperken van het uitbreiden van het tuinbouwbedrijf van
de ondernemer. Met name gebouwen en teeltondersteuning.

5022

Standpunt GS
De bedrijfsgebouwen zijn gelegen in de bronsgroene landschapszone. Op gemeentelijk niveau wordt
bezien of de ontwikkeling van teeltondersteunende voorzieningen terplekke van de bedrijfslocatie van
de indiener tot de mogelijkheden behoort. In het ruimtelijk plan dienen de voorkomende
kernkwaliteiten beschreven te worden en de wijze waarop met de bescherming en versterking van de
kernkwaliteiten is omgegaan.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Ontwikkelingsgebied glastuinbouw bij projectvestiging Californië is over het goudgroene
natuurgebied de Brommèr heengetekend.
De door DCGV ingebrachte gezamenlijke zienswijze over de aanduiding van bronsgroen
natuurzone de Brommèr op de kaart wordt door indiener niet gedeeld. Vandaar wordt
voorgesteld het POL2014 op dit punt niet aan te passen.

5130
5225

Standpunt GS
Het gebied Brommèr maakt onderdeel uit van de goudgroene natuurzone. De weergave van het
ontwikkelingsgebied glastuinbouw wordt daarop aangepast.
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Voorstel aan PS
De weergave van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Californië wordt aangepast, waardoor er
geen overlap is met het gebied Brommèr.

7.6.7 Een nieuw perspectief: agglomeratielandbouw
De ambitie voor agglomeratielandbouw is niet helder: onduidelijk is in hoeverre
leegstand/transformatie van bedrijventerreinen en buitengebied nog ruimte laat voor
initiatieven in het buitengebied. Dit pleit voor een goede afstemming tussen de regionale
uitwerking voor werklocaties en de regionale uitwerking land- en tuinbouw. Ook de
herbenutting van VAB’s dient daarbij in ogenschouw te worden genomen.
Bij agglomeratielandbouw dient uitgegaan te worden van zuinig ruimtegebruik om
versnippering en verrommeling landschap te voorkomen; aansluiten binnen en op
bestaande bedrijventerreinen is wenselijk.
Het gebied Siberië is aangeduid als buitengebied, deze typering doet totaal geen
recht aan de aanwezige en gewenste ontwikkelingsmogelijkheden. Juist in dit gebied
liggen kansen voor functiemenging die gericht is op glastuinbouw, agribussiness,
food, energie of andere grootschalige ontwikkelingen waarbij synergievoordelen zijn
te behalen. Ook de in het POL genoemde agglomeratielandbouw past hier perfect in.
Wij verzoeken u het plan in deze zin aan te passen en te concretiseren voor het gebied
Siberië.
Aanduiding Klavertje 4 als mogelijke vestigingsplek voor agglomeratielandbouw heeft met
name betrekking op klaver 11 (agribusiness). Klaver 11 is ten onrechte niet op de kaarten
aangegeven.

1021, 1049,
1050, 1017
1172, 1067
1019
5229

5276

5130

Standpunt GS
In het ontwerp POL hebben we beschreven wat we bedoelen met agglomeratielandbouw. Een nieuw
high-tech concept, een vorm van land- en tuinbouw ook met een industrieel karakter, waarbij de
natuurlijke relatie met het buitengebied nauwelijks nog aanwezig is. Dat verklaart waarom wij vinden
dat initiatieven op het gebied van agglomeratielandbouw bij voorkeur thuishorenop bedrijventerreinen.
Daar liggen zeker kansen. In de regionale visies voor bedrijventerreinen zal duidelijk moeten worden
waar we die kansen kunnen en willen verzilveren. Zuinig, zorgvuldig ruimtegebruik is daarbij het
uitgangspunt. Herbenutting van vrijkomende agrarische gebouwen is belangrijk, maar zal voor
agglomeratielandbouw van weinig betekenis zijn, gelet op het veelal kleinschalig karakter en het feit
dat ze niet op geschikte locaties liggen (bv uit het oogpunt van logistieke ontsluiting).
In de POL-tekst zijn een viertal gebieden benoemd die voldoen aan de uitgangspunten van
agglomeratielandbouw. De genoemde gebieden zijn “inspiratiegebieden” (ontwikkelingen zijn ook
mogelijk op andere locaties die voldoen aan de criteria) en derhalve niet op kaart begrensd. Klavertje
4 is bij uitstek een gebied waar agglomeratielandbouw goed tot zijn recht kan komen. In hoofdstuk 4.3
is reeds voorgesteld dat op de kaart 3 Economie het Klavertje 4 gebied een specifieke aanduiding
krijgen.
Vanwege het belang dat we hechten aan het benutten van kansen voor agglomeratielandbouw stellen
we voor om in de Omgevingsverordening een uitzonderingsbepaling op te nemen. Daarmee worden
uitzonderingen mogelijk gemaakt van het verbod voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen
buiten het ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij. Deze uitzondering betreft alleen initiatieven
voor agglomeratielandbouw op bedrijventerreinen en ontwikkelingsgebieden glastuinbouw. Zie voor
de voorgestelde tekst deel 4 (omgevingsverordening) van deze Nota van zienswijzen.
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Voorstel aan PS
Op pagina 180, laatste tekstblok, toevoegen aan ruimtelijke uitgangspunten:
zuinig, zorgvuldig ruimtegebruik.
Agglomeratielandbouw ook mogelijk maken buiten bedrijventerreinen, meer op specifiek op
de locatie van de indiener van de zienswijze. De vraag is of de bedrijfsontwikkelingen van
indiener vallen onder term agglomeratielandbouw.

2523

Standpunt GS
De beste locaties voor agglomeratielandbouw zijn gelegen op bedrijventerreinen. Mogelijk komen ook
andere gebieden in aanmerking, zoals bepaalde ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij en
glastuinbouw of bestaande grootschalige clusters land- en tuinbouwbedrijven. In de ontwerptekst zijn
een viertal voorbeeldgebieden benoemd, waaronder de Timmermansweg. Een gebied wordt pas
geconcretiseerd als agglomeratielandbouwgebied, wanneer er een initiatief is vanuit de markt dat
voldoet aan de uitgangspunten van ondernemer en overheid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener bepleit om binnen het concept agglomeratielandbouw ook ruimte te bieden aan
niet-van-oorsprong-agrarische bedrijven die hierbij passen.

5130

Standpunt GS
Een van de kenmerken van agglomeratielandbouw is juist dat naast de primaire landbouw andere
ketenonderdelen geïntegreerd worden op bedrijfsniveau.
Verweving van functies is een van de Limburgse principes. Binnen werklocaties wordt de mogelijkheid
geboden voor het creëren van crossovers tussen landbouw- en tuinbouwbedrijven en overige
bedrijven.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener heeft een co-vergistingsinstallatie, als nevenactiviteit op het agrarisch bedrijf.
Volgens de indiener is het niet reëel om deze vorm van agglomeratielandbouw na te
streven bij bedrijventerreinen. Landbouw hoort thuis in het buitengebied waarbij maatwerk
noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor het vinden van juiste locaties ligt bij de sector
die inspeelt op de actuele stand van de techniek en de gevolgen voor de omgeving.

2653

Standpunt GS
Mestverwerkinginstallaties op bedrijfsniveau, in dit geval via co-vergisting, zijn op bestaande
agrarische bedrijven onder voorwaarden mogelijk. Die voorwaarden zijn in het POL beschreven. Dit
beschouwen we niet als agglomeratielandbouw.
Overigens vinden we bedrijventerreinen de beste plekken voor regionale en grootschalige
mestverwerkingsinstallaties. Deze locaties passen het beste bij het karakter van dergelijke
voorzieningen en beschikken over goede ontsluiting. Ook ontwikkelingsgebieden intensieve
veehouderij en grootschalige clusters land- en tuinbouwbedrijven lenen zich voor regionale
mestverwerking. De koppeling tussen mestverwerking (als producent van energie) en energievragers
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biedt kansen en speelt mee bij de locatiekeuze. Het thema mestverwerking wordt verder uitgewerkt
via de regiovisies.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener is van mening dat agglomeratielandbouw niet prioritair thuishoort op
bedrijventerreinen maar in de projectvestigingslocaties glastuinbouw.

5276

Standpunt GS
Het heeft onze voorkeur dat agglomeratielandbouw op bedrijventerreinen gevestigd wordt. Maar
vestiging in een ontwikkelingsgebied glastuinbouw is onder voorwaarden ook mogelijk. In de afweging
van de vestigingslocatie moet bekeken worden waar het optimum voor synergiemogelijkheden
behaald kan worden. De mogelijke crossovers zullen bepalend zijn voor de daadwerkelijke
vestigingslocatie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vindt agglomeratielandbouw ongewenst gezien de mondiale gevolgen. Bepleit
wordt een afname van de intensieve veehouderij gezien de effecten daarvan. Verder
bepleit de indiener een transitie naar een biologische vraaggestuurde landbouw, in
samenwerkingsvormen met verbreding (wat kan leiden tot een betere verbinding tussen
landbouw en burger). Innovatie moet gestimuleerd worden (voorbeeldbedrijven, handhaven
i.c.m. voorlichten), milieumaatregelen opgelegd en strak gehandhaafd.

5094

Standpunt GS
Wij zien een belang voor de ontwikkeling van agglomeratielandbouw in Limburg. Het Limburgse
agrocomplex is hoogproductief, efficiënt en innovatief met internationaal gerenommeerde bedrijven; is
van belang voor de Limburgse economie en samenleving (veredeling, feedindustrie, foodindustrie,
High Tech Systems, handel, logistiek, verpakkingsindustrie, chemie, farma); is per kg product
voorloper in efficiënt ruimtegebruik en het terugdringen van emissies. Innovatie is dé kracht van het
agrocomplex en is noodzakelijk voor het proces van verduurzaming, is een ‘proeftuin’ voor innovaties
op het terrein van duurzame agrarische productiesystemen en technologieën, die wereldwijd
toegepast worden. Tot slot draagt agglomeratielandbouw bij aan de koplopersfunctie in het kader van
het wereldwijde voedselzekerheidsvraagstuk.
Wij achten de aanpak schone stallen noodzakelijk voor het voortbestaan van de land- en tuinbouw in
onze provincie. De schone stallen-aanpak draagt ook bij aan de acceptatie van het bedrijf in zijn
omgeving. Het gaat uit van een integrale kwaliteitsverbetering.
Nieuwe verdienmodellen kunnen verbetering in gang zetten voor onder andere de rentabiliteit van de
sector, het milieu, de leefomgeving en het vertrouwen van de maatschappij. Eens te meer daar de
markt in toenemende mate eisen stelt aan duurzaamheid, milieu en sociale aspecten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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7.6.8 Kwaliteitsslag landelijk gebied
Behoud van duurzame grondgebonden land- en tuinbouw in balans met de milieu- en
landschapskwaliteiten dient in het gehele landelijk gebied aan de orde te zijn en niet alleen
in de zilver- en bronsgroene gebieden.

5229, 2167

Standpunt GS
Grondgebonden land- en tuinbouw heeft van oudsher bijgedragen aan de ontwikkeling en het beheer
van het zeer aantrekkelijke en afwisselende cultuurlandschap in de zilvergroene natuurzone en
bronsgroene landschapszones. Hier ligt in het POL de nadruk op. Behoud van duurzame
grondgebonden land- en tuinbouw is inderdaad in het gehele landelijk gebied aan de orde.
Voorstel aan PS
e
Tekst aanvullen, p.172, aan eind van de 2 alinea na (…) integrale kwaliteitsverbetering in de
omgeving:
Duurzame grondgebonden land- en tuinbouw kan zich verder ontwikkelen onder de voorwaarde dat
de ontwikkeling in balans is met de milieu- en landschapskwaliteiten.

7.6.9 Provinciaal belang, rol en instrumenten
De provincie dient erfbeplantingsprojecten te faciliteren om de doelstelling dat elk land- en
tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving is te kunnen behalen.

5229

Standpunt GS
Inpassing van het land- en tuinbouwbedrijf in zijn omgeving (erfbeplanting en eventueel andere
ruimtelijke en/of landschappelijke maatregelen) horen bij de ‘license to produce’ van het bedrijf en is
daarmee de verantwoordelijkheid van ondernemer waarmee hij zijn draagvlak verdient in zijn
omgeving. Bij een concrete bedrijfsontwikkeling dient de agrarisch ondernemer uitvoering te geven
aan de gemeentelijke ruimtelijke kwaliteitskaders.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener dringt er op aan om met het oog op het creëren van daadwerkelijke
ontwikkelingsmogelijkheden om binnen de mogelijkheden als bevoegd gezag in het kader
van de uitvoering van de Natuurbeschermingswet – anders dan tot nu toe – realistische
kansen voor de veehouderij te scheppen. Provincie dient ook haar invloed bij het Rijk aan
te wenden om de regelgeving aan te passen.

1058

Standpunt GS
De provincie dient als bevoegd gezag de wet en de jurisprudentie na te leven. Aanpassing van de
natuurbeschermingswetgeving is weinig kansrijk omdat deze gebaseerd is op EU-regelgeving. Met
name in het traject rond de Programmatische Aanpak Stikstof werkt de Provincie met de rijkspartners
samen om te komen tot realistische ontwikkelingsmogelijkheden die binnen de huidige regelgeving
passen.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

In POL2014 wordt gestreefd naar herbenutting en herbestemming van vrijkomende
agrarische bebouwing, indien dit past binnen dynamisch voorraadbeheer. Gelet op de
verzadigingsgraad voor vele andere functies, vraagt indiener zich af of sloop niet het
aangewezen saneringsmiddel moet zijn. Zonder uitvoeringsmiddelen ter beschikking te
stellen ziet indiener niet hoe het voorgestelde beleid als realistische oplossingsvariant kan
dienen.

1058, 4001

Standpunt GS
We streven ernaar dat vrijkomende agrarische bebouwing zoveel mogelijk wordt hergebruikt door de
land- en tuinbouw. Als dat niet lukt, is mogelijk benutting voor alternatieve economische activiteiten
aan de orde. Als daar tenminste, gelet op de leegstand in de betreffende sectoren behoefte aan is, en
de functie geen belemmeringen voor bestaande functies met zich meebrengt. Zeker hergebruik van
monumentale en beeldbepalende objecten is van belang. Echter, het is zeker niet te verwachten dat
alle leegstand zo kan worden opgelost. In dat geval is sloop gewenst, om leegstand, verval en
mogelijk ook illegaal gebruik voorkomen. De aanpak van leegstand is een belangrijk aandachtspunt
voor de regionale visies. In die trajecten past ook concretisering naar de inzet van instrumenten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Kunnen er aan het principe van verevening ook ruimtelijke voorwaarden worden gekoppeld
(voorbeeld amoveren bestemming IV op plaatsen waar de stikstof vandaan wordt gehaald).

1017

Standpunt GS
Deze denklijn wordt meegenomen bij de concretisering van de inzet van instrumenten in het kader van
de regiovisies landbouw.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bepleit wordt om de consumptie van regionale en duurzame producten te stimuleren,
bijvoorbeeld door de BTW op deze producten aan gebruikers en eindconsumenten terug te
betalen.

5094

Standpunt GS
Het koopgedrag van de Nederlandse consument lijkt te veranderen naar de aankoop van meer
duurzame en regionale producten. Het is zaak dat de agrarisch ondernemer aansluit bij deze tendens
en meer vraaggericht gaat produceren, in plaats van voor de bulkmarkt. De provincie stimuleert de
introductie van nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan het verbeteren van omgevingskwaliteit en
maatschappelijke meerwaarde hebben, onder andere via het bieden van experimenteerruimte en het
stimuleren van innovatie. Introductie van een BTW-maatregel is een rijksbevoegdheid.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het is belangrijk dat er voldoende ontwikkelingsgebieden voor de landbouw blijven.

1017, 1049,
1172, 1067,
1019

Standpunt GS
Het aantal en de omvang van de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij en glastuinbouw is
teruggebracht tot hetgeen op gemeentelijk niveau in bestemmingsplannen en/of structuurvisies is
begrensd. Op gemeentelijk niveau is de haalbaarheid van de verschillende zoekgebieden beoordeeld.
In de praktijk is gebleken dat ondernemers meer en meer (neven)locaties herbenutten en minder
nieuwvestigingslocaties tot ontwikkeling komen. POL2014 biedt ontwikkelingsruimte voor incidentele
nieuwvestiging en via de aanpak van agglomeratielandbouw. Via de regiovisies en monitoring wordt in
de gaten gehouden of er regionaal voldoende ontwikkelruimte is om de noodzakelijke
verduurzamingsslag voor de veehouderij te kunnen faciliteren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bij de ondertekening van de Verklaring van Roermond 2009 is afgesproken dat de
afspraken omgezet worden in het nieuwe POL. De principes als zuinig ruimtegebruik, inzet
op agrarisch natuurbeheer en landbouwversterking en -compensatie maken daar deel van
uit. Indiener verzoekt deze principes in het POL te verankeren.

5150, 5248

Standpunt GS
In 2009 is de Verklaring van Roermond getekend, met bijbehorend maatregelenpakket. Dit heeft
geleid tot onder andere de oprichting van Natuurrijk Limburg en de praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik.
De beleidslijn dat voorbereiders, beslissers en uitvoerders van ruimtelijke plannen en projecten
rekening houden met de belangen van de landbouw, als voor dat plan of project landbouwgrond wordt
omgezet in een andere functie, blijft overeind.
Zuinig ruimtegebruik is al ingebed in de Limburgse principes, die vormgegeven worden door onder
andere dynamisch voorraadbeheer en de ladder van duurzame verstedelijking.
Ook agrarisch natuurbeheer krijgt in het POL (hoofdstuk natuur) al ruim aandacht.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL 2014 handhaven

Aanvullende wijzigingsvoorstellen van GS aan PS
Voorstel aan PS
e
Pagina 77, 2 tekstblok:
70/80% vervangen door 80%
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e

Pagina 178, 1 tekstblok. De eerste zin vervangen door:
Daarbuiten is doorgroei mogelijk in combinatie met sloop van bestaande kassen. De gemeenten Horst
aan de Maas, Venlo en Peel en Maas hebben een gemeentelijke glas-voor-glasregeling, als
uitwerking van de module glastuinbouw uit het Limburgs Kwaliteitsmenu.
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Hoofdstuk 8:

Zienswijzen over ondergrond

8.1 Afstemming in de ondergrond
Wij missen bij het speerpunt ‘veiligheid in de ondergrond’ aandacht voor de
bovengrondse gevolgen van de mijnbouw in ZL in het verleden (bodemverzakkingen
en –stijgingen, met als gevolg schade aan woningen/gebouwen).
Indiener vraagt om nadrukkelijke aandacht voor de actuele problematiek rondom
stijgend mijnwater en de daaruit voortkomende bodembeweging.

1012

1002,1016,
1045, 1052

Standpunt GS
Momenteel voert Staatstoezicht op de Mijnen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
onderzoek uit naar de na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning. Doel van het
onderzoek is het maken van een risicokaart, een plan voor monitoring en een menukaart met
maatregelen. Volgens de planning zal dit onderzoek eind 2015 zijn afgerond.
Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de minister van Economische Zaken beleidskeuzes
maken welke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s te beheersen. We hebben als
regio de minister gevraagd hierbij te worden betrokken.
Afhankelijk van de resultaten van bovenstaand proces zullen we ons beraden op de consequenties
voor het POL.
De na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning hebben onze aandacht, derhalve volgen
we de ontwikkelingen nauwgezet. Samen met de regio zullen we onze positie bepalen zodra de
resultaten van het bovengenoemde onderzoeken beschikbaar zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in paragraaf 8.2.3 bij de toelichting (pagina 189) een kopje
toe te voegen ‘Na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning in Zuid Limburg’ met de
volgende tekst:
De na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning hebben onze aandacht. We zijn van
mening dat het rijk eerstverantwoordelijke is voor de na-ijlende effecten van de voormalige
steenkoolwinning in Zuid-Limburg. Op basis van onderzoek naar deze na-ijlende effecten zal de
Provincie in afstemming met de regio zijn positie bepalen.
Verder tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in paragraaf 8.1 (pagina 185) de alinea bij
‘Speerpunt: veiligheid in de ondergrond’ als volgt aan te vullen:
De Provincie streeft naar een veilige situatie in de ondergrond. Daarbij wordt ingezet op het
meewegen van veiligheidsaspecten bij het benutten van ondergrondse voorraden en de ondergrondse
ruimte hierop aansturen.
Bij dit alles blijft adequate nazorg van mijnbouwactiviteiten een aandachtspunt.
Voor zover relevant moet ook bij het bovengrondse ruimtegebruik rekening gehouden worden met de
benutting van ondergrondse voorraden (verzakkingsrisico’s).
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8.2 Drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer

8.2.3 Werken aan de grondwaterkwaliteit
(zie ook zienswijzen m.b.t. 8.1)
Indiener vraagt om onderzoek naar de effecten van de grootschalige
grondwateronttrekkingen nabij Garzweiler (D) voor het natuurgebied de Meinweg en
omgeving.

1002

Standpunt GS
Aan de vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de exploitatie van de
bruinkoolgroeven in Duitsland is als voorwaarde een uitgebreide monitoring verbonden. Over de
resultaten daarvan moet regelmatig aan alle betrokkenen, waaronder de provincie Limburg, worden
gerapporteerd. Indien blijkt dat er grotere effecten optreden dan verwacht die kunnen leiden tot
schade, bijvoorbeeld aan hydrologisch gevoelige vegetaties, dan dient de vergunninghouder
mitigerende maatregelen te nemen. Voor eigen aanvullend onderzoek naar de effecten van de
bruinkoolwinning zien wij geen aanleiding.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Toelichting op boringsvrije zone in tekst ontbreekt. Voorstel om kaart
milieubeschermingsgebieden uit de verordening over te nemen in kaart 12.

1033

Standpunt GS
De noodzaak voor boringsvrije zones wordt in algemeenheid beschreven in 8.2 en in het bijzonder
8.2.4. (provinciaal belang in bescherming van diepe grondwatervoorraden onder kleilagen). Kaart 12
geeft aan waar sprake is van boringsvrije zones. De kaart in de Omgevingsverordening geeft de
onderverdeling in deelgebieden aan. Die verfijning past bij het karakter van de regels in de
verordening, maar is voor het POL niet nodig.
Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp-POL2014 handhaven..

In de (Duitstalige) hoofdstukken 7.4.4 en 8.2 komen de effecten in Nederland van de
grondwaterdaling a.g.v. de bruinkooldagwinning in Duitsland niet voor. Zonder
tegenmaatregelen zullen deze effecten tot ver in het natuurpark Schwalm-Nette en
de daar aanwezige grondwaterafhankelijke natte gebieden, doordringen. Aanbevolen
wordt planologisch te regelen dat nieuwe of aanvullende maatregelen (bijv.
grondwaterwinningen) aan Nederlandse kant deze belangen in overweging nemen
en het doel van het behoud van deze natte gebieden niet tegenwerken.

3009

Standpunt GS
De effecten van de onttrekkingen ten behoeve van de bruinkoolwinning in Duitsland en de
bijbehorende compenserende maatregelen worden uitgebreid gemonitord en besproken in diverse
‘Arbeits-’ en ‘Entscheidungsgruppen’ waarin de Provincie Limburg zitting heeft. Via monitoring wordt
nagegaan of de berekeningen, waarop de vergunningverlening is gebaseerd, correct zijn en of er
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daadwerkelijk geen negatieve effecten optreden. De monitoring wordt gebruikt om de omvang van de
compenserende maatregelen te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid te infiltreren water.
De monitoring bestaat onder meer uit het meten van grondwaterstanden, vegetatiekarteringen,
afvoermetingen van waterlopen en bepaling van de grondwaterkwaliteit. Indien de effecten van de
onttrekking en compenserende maatregelen groter zijn dan in de vergunning is vastgelegd, moeten
aanvullende maatregelen worden genomen om schade, aan bijvoorbeeld natuur, te voorkomen. In het
algemeen blijkt uit de monitoring dat er geen onverwachte effecten optreden. Door de Duitse overheid
wordt jaarlijks een monitoringsrapportage gemaakt. Deze rapportage en de achterliggende
meetgegevens zijn digitaal beschikbaar. Bij nieuwe of aanvullende ingrepen wordt altijd rekening
gehouden met grensoverschrijdende belangen. Hierover zijn in Europees verband afspraken gemaakt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Door de Bezirksregierung Köln wordt aanbevolen de drinkwatergebieden Arsbeck,
Wassenberg, Heinsberg-Kirchhoven, Waldfeucht en het geplande gebied GangeltStahe in kaart 12 als Grondwaterbeschermingsgebied op te nemen.

3009

Standpunt GS
Gezien de reikwijdte van de bij het POL behorende kaart kunnen wij de aanbeveling niet opvolgen.
Wel erkennen wij dat er wederzijdse grensoverschrijdende belangen ten aanzien van
grondwaterbescherming zijn waartoe wij zo nodig in overleg treden.
Voorstel aan PS
Kaart ontwerp- POL2014 handhave.

Indiener geeft aan dat de drinkwaterwinning aan Duitse zijde niet beïnvloed mag
worden door intensivering van landbouw en veeteelt aan Nederlandse zijde.
Daarnaast mag het geplande waterbeschermingsgebied Straelen-Kastanienburg, dat
deels haar intrekgebied op Nederlands grondgebied zal hebben liggen, geen hinder
ondervinden door toekomstig ondergrondgebruik.

3006

Standpunt GS
Wij volgen het mestbeleid dat op landelijk niveau wordt vastgesteld.
Daarnaast is het Nederlandse deel van het grondwaterbeschermingsgebied (25 jaarszone) van
Straelen op de POL-kaart opgenomen. De bescherming in dit gebied is erop gericht om de kwaliteit
van het grondwater zodanig op peil te houden dat het grondwater middels eenvoudige zuivering
geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. In dit gebied gelden er strengere regels ter
bescherming van het grondwater dan in de rest van Limburg. Deze regels (o.a. regels ten aanzien van
het gebruik van de ondergrond ) zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg.
Wij erkennen dat er wederzijdse grensoverschrijdende belangen ten aanzien van
grondwaterbescherming zijn en indien een aanvullend gebied moet worden beschermd zijn wij bereid
hierover in overleg treden.
Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp-POL 2014 handhaven.
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In 2012 heeft GS n.a.v. de casus rijksmonument Klinkenberg 1 te Rothem besloten
het beleid t.a.v. inrichtingen in waterwingebieden te evalueren en eventueel aan te
passen. De voorliggende verordening is op dit onderdeel niet gewijzigd, noch heeft
indiener kennis kunnen nemen van de toegezegde evaluatie. Indiener vraagt dan
ook dit beleid alsnog te evalueren en te heroverwegen ten einde de mogelijkheden
voor risicoloze inrichtingen in waterwingebieden te versoepelen.

1072

Standpunt GS
De toegezegde evaluatie is inderdaad nog niet uitgevoerd. Hier zullen wij de komende periode
invulling aan geven. Nadere uitwerking zal in het Provinciaal Waterprogramma plaatsvinden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener verzoekt in het POL en de Omgevingsverordening een regeling op te nemen
die het verplaatsen van grondwaterputten mogelijk blijft maken.

2453, 2230

Standpunt GS
Het verplaatsen van putten is en blijft, binnen zekere grenzen, toegestaan. Daar waar momenteel
beperkingen worden opgelegd zien wij geen reden de regels te wijzigen. Voor beregeningsputten
open teelten geldt de beperking dat beregeningsputten die in een bufferzone verdroogde
natuurgebieden liggen slechts vervangen mogen worden door een put die verder van het
natuurgebied af ligt. Beregeningsputten onder de Venloklei mogen alleen worden vervangen door
putten boven de kleilaag.
Voor putten waarvoor een Waterwetvergunning is verleend geldt in het algemeen dat deze vervangen
mogen worden zolang de locatie en de diepte gelijk blijven. Uiteraard moeten nieuwe putten altijd
worden gemaakt door een gecertificeerd boorbedrijf.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Zowel warmte- en koudeopslag en geothermie zijn gekoppeld
aan het regionale watersysteem. Indiener verzoekt aan te geven welke
randvoorwaarden vanuit het watersysteem er worden gesteld bij de toepassing
hiervan.

1179

Standpunt GS
Momenteel zijn al randvoorwaarden gesteld aan het toepassen van zowel open als gesloten
bodemenergiesystemen. Deze zijn in de Omgevingsverordening vastgelegd. Deze regels zijn bedoeld
om het regionale (grond)watersysteem te beschermen tegen negatieve beïnvloeding door
bodemenergiesystemen.
Voor geothermie zijn de randvoorwaarden nog niet duidelijk, dus ook niet welke het watersysteem
oplegt. Om hier invulling aan te geven starten we op korte termijn een traject dat zal leiden tot een
advies omtrent duidelijke randvoorwaarden, onder meer vanuit het watersysteem, voor de toepassing
van geothermie. Naar verwachting zal dit medio 2015 leiden tot een bestuurlijk standpunt van
Gedeputeerde Staten en mogelijk van Provinciale Staten (zie ook beantwoording zienswijze 5225
onder 8.3).
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Voorstel aan PS
Tekst en kaart ontwerp-POL2014 handhaven.

8.3 Bodemenergie
8.3.1 De Limburgse ambitie
De beschrijving van Mijnwater op pag. 191 is te beperkt. Mijnwater is ook een smart
grid voor de uitwisseling van warmte en koude op drie niveau’s: gebouw, cluster en
mijnwaternetwerk.

1052

Standpunt GS
Wij kunnen instemmen met de gevraagde verfijning van indiener en hebben de tekst aangepast.
Voorstel aan PS
Tekst in ontwerp- POL2014 2014 aanpassen door pagina 191, laatste alinea van het tekstblok:
In Heerlen wordt mijnwater gebruikt als bron voor duurzame energie. De winning van deze vorm van
duurzame energie kan gezien worden als een combinatie van WKO en geothemie. Gebouwen
(woningcomplexen en kantoren) worden verwarmd met water van circa 30°C uit een verlaten
steenkolenmijn op een diepte van circa 700 meter. Uit ondiepe waterlagen wordt relatief koud mijnwater
gepompt voor de koeling van gebouwen. Het opgepompte mijnwater wordt gedistribueerd via een
leidingnet waarop naar verwachting in de nabije toekomst steeds meer gebouwen worden aangesloten.
Vervangen door:
In Heerlen wordt mijnwater gebruikt als bron voor duurzame energie. De winning van duurzame warmte
uit mijnwater kan gezien worden als een combinatie van WKO en geothemie, waarbij met een slimme
infrastructuur warmte en koude wordt uitgewisseld op drie niveaus: gebouwen, clusters van gebouwen en
het gehele mijnwaternetwerk (alle clusters tezamen). Gebouwen (woningcomplexen en kantoren) worden
verwarmd met water van circa 30°C uit een verlaten steenkolenmijn op een diepte van circa 700 meter.
Uit ondiepe waterlagen wordt relatief koud mijnwater gepompt voor de koeling van gebouwen. Het
opgepompte mijnwater wordt gedistribueerd via een leidingnet waarop naar verwachting in de nabije
toekomst steeds meer gebouwen worden aangesloten.
Wat is het provinciaal standpunt ten aanzien van schaliegas?
Indiener is van mening dat de provincie Limburg geen medewerking moet verlenen
aan de exploitatie van schalie- en steenkoolgas en dit moet opnemen in de POLtekst en de Omgevingsverordening.
Indiener wenst een toelichting op het standpunt over proefboringen t.b.v. de winning
van schaliegas, waarbij volgens indiener het structureel investeren in duurzame
energie een volwaardig en meer toekomstbestendig alternatief is voor de regionale
economie en de inwoners.
Indiener verneemt graag het standpunt van de provincie t.a.v. de recente
conceptnotitie reikwijdte en detailniveau over de landelijke structuurvisie schaliegas.
De aanduidingen integrale doorwerking en volwaardige meeneming van
milieubelangen in de plan-MER zijn onjuist aangezien schaliegaswinning in het POL
niet wordt behandeld. In de rijksvisie Structuurvisie Schaliegas wordt Limburg wel
degelijk als mogelijke locatie aangeduid.
Het zogenaamde “fracking” wordt alleen in 8.2.3 in relatie met toekomstige
ontwikkeling genoemd. De plan-MER behandelt alleen niet-kritische technologieën
en niet deze technologie met talrijke, moeilijk te calculeren risico’s. Dit is een
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tekortkoming. Men beveelt een aanvulling van het POL en de plan-MER op dit punt
aan.
Standpunt m.b.t. schaliegas wordt onderschreven. Indiener wil daaraan toevoegen
dat deze (proef)boringen naar schaliegas in Midden-Limburg onverantwoord vindt
gezien instabiliteit ondergrond en voorkomen van geologische breuken.
Kwaliteit van grond- en drinkwater moet gewaarborgd blijven door een kwalitatieve
landbouw en zeer gering middelengebruik; schaliegaswinning is daarbij niet aan de
orde

1033

5094

Standpunt GS
In POL 2014, paragraaf 8.3 is het beleid voor bodemenergie opgenomen.
Energie in de ondergrond is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame
energievoorziening. Onze voorkeur gaat uit naar het benutten van geothermie en
bodemenergiesystemen.
Onconventionele gaswinningen, zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning, zijn vormen van
energie die wij niet duurzaam achten, omdat het gaat om fossiele voorraden die niet hernieuwbaar
zijn. Daarnaast kan de winning hiervan leiden tot risico’s voor de omgeving en milieuschade. Daarom
hebben wij al in oktober 2013 het standpunt ingenomen dat besluitvorming over eventuele
(proef)boringen t.b.v. de winning van schaliegas pas plaats kan vinden na:
- afronding van een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak inclusief een
transparante analyse van kosten en baten, ook voor de regio;
- specifiek onderzoek voor de Nederlandse situatie gericht op het vóórkomen van schaliegas en de
risico’s voor mens, natuur en milieu alsmede de beheersbaarheid daarvan en ;
- een analyse van de impact van schaliegaswinning op de transitie naar een duurzame
energievoorziening.
Dit standpunt is onder de aandacht gebracht van het Rijk, de Tweede Kamer, IPO en Limburgse
gemeenten. Dit standpunt is ook de basis voor onze reactie op de concept Nota Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) voor het planMER voor de structuurvisie Schaliegaswinning die het Rijk
momenteel opstelt. We stellen voor de tekst van het ontwerp POL aan te passen en daarmee het
bovengenoemde door PS te laten bekrachtigen, in lijn met de motie dienaangaande van 4 oktober
2013.
Voorstel aan PS
Tekst Ontwerp-POL2014 aanpassen door de huidige tekst:
Paragraaf 8.3.1 De Limburgse ambitie
Onderstaande tekst in het kader:
Bodemenergie is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. In deze paragraaf
wordt ingegaan op twee vormen van bodemenergie:
-

warmte-koudeopslag (WKO)

-

geothermie

In hoofdstuk 5.5 staat het overkoepelend verhaal voor energie.
Onconventionele gaswinningen, zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning, vallen buiten de scope van het
thema bodemenergie. Deze vormen van energie zijn niet duurzaam, omdat het gaat om fossiele voorraden die
niet hernieuwbaar zijn.
In oktober 2013 is door het College van GS het standpunt ingenomen dat (proef)boringen t.b.v. de winning van
schaliegas pas plaats kunnen vinden na:
-

afronding van een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak inclusief een transparante
analyse van kosten en baten, ook voor de regio;
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-

specifiek onderzoek voor de Nederlandse situatie gericht op het vóórkomen van schaliegas en de risico’s

-

een analyse van de impact van schaliegaswinning op de transitie naar een duurzame energievoorziening.

voor mens, natuur en milieu alsmede de beheersbaarheid daarvan;

Vervangen door:
Paragraaf 8.3.1 De Limburgse ambitie
Plaats onderstaande tekst in het kader:
Energie uit de ondergrond is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. Onze
voorkeur gaat uit naar het benutten van geothermie en bodemenergiesystemen. Onconventionele gaswinningen,
zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning, zijn vormen van energie die wij niet duurzaam achten, omdat
het gaat om fossiele voorraden die niet hernieuwbaar zijn. Daarnaast kan de winning hiervan leiden tot risico’s
voor de omgeving, hinder en milieuschade. Vooralsnog zijn (proef)boringen voor schaliegaswinning in Limburg
niet aan de orde. Besluitvorming hierover kan pas plaats vinden na:
-

afronding van een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak inclusief een transparante
analyse van kosten en baten, ook voor de regio;

-

specifiek onderzoek voor de Nederlandse situatie gericht op het vóórkomen van schaliegas en de risico’s
voor mens, natuur en milieu alsmede de beheersbaarheid daarvan en ;

-

een analyse van de impact van schaliegaswinning op de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Voeg op pagina 106 aan de “Toelichting stimuleren transitie” onder het tekstblok “Restwarmte en
geothermie” als apart tekstblok:
Schaliegas
Ons standpunt over onconventionele gaswinningen, zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning,
is opgenomen in paragraaf 8.3.1.

8.3.3 Aanpak warmte-koudeopslag (WKO)
Indiener vermoedt dat het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem is
toegestaan. Indien dit niet het geval is verzoekt indiener dit alsnog toe te
staan.

2453

Standpunt GS
De provinciale regels ten aanzien van de toepassing van warmte-koude-opslag in de bodem zijn
verwoord in de tabel op pagina 193 van het POL. De locatie van de indiener is gelegen in de
Roerdalslenk, waar er sprake is van restricties, maar niet van een verbod.
Overigens zullen wij in het POL de terminologie voor vormen van duurzame energie(voorzieningen) in
de ondergrond in overeenstemming brengen met die zoals in bestaande wetgeving wordt gebezigd.
Zie hiervoor onze beantwoording van zienswijze 5225.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
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8.3.4 Aanpak geothermie
Bedrijfslocaties van indieners zijn gelegen in uitsluitingsgebied geothermie, meer
specifiek de Venloschol en de Roerdalslenk. Zij vragen om de uitsluitingsgebieden
geothermie geheel te verwijderen, zodat geothermie kansrijk wordt op deze locaties
en hun bedrijfsontwikkeling niet belemmerd wordt.
In vrijwel alle zienswijzen wordt gevraagd de verordening en teksten bij te stellen,
zodanig dat geothermie kansrijk wordt.

Aanvullend op bedrijfsspecifieke locaties refereren indieners aan de algemene
ontwikkelingsgebieden glastuinbouw, zoals Californië, Siberië, Reindonck, ’t Ven,
Veld-Oostenrijk, Schandelo, Platveld, die vallen binnen de uitsluitingsgebieden
geothermie, of aan de grootte van het uitsluitingsgebied. Zij vragen om de
uitsluitingsgebieden geothermie geheel te verwijderen, zodat geothermie kansrijk
wordt in deze gebieden.

2129, 2445,
2446, 2453 (R),
2462, 2477 (R),
2478, 2479,
2480 (R), 2481,
2482, 2484,
2516, 2518,
2519, 2708,
2786, 2230,
2464, 2476,
2766
1017, 1019,
1021, 1049,
1067, 1172,
5122, 5150,
5225, 5130,
2474

In vrijwel alle zienswijzen wordt gevraagd de verordening en teksten bij te stellen,
zodanig dat geothermie kansrijk wordt. Ook wordt gevraagd de terminologie van de
kaarten aan te passen.
Standpunt GS
De bedrijfslocaties van indieners zijn gelegen in een gebied waar op grond van de Omgevingsverordening
beperkingen gelden ten aanzien van boringen. Meer concreet gaat het om de boringsvrije zones
Venloschol of Roerdalslenk en/of grondwaterbeschermingsgebieden.
Voor de Venloschol en de Roerdalslenk wordt momenteel het beleid ten aanzien van boringen in relatie
tot de winning van geothermie ontwikkeld. In dit beleid wordt de afweging tussen het belang van
strategische drinkwatervoorraden en de noodzaak voor hernieuwbare energieopwekking gemaakt. Daarbij
zullen onder andere kansenkaarten voor geothermie en bodemenergie alsmede de bevindingen in het
traject om te komen tot een Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond (STRONG) worden betrokken. Naar
verwachting zal dit medio 2015 leiden tot een bestuurlijk standpunt van Gedeputeerde Staten en mogelijk
van Provinciale Staten.
Juist omdat het beleid nog moet worden vastgesteld, is de aanduiding “Uitsluitingsgebieden geothermie”
te voorbarig. Het wekt de indruk dat er in deze gebieden geen mogelijkheden zijn voor winning van
energie uit de bodem, terwijl er ook in deze gebieden kansen liggen en de inspanning er juist op gericht is
om aan te geven waar en onder welke voorwaarden die verantwoord benut kunnen worden. Op kaart 5
worden daarom de uitsluitingsgebieden WKO en geothermie verwijderd.
De zienswijzen vormen geen aanleiding voor verdere aanpassing van teksten in het ontwerp-POL of
bepalingen in de ontwerp-Omgevingsverordening.
Overigens zullen wij in het POL de terminologie voor vormen van duurzame energie(voorzieningen) in de
ondergrond in overeenstemming brengen met die zoals in bestaande wetgeving wordt gebezigd. Zie
hiervoor onze beantwoording van zienswijze 5225.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.
Kaart ontwerp- POL2014 aanpassen door Kaart 5: titel wijzigen in “Windenergie”; de aanduidingen
‘Uitsluitingsgebieden geothermie’ en “Uitsluitingsgebieden WKO-systemen” in z’n geheel weglaten.

In het POL geeft de provincie uitdrukkelijk aan dat zowel geothermie als WKO een
kansrijke optie is voor glastuinbouw. Ondernemer ontvangt graag een bevestiging dat
zowel geothermie als WKO is toegelaten ter plaatse van het glastuinbouwgebied De
Kievit.
Wij willen dat Geothermie mogelijk is in het glastuinbouwgebied Tangbroek. In de nabije
toekomst is dit zeer belangrijk voor ons. Een aantal teksten spreken zich gedeeltelijk
tegen. Meerdere POL kaarten zitten Geothermie in de weg. Zie kaarten energie,
ondergrond en milieubeschermingsgebieden. Wij willen dan ook dat deze worden
herzien zodat het mogelijk is om Geothermie te gaan toepassen binnen ons bedrijf.

2069

5117

Standpunt GS
Onverlet de bevoegdheden van het Rijk inzake de Mijnbouwwet en de gemeenten inzake het aanwijzen
van interferentiegebieden voor bodemenergiesystemen, is ten aanzien van geothermie en bodemenergie
de Omgevingsverordening Limburg van toepassing. Tuinbouwgebied De Kievit en Tangbroek zijn gelegen
buiten de gebieden waar beperkingen gelden ten aanzien van boringen, zijnde de Roerdalslenk en de
Venloschol (boringsvrije zones in de Omgevingsverordening Limburg) en de
grondwaterbeschermingsgebieden. Dat betekent dat op deze locaties in beginsel geen provinciale
beperkingen gelden voor geothermie en WKO, zoals verwoord in de Omgevingsverordening Limburg.

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Op kaart 5 Energie is het gebied direct ten oosten van Siberië aangegeven als
onderdeel van het uitsluitingsgebied geothermie. Het ministerie van Economische
Zaken heeft hier echter een opsporingsvergunning verleend ten behoeve van
aardwarmte. In het gebied zijn zeer vergevorderde plannen voor de realisatie van een
geothermieproject. Wij verzoeken u deze aanduiding te verwijderen c.q. de grenzen
van de opsporingsvergunning te respecteren.

5276

Standpunt GS
Onverlet de bevoegdheden van het Rijk inzake de Mijnbouwwet en de gemeenten inzake het aanwijzen
van interferentiegebieden voor bodemenergiesystemen, is ten aanzien van geothermie en bodemenergie
de Omgevingsverordening Limburg van toepassing. Tuinbouwgebied Siberië is gelegen buiten de
gebieden waar beperkingen gelden ten aanzien van boringen, zijnde de Roerdalslenk en de Venloschol
(boringsvrije zones in de Omgevingsverordening Limburg) en grondwaterbeschermingsgebieden. Het
gebied ten oosten van Siberië valt juist binnen de contouren van de Venloschol. Dat betekent dat in
glastuinbouwgebied Siberië in beginsel geen provinciale beperkingen gelden voor de winning van
bodemenergie en geothermie, zoals verwoord in de Omgevingsverordening Limburg, terwijl in het gebied
ten oosten van glastuinbouwgebied Siberië wel provinciale beperkingen gelden.
Voor wat betreft de reeds verleende opsporingsvergunning: de Omgevingsverordening bevat een verbod
voor het uitvoeren van een boring in de Venloschol. Dit verbod geldt ook indien een
opsporingsvergunning is verleend. Van het verbod kan echter wel op grond van artikel 2.17 ontheffing
worden verleend indien de boring plaatsvindt buiten een inrichting of binnen een inrichting waarvoor geen
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omgevingsvergunning is vereist.
Zie ook ons eerder vermelde standpunt op de zienswijzen inzake de mogelijkheden voor geothermie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vermoedt dat het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem is
toegestaan. Indien dit niet het geval is verzoekt indiener dit alsnog toe te
staan.

2453

Standpunt GS
De provinciale regels ten aanzien van de toepassing van warmte-koude-opslag in de bodem zijn
verwoord in de tabel op pagina 193 van het POL. De locatie van de indiener is gelegen in de
Roerdalslenk, waar er sprake is van restricties, maar niet van een verbod.
Overigens zullen wij in het POL de terminologie voor vormen van duurzame energie(voorzieningen) in
de ondergrond in overeenstemming brengen met die zoals in bestaande wetgeving wordt gebezigd.
Zie hiervoor onze beantwoording van zienswijze 5225.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

Voorgesteld wordt om terminologie op de kaarten behorende bij het POL 2014
en de verordening conform de POL2014-teksten bij te stellen zodat
geothermie voor de glastuinbouw daadwerkelijk kansrijk blijft. Op de POLkaart “Energie”, “Ondergrond” en de kaart “Milieubeschermingsgebieden”

5225

Standpunt GS
Op 1 juli 2013 is het landelijke Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking getreden. Het
huidige beleidskader warmte- en koudeopslag (een vorm van bodemenergie) van de Provincie
Limburg stamt uit 2008. Geothermie is een ontwikkeling waarvoor thans beleid wordt opgesteld. In dit
beleid wordt de afweging tussen het belang van strategische drinkwatervoorraden en de noodzaak
voor hernieuwbare energieopwekking gemaakt. Daarbij zullen onder andere kansenkaarten voor
geothermie en bodemenergie alsmede de bevindingen in het traject om te komen tot een
Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond (STRONG) worden betrokken. Naar verwachting zal dit medio
2015 leiden tot een bestuurlijk standpunt van Gedeputeerde Staten en mogelijk van Provinciale
Staten. Dit kan tot een herziene afweging leiden zoals reeds vermeld onder 8.2.3. Om in de pas te
lopen met de meest recente terminologie uit de AMvB bodemenergiesystemen en om het onderscheid
tussen bodemenergie en geothermie aan te scherpen, worden in het ontwerp-POL2014 op diverse
plaatsen tekstuele wijzigingen voorgesteld. Deze komen in het kort neer op het volgende:
• de term WKO wordt vervangen door bodemenergie of bodemenergiesystemen;
• de verzamelterm bodemenergie wordt voortaan gebruikt voor open bodemenergiesystemen
(WKO) en gesloten bodemenergiesystemen (bodemenergie met bodemwarmtewisselaars);
• geothermie valt niet onder de verzamelterm bodemenergie, maar vormt een aparte categorie
binnen de energie uit de ondergrond (aardwarmtesystemen).
Inhoudelijk blijven de POL-teksten gelijk.
De Omgevingsverordening Limburg hoeft, in afwachting van het op te stellen beleid geothermie en het
aan te passen beleidskader warmte- en koudeopslag, niet gewijzigd te worden.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 aanpassen in lijn met de terminologie uit de AMvB bodemenergiesystemen.

8.4 Ontgrondingen
8.4.1 De Limburgse ambitie
Het vigerende POL eist dat per uitbreidingsvraag voor ontgrondingen wordt
bekeken of met de uitbreiding voor grondwinning meerdere ruimtelijke doelen
kunnen worden behaald. Dit is in lijn met de vigerende gemeentelijke
structuurvisie. Dit komt niet expliciet terug in het POL2014 en/of de
verordening. Indien POL2014 een inperking betekent t.a.v. het bestaande POL
of het eigen beleid, maakt indiener bezwaar.
Het beleidsstandpunt over ontgrondingen is te onduidelijk geformuleerd en laat
te veel ruimte voor verschillende interpretaties.

1004

1027

Standpunt GS
In paragraaf 8.4 wordt onder de kopjes “Ambitie” en “Aanpak” gesteld dat de winning van
oppervlaktedelfstoffen moet plaatsvinden als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling
en een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde.
Anders dan indiener stelt, is dit een continuering van de lijn uit het vigerende POL.
Met het begrip meervoudige doelstelling wordt gedoeld op doelen op het gebied van veiligheid,
natuurontwikkeling, waterberging en recreatie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp- POL2014 handhaven.

8.4.3 Aanpak
In het POL2014 moet expliciet worden vastgelegd dat bij de
belangenafwegingen, ook de belangen van inwoners worden gerespecteerd.
Daarom zijn ontgrondingen nabij dorpskernen ongewenst.
Indiener wil actief betrokken worden bij ontgrondingen waar het gaat om
grootschalige ingrepen in het grondgebied van Echt-Susteren. Tevens wil
indiener actief betrokken worden bij eventuele wijzigingen op het gebied van
ontgrondingen waar het gaat om grootschalige ingrepen in het grondgebied
van Echt-Susteren.

1027

1004

Standpunt GS
In paragraaf 8.4 wordt diverse malen aangegeven dat bij ontgrondingen sprake moet zijn van een goede
belangenafweging. Onder “Aanpak” wordt tevens gewezen op het belang van voldoende draagvlak in de
omgeving. Gemeenten zijn standaard betrokken, en spelen een centrale rol op basis van de Wro. De
belangen van inwoners komen daarbij ook aan de orde. Het is de verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemer om ten aanzien van het beoogde project te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak in de
omgeving. De Ontgrondingenwet voorziet overigens in inspraak bij vergunningsbesluiten of wijzigingen
daarvan.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Voor ontgrondingen is de provincie het bevoegd gezag. Er vindt wel altijd
afstemming met gemeenten plaats. Indiener gaat er vanuit dat de provincie de
gemeenten die hun archeologiebeleid op orde hebben, volgt en niet overruled.

1017,1049, 1172,1019,
1067

Standpunt GS
Bij ontgrondingen en inpassingsplannen binnen de aandachtgebieden archeologie neemt de provincie
haar aandachtgebiedenbeleid als uitgangspunt, bij ontgrondingen en inpassingsplannen daarbuiten vormt
het gemeentelijk beleid het uitgangspunt. Er zal in alle gevallen afstemming met de gemeente
plaatsvinden. Bij ontwikkelingen in de Maasvallei zullen wij daarnaast de resultaten van het
beleidsprogramma archeologie Maasvallei meenemen.
Voorstel aan PS
Tekst in ontwerp-POL2014 pagina 198, onder 8.5.3 eerste alinea laatste regel de tekst “Bij ontgrondingen
en inpassingsplannen is de Provincie bevoegd gezag en wordt de aanpak afgestemd met de gemeente.”
Vervangen door:
‘Bij ontgrondingen en inpassingsplannen binnen de aandachtgebieden archeologie neemt de provincie
haar aandachtgebiedenbeleid als uitgangspunt, bij ontgrondingen en inpassingsplannen daarbuiten vormt
het gemeentelijk beleid het uitgangspunt. Er zal in alle gevallen afstemming met de gemeente
plaatsvinden. Bij ontwikkelingen in de Maasvallei zullen wij daarnaast de resultaten van het
beleidsprogramma archeologie Maasvallei meenemen.’

Verzoek om op te nemen dat de aanwezigheid van actuele natuurwaarden
door de initiatiefnemer, bij ontgrondingen, zelf aangetoond kan worden door
een flora en faunarapport.

5245 5079 5080

Standpunt GS
Initiatiefnemers dienen zorg te dragen voor een goede onderbouwing en analyse van de betrokken
belangen en aspecten. Voor flora en fauna dienen betrouwbare, actuele gegevens te worden ingebracht.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener vraagt zich af of de provinciale ‘Beleidsnota Ontgrondingen’ komt te
vervallen en, indien dit zo is, wat de gevolgen zijn voor lopende
vergunningaanvragen.
Verzoek om bevestiging in POL van productie van kalkzandsteen en van
cellenbeton vanuit eigen winlocaties nabij fabriek. Verzoek om in POL uit te
spreken dat rechten van reeds verleende e/o van in voorbereiding zijnde
ontgrondingsvergunningen, alsmede van eerder aangewezen winplaatsen en
winzones, gerespecteerd zullen worden
Met het oog op de rechtszekerheid acht indiener het verder gewenst dat in het
POL2014 wordt uitgesproken, dat rechten van reeds verleende en/of van in
voorbereiding zijnde ontgrondingsvergunningen alsmede van eerder
aangewezen winplaatsen en winzones, net als in POL2006, gerespecteerd
zullen worden.
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1010

5082

5143

Met het oog op de rechtszekerheid acht indiener het zeer gewenst dat in POL
2014 wordt uitgesproken dat rechten gebaseerd op reeds verleende
ontgrondingsvergunningen en op eerder aangewezen winplaatsen en
winzones gerespecteerd zullen worden en voorts dat
bestaande winlocaties buiten de natuurbegrenzing worden gehouden resp.
worden gebracht.
Dit laatste geldt overigens evenzeer voor terreinen van steenfabrieken en
dakpanfabrieken die vanuit de historie in of nabij natuurgebieden en/of
archeologisch interessante gebieden liggen.
Verzoek om verwijderde aanduiding “Ontgronding” of “grondstofwinning” van
bestaande winlocaties alsnog op te nemen
S.v.p. onze vigerende zandwinlocaties Abdissenbosch en Heihof alsnog
expliciet aanduiden als “grondstofwinning” conform POL-2006.
Verzoek om “Ontgronding” of “Grondstofwinning” van bestaande winlocaties
alsnog opnemen in POL

5097

5082
5142
5245 5079 5080

Standpunt GS
Bij de vaststelling van het POL2014 nemen PS tevens het besluit om een aantal door PS vastgestelde
POL-aanvullingen te laten vervallen. Er worden geen besluiten genomen over de intrekking van door GS
vastgestelde beleidsregels (veelal vervat in beleidsnota’s). De komende periode zullen we die wel tegen
het licht van het nieuwe beleid moeten houden en daarbij de vraag stellen of ze nog nodig zijn. Dat geldt
ook voor de Beleidsnota Ontgrondingen.
Bestaande vergunningen en bestemmingen worden gerespecteerd. In de Omgevingsverordening zijn
overgangsbepalingen opgenomen. Aanwijzing op voorhand van winplaatsen en zones past niet in beleid
dat delfstofwinning maatschappelijke meerwaarde en draagvlak moet hebben.
In het POL2014 is geen kaartbeeld meer opgenomen van ontgrondingen. Ontgronding is een tijdelijke
activiteit in het kader van meestal een gebiedsontwikkeling met meerdere doelen, b.v.
hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener plaatst vraagtekens bij de aankondiging in het Ontwerp POL2014 dat zand- en
grindwinning zoveel mogelijk geconcentreerd zal worden in de Maasvallei en dat de
provincie ten aanzien van zulke projecten actief regie zal gaan voeren.
Indiener is van opvatting, dat indien zich elders in de provincie kansen voordoen dit ook
in deze gebieden mogelijk moet zijn. Zowel waar het gaat om nieuwe
winningsmogelijkheden als uitbreiding of verlenging van bestaande
winningsmogelijkheden. Verzocht wordt om in het POL2014 deze noodzaak in elk geval
te signaleren en te bevestigen.
Indiener stemt in met de voorgenomen voortzetting van het provinciale beleid waarbij
grondstofwinningen bij voorkeur tevens een bijdrage leveren aan andere gewenste,
ruimtelijke opgaven en waarbij maatschappelijk draagvlak wordt nagestreefd.
Verder wordt er met instemming kennis van genomen dat de provincie initiatieven tot
grondstofwinning overlaat aan marktpartijen en zelf geen actief locatiekeuzebeleid zal
voeren.
Met het oog hierop plaatst indiener wel vraagtekens bij de passages in het ontwerp-POL
2014 dat specifieke soorten bouwgrondstofwinning geconcentreerd zullen worden in de
Maasvallei en dat de provincie ten aanzien van zulke projecten actief regie zal gaan
voeren.
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5143

5097

Indiener hecht eraan erop te wijzen dat ook elders in de provincie Limburg de
combinatie van bouwgrondstofwinning (in het bijzonder klei en zand) met het realiseren
van ruimtelijke opgaven mogelijk moet kunnen zijn.
In dit verband wijst indiener ook op de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) waarin is
vastgelegd dat de voorziening in bouwgrondstoffen een zaak van nationaal belang is.
Tegen deze achtergrond geeft indiener in nadrukkelijke overweging het ontwerp nog
aan te passen met een passage over de aanwijzing van de winning van
bouwgrondstoffen als zijnde van "Nationaal Belang".
In het ontwerp POL 2014 is de ambitie opgenomen om zand- en grindwinning te
concentreren in de Maasvallei en daarbij als provincie de regie te willen voeren, Indiener
verzoekt het college om in het ontwerp POL2014 te bevestigen dat deze intentie niet
betrekking heeft op de zandwinning ten behoeve van Xella, die haar grondstoffen
immers betrekt uit de eigen groeve nabij de fabriek en waarvan in overleg met uw
provincie inmiddels verlenging van de winningsmogelijkheden in procedure is.
S.v.p. gezien de economische belangen ook ontgrondingsprojecten met een
maatschappelijke meerwaarde mogelijk maken buiten de Maasvallei.
Oproep om over concentratie zand- en grindwinning in de Maasvallei overleg te voeren
De geplande centrale zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst is overbodig en kan
worden geschrapt.

5127

5095
5082
5094

Standpunt GS
De winning van oppervlaktedelfstoffen is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangewezen als
nationaal belang. Voor de komende decennia ligt er nog een grote opgave in het bewerkstelligen van een
afdoende bescherming tegen (toekomstige) hoogwatergolven. De voorgestane strategie “ruimte geven
aan de rivier waar het kan, dijken waar het moet” impliceert dat er nog de nodige ontgrondingen ten
behoeve van de hoogwaterveiligheid aan de orde zal komen. Om die reden wordt de voorkeur gegeven
om te komen met projecten in de Maasvallei als het gaat om de winning van zand en grind. Daar zijn
duidelijke maatschappelijke en ruimtelijke motieven voor aanwezig.
Dat betekent echter niet dat er voor initiatieven buiten de Maasvallei geen vergunningverlening meer aan
de orde is. Vele grondstoffen worden alleen buiten de Maasvallei winbaar aangetroffen.
Door regie op de regionale visievorming en op dynamisch voorraadbeheer op de terreinen van wonen,
bedrijventerreinen, kantoren, landbouw en vrijetijdseconomie kan de projectontwikkeling en daarmee
gepaard gaande ontgrondingen in banen worden geleid.
Voor de Maasvallei wordt als uitwerking van de Deltabeslissingen 2015 een nadere gebiedsuitwerking
voorzien, inspelend op lopende en recente planontwikkelingen als Ooijen-Wanssum en Maasplassen.
Herijking aan nieuwe normstellingen en inzichten kan daarbij aan de orde komen. Alle betrokken
stakeholders worden daarbij ingeschakeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Oproep om met specifieke zilverzand-achterban nader overleg te voeren
Standpunt GS
Uiteraard staan wij open voor overleg met sectoren over de uitvoering van het POL.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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5082

8.5 Archeologie
8.5.3 Aanpak
Maakt de provincie geen gebruik van de mogelijkheid om, op grond van de Monumentenwet,
attentiegebieden aan te wijzen.

1021

Standpunt GS
Wij zien voorlopig geen noodzaak om attentiegebieden aan te wijzen. Wij gaan er van uit dat de
archeologische belangen voldoende worden geborgd via de aandachtgebieden en het gemeentelijk
archeologiebeleid, afgestemd via het platform archeologie. Daarnaast lijkt de wettelijke mogelijkheid
om attentiegebieden aan te wijzen ook te verdwijnen met de Erfgoedwet die in voorbereiding is.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Indiener constateert dat Steenfabriek Nuance te Afferden binnen een omvangrijk gebied valt
dat is aangeduid als Archeologisch aandachtsgebied. In het Ontwerp POL2014 wordt gesteld
dat dergelijke aandachtsgebieden geborgd moeten worden in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Indiener wijst erop dat ter plaatse van de steenfabriek de grond in het
verleden zeer vaak en diep is geroerd. Verzocht wordt deze aanduiding ter plekke te
verwijderen.

5138

Standpunt GS
Wij zien geen noodzaak om de aanduiding ter plekke te verwijderen. Archeologische resten in het
Maasdal kunnen zich namelijk op grote diepte beneden maaiveld bevinden. Pas bij een mogelijke
bedreiging van eventuele archeologische resten zal op detailniveau naar de situatie worden gekeken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Verzoek om het ingezette efficiënte en effectieve archeologiebeleid nader te concretiseren en
hierbij nadrukkelijk speerpunten benoemen en keuzes maken voor de aandachtsgebieden en
u hierop te richten.
Indiener verzoekt het college om het ingezette efficiënte en effectieve archeologiebeleid nader
te concretiseren en hierbij nadrukkelijk speerpunten te benoemen en keuzes te maken voor de
aandachtsgebieden en u alleen hierop te richten.

5245

5079 5080

Standpunt GS
Wij werken de reeds ingezette beleidsontwikkeling Maasvallei apart van het POL nader uit. De
resultaten daarvan worden gebruikt binnen de aandachtgebieden in de Maasvallei en in overleg met
de gemeenten ook buiten de aandachtsgebieden in de Maasvallei.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Het provinciaal depot voor bodem vondsten in het Centre Ceramique te Maastricht is overvol
volgens persberichten. Een nieuwe geschiktere locatie voor deze provinciale voorziening is
Roermond. Centraal gelegen in de provincie en daardoor beter bereikbaar. Aan
representatieve grote gebouwen in de monumentale binnenstad of bedrijfsgebouwen op
industrieterreinen is in Midden-Limburg geen gebrek.

5077

Standpunt GS
De zoektocht naar een nieuwe locatie voor het provinciaal depot bevindt zich in een inventarisatiefase.
Provincie-breed zijn hierin potentieel geschikte leegstaande monumentale gebouwen meegenomen.
Verdere afwegingen vinden plaats buiten het POL om en worden gemaakt op basis van de
mogelijkheden, kansen en kosten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De archeologische waarden kaart van Venlo geeft een grotere omvang van het erfgoed dan de
archeologische aandachtsgebieden in het POL. Welke ruimte is er voor gemeentelijk beleid in
deze.
Indiener verzoekt de Provincie toe te lichten op welke wijze wordt omgegaan met het
ondergrondse erfgoed dat niet gelegen is binnen het archeologisch aandachtsgebied (dat
gerelateerd lijkt te zijn aan ‘Via Belgica’) in Zuid-Limburg.
Op de aandachtsgebieden kaart archeologie zijn de verwachtingswaarden die op diverse
plekken in de regio zeer hoog zijn, niet juist weergegeven.

1017

1016

1053

Standpunt GS
Wij hebben het provinciaal belang op het gebied van archeologie weloverwogen begrensd binnen de
aandachtgebieden; archeologische resten daarbuiten gelegen kunnen desalniettemin waardevol zijn,
maar zijn niet van provinciaal belang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze resten en hebben
daarvoor conform de Monumentenwet de bevoegdheid.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Bij de aanduiding van archeologische aandachtsgebieden graag een hoger detailniveau
aanhouden en aansluiten bij de gebiedsclassificaties in POL2006.

5095

Standpunt GS
Wij hebben het provinciaal belang op het gebied van archeologie weloverwogen begrensd binnen de
aandachtgebieden. Binnen deze gebieden bevinden zich diverse vindplaatsen en gebieden met
verschillende verwachtingswaarden. Tussen 2006 en heden hebben de gemeenten, mede met behulp
van een provinciale subsidie, gedetailleerde archeologische kaarten gemaakt en vastgesteld. Deze
kaarten hebben een hoger detailniveau dan kaart 4h behorende bij het POL 2006. Conform het
provinciaal aandachtgebiedenbeleid (archeologisch selectiedocument, maart 2008) zijn deze
gedetailleerde kaarten kaart 4h, behorende bij het POL 2006, gaan vervangen en worden door ons en
gemeenten toegepast. Een hoger detailniveau voor de aandachtsgebieden is daarmee niet nodig.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Bij pag 199, toelichting aanpak, onderin de tabel klopt de verwijzing naar 6.2 niet.

1012

Standpunt GS
Er ligt niet alleen een inhoudelijke relatie met het woonbeleid, maar breder. Daarom wordt de link
aangepast.
Voorstel aan PS
Op pagina 199 onderaan: link naar 6.2 vervangen door link naar 3.1.5

Hoe wordt omgegaan met het ondergrondse erfgoed dat niet in het provinciale
aandachtsgebied ligt?

1016

Standpunt GS
De omgang met dat erfgoed wordt bepaald in het gemeentelijk archeologiebeleid. Overigens vervult
het provinciaal depot een rol voor bijzondere bodemvondsten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Het provinciale belang van archeologie wordt in tegenstelling tot het vorig POL zeer beperkt
aangegeven. Archeologie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de cultuurhistorie. De
samenhang tussen bovengrond en ondergrond is van belang; archeologie moet niet afgesplitst
worden van de historische bouwkunst en historische geografie.

1012

Standpunt GS
De verantwoordelijkheid voor een groot deel van het archeologisch erfgoed ligt sinds de wijziging van
de Monumentenwet in 2007 bij de gemeenten. De Provincie beperkt haar betrokkenheid daarom tot
archeologische waarden die van provinciaal belang worden geacht. Daartoe zijn een aantal
archeologische aandachtsgebieden aangewezen, representatieve en relatief gave delen van de
verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden.
Doordat we er voor gekozen hebben om alle thema’s die met de ondergrond te maken hebben, te
bundelen in hoofdstuk 8, wordt archeologie in hoofdstuk 8 besproken. De bovengrondse
cultuurhistorie wordt in hoofdstuk 7 besproken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

De archeologische kwaliteit van provinciaal aandachtsgebied Graetheide (pag 162, legenda
eenheid 13) is niet midden, maar hoog. Op de archeologische kaarten heeft het Heuvelland
een meer noordelijke grens dan op het kaartje op pag 162.

Standpunt GS
De archeologische kwaliteit van het provinciaal aandachtgebied Graetheide is zeker van hoge
kwaliteit.
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1012

De kaart waarnaar verwezen wordt heeft een veel bredere betekenis dan alleen archeologie. De
waarde ‘midden’ komt voort uit de integrale ruimtelijke kwaliteit score voor het ruimere gebied ‘Lage
Maas terrassen’ (13). Het provinciaal aandachtgebied Graetheide is slechts een deel van dit gebied.
De noordelijke grens van het Heuvelland op het betreffende kaartje op pagina 162 komt grotendeels
overeen met de archeologische gebiedsindeling die wij hanteren.
Voorstel aan PS
Tekst en kaarten ontwerp-POL2014 handhaven.

Voorstel om de opgave anders te formuleren: nl. ‘archeologische waarden (niet: vondsten)
worden conform uitgangspunt van de Monumentenwet zo veel mogelijk in situ behouden,
beheerd en waar mogelijk in relatie gebracht met de bovengrondse waarden en
ontwikkelingen. Door een goede relatie en afstemming met andere taakvelden kan ernaar
worden gestreefd meerwaarde voor alle taakvelden te genereren’. Behoud ex situ en het
nemen van selectiebesluiten hierover is meestal een gemeentelijke taak hoeft hier niet
benoemd te worden en zou anders geformuleerd moeten worden: ‘Burgers en omwonenden
bewuster maken van de archeologie als één van de bouwstenen die bijdragen aan het begrip
dat onze geschiedenis aanwezig is in het landschap en bijdraagt aan het verhaal van Limburg
op een bepaalde plek.’

1012

Standpunt GS
Prima aanvulling. Voorstel is grotendeels overgenomen. Het depot voor bodemvondsten is een
provinciale taak en wordt daarom wel in de aanpak vermeld.
Voorstel aan PS
Op pagina 198 wordt de tekst van de opgave vervangen door:
‘Archeologische waarden vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale
belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse inrichting. Bij ingrepen in de
bodem vindt op een zorgvuldige en kosteneffectieve manier onderzoek plaats naar het vóórkomen
van archeologische waarden. Behoudenswaardige archeologische waarden worden zo veel mogelijk
in situ behouden, in de juiste context . Als behoud in situ niet mogelijk is worden de resten in depot
opgeslagen. Burgers en betrokkenen bewust(er) maken van archeologie als een van de bouwstenen
die bijdraagt aan het Verhaal van Limburg op een bepaalde plek.’

8.5.4. Provinciaal belang, rol en instrumenten
Op p. 199 wordt gesteld dat “Wanneer behoud in de ondergrond niet mogelijk is, compenseren
we dit verlies door archeologisch onderzoek en een brede ontsluiting van de opgedane
kennis.’ Echter in de opsomming van items inzake de provinciale rol, komt deze ontsluiting niet
dan wel onvoldoende terug. Graag ziet indiener dit aangepast in de tekst.

1003

Standpunt GS
Bij de beschrijving van de rol van de Provincie in 8.5.4 staat het faciliteren met kennis en het beheer
van het depot voor bodemvondsten vermeld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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8.6 Bodembeheer
8.6.3 Aanpak
Aandacht wordt gemist voor de aanwezigheid en toekomstige omgang met mijnsteen in de
boven- en ondergrond van Limburg. Verzocht wordt om een gebiedsdekkend onderzoek uit te
voeren naar de aanwezigheid van mijnsteen (aanvullend op een reeds in 2012 uitgevoerd
onderzoek).

1002

Standpunt GS
In 2012 hebben de Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeenten Brunssum,
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf in een pilot hun data over grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit bij
elkaar gebracht. Doel was het inzichtelijk maken van de mogelijke invloed van de aanwezigheid van
mijnsteen in de bodem. Het is onze intentie om op deze pilot, samen met instanties die hierin een rol
hebben, een vervolgonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek maakt deel uit van onze opgave zoals
vermeld onder 8.6.2.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.

Aandacht wordt gevraagd voor de vele (grote en kleine) bodemverontreinigingen in de
provincie die (in-)direct een bedreiging vormen voor de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater. Verzocht wordt om in het POL een opgave op te nemen om al de locaties
kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen inclusief eventuele negatieve effecten op de
omgeving inclusief het watersysteem.

1002

Standpunt GS
Onder 8.6.2 hebben wij de opgave benoemd ten aanzien van bodemverontreiniging met onaanvaardbare
humane -, verspreidings- of ecologische risico’s. Hieronder worden tevens de bodemverontreinigingen
verstaan die (in)direct een bedreiging vormen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, zoals de
indiener bedoelt. Bij de aanpak van deze locaties (zogenoemde spoedlocaties) worden deze kwalitatief en
kwantitatief in beeld gebracht, inclusief eventuele negatieve effecten op de omgeving, waaronder het
watersysteem.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-POL2014 handhaven.
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Hoofdstuk 9 : zienswijzen over een dynamisch en flexibel POL

De zienswijzen m.b.t. hoofdstuk 9 hangen nauw samen met de zienswijzen over hoofdstuk 3,
paragraaf 3.2.3 en zijn om die reden op die plek ondergebracht.
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DEEL 4: ZIENSWIJZEN ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING LIMBURG 2014

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

In diverse artikelen wordt verwezen naar bijlagen en kaarten die niet zijn toegevoegd aan de
verordening. Hetzelfde geldt voor verwijzingen die geen onderdeel uitmaken van deze
verordening, maar onderdeel zijn van een separaat beleidsdocument. Dit zorgt voor
onduidelijkheid.
Voor een totaalbeeld van de ter inzage gelegde plannen moesten verschillende bronnen
geraadpleegd worden. Dit bevordert de raadpleegbaarheid niet.

1052

1018

Standpunt GS
Wij zullen ervoor zorgen dat alle bijlagen en kaarten via internet raadpleegbaar zijn.
In enkele gevallen wordt in de verordening verwezen naar (beleids)documenten of wettelijke
voorschriften die geen deel uitmaken van de verordening zelf, maar bij de uitvoering van de
verordening wel een rol spelen. Bijvoorbeeld de beleidsregel ‘Kwaliteitscriteria nieuwe woningen ZuidLimburg’. Dergelijke documenten hebben hun eigen besluitvormingsprocedure, die los staat van de
verordening en daarvan dus ook geen deel uitmaken. Dergelijke documenten worden dan ook niet
aan de verordening gehecht, maar er wordt wel zodanig naar verwezen dat deze voor een ieder
vindbaar en raadpleegbaar zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Hoofdstuk 2: Milieubeschermingsgebieden
Algemeen
Gevraagd wordt waar in de omgevingsverordening het begrip Milieubeschermingsgebieden
wordt gedefinieerd.

1020

Standpunt GS
De definitie is gegeven door middel van een opsomming in artikel 2.1, lid 7. Daar staat dat
milieubeschermingsgebieden zijn: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, de
Roerdalslenk, de Venloschol, het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en
stiltegebieden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

2.1 Beschermingsgebieden grondwater
Waterwingebieden
M.b.t. de begrenzing van waterwingebied Heel verzoekt indiener enkele aanpassingen door te
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voeren, conform bijgevoegde kaart bij zienswijze.
Standpunt GS
Wij zijn het eens met de door het waterleidingbedrijf voorgestelde begrenzingswijziging. Deze zullen
we overnemen in ons voorstel aan PS.
Voorstel aan PS
Pas de begrenzing van het waterwingebied Heel aan overeenkomstig het bij de zienswijze gevoegde
voorstel.
Grondwaterbeschermingsgebieden
Grondwaterbeschermingsgebied van winplaats Californië is op beide kaarten niet aangegeven.
WML verzoekt de beschermingszones rond deze winplaats formeel tot 1 januari 2015 te
handhaven en dit ook, met name in de Omgevingsverordening 2014, kenbaar te maken.

5120

Standpunt GS
De datum waarop de Omgevingsverordening 2014 naar verwachting in werking zal treden is rond 1
januari 2015. Aangezien dit dezelfde datum is als die van sluiting van de winning is het niet nodig het
grondwaterbeschermingsgebied Californië nog in de verordening aan te wijzen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

De gebieden Roerdalslenk en Venloschol (boringsvrije zones)
Ons inziens is hier sprake van een omissie. Naar onze mening moet de toevoeging in artikel
2.17 in die zin worden aangepast dat de ontheffingsmogelijkheid bestaat als de betreffende
handeling plaatsvindt binnen een niet-vergunningplichtige inrichting en plaats vindt buiten een
inrichting.
De tabel op p. 49 is niet geheel correct wat betreft de Venloschol. De uitzondering op het
verbod als verwoord in 2.16 lid 3 is hierin niet opgenomen. Verder zou de tabel moeten
worden aangepast aan de door te voeren wijziging voor niet-vergunningplichtige inrichtingen.

1179

Standpunt GS
Uw voorstel is terecht. De Wet milieubeheer verzet zich tegen een ontheffingsstelsel voor
vergunningplichtige inrichtingen maar niet voor niet-vergunningplichtige inrichtingen. De tekst van
artikel 2.17 wordt aangepast. Ook artikel 2.13 wordt ook aangepast. De tabel in de toelichting wordt
ook aangepast.
Mede naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij besloten een aantal wijzigingsvoorstellen in
hoofdstuk 2 van de verordening die wij in het ontwerp hadden opgenomen, te schrappen. Het gaat om
voorstellen voor toevoeging van nieuwe bepalingen waarin is aangegeven dat bepaalde
verbodsbepalingen niet gelden voor inrichtingen waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist.
Zoals wij hebben aangegeven bij de beantwoording van de zienswijzen met betrekking tot het
hoofdstuk Ondergrond (paragraaf 8.2.3 en 8.3.4 van deze nota) zullen wij in 2015 nader bekijken of in
relatie tot de kansen voor geothermie en bodemenergie het beleid voor boringen moet worden
gewijzigd. In dat kader zullen wij ook beoordelen of de regels van de Omgevingsverordening die onder
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meer betrekking hebben op boringen, aanpassing behoeven. Wij willen daar nu niet op vooruit lopen
en handhaven voor dit moment de huidige regels.
Voorstel aan PS
1. Vervang artikel 2.17 door:
Artikel 2.17 Ontheffing
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2.15, eerste lid,
aanhef en onder a, b en d, als de betreffende handeling niet plaatsvindt binnen een
vergunningplichtige inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Venloscholontheffing).
2. Vervang Artikel 2.13 door:
Artikel 2.13 Ontheffing
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2.6, aanhef en
onder b tot en met i, in verband met artikel 2.9, eerste lid, en van het verbod van artikel 2.9,
derde lid, voor zover de toepassing van de grond of de baggerspecie niet plaatsvindt binnen
een vergunningplichtige inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (ontheffing grondwaterbeschermingsgebied).
3. Schrap de in het ontwerp voorgestelde (nieuwe) artikelen 2.7, lid 5, 2.9, lid 4 (inclusief de
vernummering van de leden 4 t/m 7 tot de leden 5 t/m 8) en lid 9 en 2.16, lid 3.
De verordening blijft op deze punten dus ongewijzigd ten opzichte van de huidige verordening
4. Wijzig de tekst in de toelichting de tabel met betrekking tot boorputten en roeren van grond, ,
als volgt: in de kolommen ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ en ‘Venloschol’, in de derde rij
(‘Ontheffing mogelijk’), de tekst vervangen door: ‘Ja, buiten inrichtingen en binnen nietvergunningplichtige inrichtingen’.

2.2 Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Indiener kan zich niet verenigen met het in artikel 2.18, lid 2 opgenomen verbod om in het
Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg buiten een inrichting op o.a. een
helling grond- of ontwateringswerkzaamheden te verrichten, behalve werkzaamheden voor
herstel en onderhoud. Volgens de voorschriften is sprake is van een ‘helling’ wanneer een
hellend gebied een hellingspercentage heeft van minimaal 2%. Dit betekent, aldus indiener,
dat bijna geheel Zuid-Limburg onder dit verbod valt. Dit maakt het voorschrift niet
controleerbaar en handhaafbaar en mag daarom naar het oordeel van indiener niet
gehandhaafd blijven. Bovendien mist indiener een onderbouwing waarom dit 2% is. Dit maakt
het percentage willekeuring en indiener bepleit een verruiming van het percentage naar 5%.
Het ontgaat indiener verder waarom blijkens de toelichting bij deze bepaling (zie tabel)
bovenbedoeld verbod ineens alleen geldt voor het roeren van grond buiten de inrichting voor
zover dit dieper dan 3 meter onder het maaiveld gebeurt. Indiener pleit ervoor om aan deze
diepte tevens een oppervlaktemaat te koppelen, bijv. 25 m², om te voorkomen dat élke roering
dieper dan 3 meter toch onder verbod valt en zodoende bepaalde landbouwkundige
handelingen van het verbod worden uitgezonderd.
Indiener bepleit verder om in artikel 2.19 het normaal landbouwkundig gebruik en het slaan
van putten ten behoeve van de watervoorziening als standaard uitzondering en omwille van de
helderheid en eenduidigheid bovenbedoelde voorwaarde van 3 meter óók in art. 2.18 op te
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2145

nemen in plaats van alleen de toelichting.

Standpunt GS
Aangezien de landschappelijke kernkwaliteiten in het beschermingsgebied Nationaal Landschap ZuidLimburg, waaronder het reliëf, een generieke bescherming kennen via de bepalingen in hoofdstuk
Ruimte, (hoofdstuk 5, paragraaf 7) van de verordening, door middel van een doorwerking in
bestemmingsplannen, zien wij geen noodzaak voor generieke verbodsbepalingen gericht op hellingen
met een hellingspercentage gelijk aan of meer dan 2%. Wij zullen deze bepaling die wij in het ontwerp
van de Omgevingsverordening 2014 hadden toegevoegd schrappen. Voor beekdalen, graften, holle
wegen en bronnen/bronzones, handhaven we wel de specifieke verbodsbepalingen voor
grondwerkzaamheden, zoals die ook reeds in de huidige verordening voor het
bodembeschermingsgebied Mergelland gelden. Ter verduidelijking van het begrip
‘grondwerkzaamheden’ hebben we wel toegevoegd dat dit zowel om werkzaamheden in als op de
bodem gaat, zodat ook werkzaamheden waarbij niet gegraven wordt maar die wel het reliëf kunnen
verstoren, zoals ophogingen, onder het verbod vallen.
In de huidige Omgevingsverordening zijn voor het bodembeschermingsgebied Mergelland
verbodsbepalingen opgenomen voor het roeren van de grond of het slaan van een boorput dieper dan
3 meter beneden maaiveld. In het ontwerp van de Omgevingsverordening 2014 zijn die regels echter
niet meer opgenomen voor het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wel zijn
grondwerkzaamheden ter plaatse van een beekdal, bron of bronzone, graft of holle weg verboden
zoals hierboven genoemd. Abusievelijk was dit niet goed verwoord in de toelichting. Deze wordt
aangepast.
De verbodsbepalingen gelden nog wel voor waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Die
regels zijn ongewijzigd. Voor de diepte van 3 meter is gekozen om aantasting van slecht doorlatende
bodemlagen te voorkomen die het grondwater beschermen. Gelet op het belang van de bescherming
van het grondwater met het oog op de openbare drinkwatervoorziening maken wij geen algemene
uitzonderingen op deze verbodsbepalingen voor de landbouw.
Voorstel aan PS
De artikelen 2.18 en 2.19 komen als volgt te luiden:
Artikel 2.18
Verboden handelingen
1. In de artikelen 2.18 en 2.19 wordt verstaan onder:
−
beekdal: gebied dat op kaarten behorende bij deze verordening is aangeduid als beekdal;
−
bron of bronzone: plaats waar grondwater op natuurlijke wijze over een klein of groter
oppervlak uittreedt;
−
graft: lijnvormige, evenwijdig aan de helling lopende trede, die vaak met gras, struiken en/of
hakhout is begroeid;
−
holle weg: smalle, diepe, vaak loodrecht op de helling lopende insnijding, die in gebruik is als
voetpad, weg en/of watergang.
2. Het is verboden in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
a. in een beekdal grondwerkzaamheden op of in de bodem uit te voeren die leiden tot aantasting
van het reliëf, behalve werkzaamheden voor herstel en onderhoud van het beekdal;
b. in een beekdal ontwateringswerkzaamheden uit te voeren;
c. in een bron of bronzone grondwerkzaamheden op of in de bodem of
ontwateringswerkzaamheden uit te voeren, behalve werkzaamheden voor herstel en
onderhoud van de bron of de bronzone;
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d.

in een graft of holle weg grondwerkzaamheden op of in de bodem uit te voeren behalve
werkzaamheden voor herstel en onderhoud van de graft of de holle weg.

Artikel 2.19
Uitzonderingen
Het verbod van artikel 2.18, tweede lid, geldt niet:
a. voor het graven van erosieopvangbekkens door het waterschap;
b. het saneren van de bodem en het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een
bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst, indien dat gebeurt overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens de Wet bodembescherming;
c. voor het uitvoeren van bodemonderzoeken die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven;
d. voor het slaan van een boorput in een beekdal;
e. voor zover Gedeputeerde Staten voor de daar verboden handelingen algemene regels krachtens
artikel 2.2 hebben vastgesteld en gehandeld wordt in overeenstemming met die regels.
Toelichting
In de toelichting, in de tabel met betrekking tot boorputten en roeren van grond (p.49), wordt de laatste
kolom (Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg) als volgt aangepast:
In rij 2 (‘Verbod’) komt te staan ‘Ja, voor roeren van grond buiten inrichtingen in een beekdal, bron of
bronzone, graft of holle weg’.
In rij 3 (‘Uitzonderingen op het verbod’) komt te staan: ‘Ja, indien ten behoeve van
−
erosieopvangbekkens door een waterschap;
−
bodemsanering;
−
bodemonderzoek;
−
boorputten in een beekdal;
herstel en onderhoud.’
In rij 6 (‘Voorschrift boorputten’) komt te staan: ‘niet van toepassing’.

Verzoek is om de voorschriften aangaande de periode van mestaanwending te schrappen uit
de omgevingsverordening, aangezien de landelijke wet- en regelgeving het mestgebruik
reguleert. Er is geen behoefte aan dubbele regelgeving en een uitbreiding van die regelgeving
naar het gehele gebied van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

2111, 2112,
2244,
2358, 2246,
2252, 2360,
2666, 2690,
2689, 5086,
5150

Standpunt GS
In de huidige Omgevingsverordening zijn voor het bodembeschermingsgebied Mergelland
aanvullende regels opgenomen met betrekking tot de periode waarin dierlijke mest mag worden
aangewend. In het ontwerp van de Omgevingsverordening 2014 zijn die regels echter niet meer
opgenomen voor het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Er is dus geen verschil
meer met de regels die gelden op grond van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) . Van een
uitbreiding van deze regels naar een groter gebied is dus geen sprake.
Voor de waterwingebieden en freatische grondwaterbeschermingsgebieden gelegen binnen het
Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg geldt nog wel in sommige gevallen een
aanscherping ten opzichte van het Bgm. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de huidige
Omgevingsverordening. De aanscherping betreft de aanwending van dierlijke mest op kleigrond. Het
Bgm staat dit voor bouwland gedurende het gehele jaar toe en voor grasland tot 15 september. In de
Omgevingsverordening eindigt de aanwendperiode voor die gronden op 1 september. Ook de
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uitzondering die het Bgm maakt voor bouwland, gelegen op zandgrond of lössgrond, indien bomen
worden geteeld, geldt niet in waterwingebieden en freatische grondwaterbeschermingsgebieden
gelegen binnen het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wij zien – gelet op het
belang van de bescherming van het grondwater met het oog op de openbare drinkwatervoorziening geen aanleiding deze aanscherping te schrappen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt de Omgevingsverordening, H2, paragraaf 4 aan te passen en de toevoeging
“buiten een inrichting” te schrappen uit artikel 2.21 en 2.22 van paragraaf 4. Voorts verzoekt
indiener om in artikel 2.22 windturbines toe te voegen aan de lijst van apparaten die in een
stiltegebied verboden zijn.

5105

Standpunt GS
Op grond van artikel 1.2, lid 6, Wet milieubeheer, waar de regeling voor stiltegebieden op is
gebaseerd, mogen in de verordening voor stiltegebieden geen rechtstreeks werkende regels voor
inrichtingen worden opgenomen. De verbodsbepalingen opgenomen in artikel 2.21 en 2.22 gelden
dus alleen voor handelingen buiten inrichtingen. De toevoeging ‘buiten inrichtingen’ in deze artikelen
is slechts opgenomen ter verduidelijking, maar beoogt geen beperking van de werkingssfeer.
De windmolens waarop de verordening betrekking heeft (25 meter en hoger) hebben een
rotordiameter van meer dan 2 meter en worden daarom beschouwd als een inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer. Zoals gezegd is het niet mogelijk om dergelijke inrichtingen te verbieden in
stiltegebieden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In artikel 2.18 lid 2 staat dat grondwerkzaamheden in het Beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg verboden zijn. Dit roept vragen op bij indiener, met name m.b.t.
grondboringen. Betekent dit dat boren in de grond dieper dan 3 meter verboden is of dat er
een aanlegvergunningstelsel zal worden opgezet? Er kan een overlap ontstaan met
vergunningplicht op grond van het bestemmingsplan.

1016, 1018,
2014

Standpunt GS
Het verbod op het uitvoeren van grondwerkzaamheden zal binnen het Beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg alleen gelden ter plaatse van beekdalen, bronnen, bronzones, graften en
holle wegen. Het verbod houdt geen aanlegvergunningenstelsel in. Wel kunnen Gedeputeerde Staten
ontheffing van het verbod verlenen (zie artikel 2.20). Het verbod is niet beperkt tot bepaalde soorten
grondwerkzaamheden, maar boringen in een beekdal zijn van het verbod uitgezonderd. Dit was in het
ontwerp echter niet voldoende duidelijk opgenomen. De tekst van artikel 2.19 wordt daarom op dit
punt aangepast, zoals hierboven bij onze reactie op zienswijze 2145 al beschreven is.
Voorstel aan PS
Zie ons voorstel voor aanpassing van de verordening hiervoor.

Gevraagd wordt het begrip ‘normale werkzaamheden’ te vervangen door ‘representatieve
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1020

werkzaamheden’, met een verwijzing naar de omgevingsvergunning of de melding op grond
van het Activiteitenbesluit, en dit nader te omschrijven in artikel 2.18
Standpunt GS
De regels voor stiltegebieden hebben op grond van artikel 1.2, lid 6, Wet milieubeheer, alleen
betrekking op activiteiten buiten inrichtingen. Wij vinden het aansluiten bij de omgevingsvergunning of
het Activiteitenbesluit minder geschikt omdat het doorgaans zal gaan om werkzaamheden waarvoor
geen vergunning of melding nodig is. Wij zijn van mening dat de huidige omschrijving ’normale
werkzaamheden die nodig zijn in verband met de uitoefening van het agrarisch bedrijf, met bosbouw
of met het beheer van het gebied’ voldoende duidelijk maakt dat het om werkzaamheden moet gaan
die nodig zijn bij de genoemde activiteiten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Hoofdstuk 3: Water
Beheerplan
Helder maken via paragrafen welke artikelen over het Provinciale waterplan gaan en welke
over het waterbeheerplan van het waterschap.

1002

Standpunt GS
In de titels van de genoemde artikelen staat steeds vermeld of het artikel betrekking heeft op het
regionaal waterplan of het beheerplan. Door de verwijzing in artikel 3.1, eerste lid, naar de in de
Waterwet gebruikte begrippen ‘regionaal waterplan’ en ‘beheerplan’ is het voldoende duidelijk dat het
regionaal waterplan een provinciaal plan en het beheerplan een plan van het waterschap is.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Artikel 3.10 over de uitwerking van het beheerplan van het waterschap verklaart artikel 3.7 van
overeenkomstige toepassing. In dat artikel gaat het over GS. Dat zou in de context van artikel
3.10 het dagelijks bestuur van het waterschap moeten zijn.

1002

Standpunt GS
De artikelen 3.7 en 3.10 zijn in het ontwerp niet gewijzigd ten opzichte van de huidige
Omgevingsverordening. Wij zijn het echter met u eens dat het artikel – hoewel de bedoeling duidelijk
is - niet geheel duidelijk geformuleerd is. Daarom wordt artikel 3.10 aangepast.
Voorstel aan PS
Vervang de tekst van artikel 3.10 door:
Artikel 3.10 Uitwerking beheerplan
1. In het beheerplan kan worden bepaald dat het dagelijks bestuur van het waterschap het
beheerplan of onderdelen daarvan moet of kan uitwerken volgens in het beheerplan gegeven
regels.
2. Het besluit tot uitwerking maakt deel uit van het beheerplan.
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Momenteel ligt een wetsvoorstel voor waarin goedkeuring van het waterbeheerplan door GS
komt te vervallen. Na inwerkingtreding van deze wet art. 3.11, lid 1 en 2 laten vervallen.

1002

Standpunt GS
Artikel 4.7, lid 1, onder c, van de Waterwet is inderdaad inmiddels vervallen. Daarmee kan ook artikel
3.11 van de Omgevingsverordening vervallen. Dit artikel wordt geschrapt.
Voorstel aan PS
−
Laat artikel 3.11 vervallen.
−
Vernummer de artikelen 3.12 tot en met 3.17 tot 3.11 tot en met 3.16. In artikel 2.15, lid 3, wordt
de verwijzing naar artikel 3.17 een verwijzing naar artikel 3.16.

Instructiebepalingen grondwater
Bij instructiebepalingen grondwater toevoegen dat het gaat om een hydrologisch gevoelig
natuurgebied en bij pompen aangeven dat dat is vanwege afspraken met de Provincie.

1002

Standpunt GS
Wij zijn met u van mening dat de term ‘natuurgebied’ zoals nu opgenomen in artikel 3.16, lid 3, te ruim
is. Dit wordt in de tekst en op de bijbehorende kaart veranderd in ‘Bufferzone hydrologisch gevoelig
natuurgebied’. Ten aanzien van pompen is het standstill voor de pompcapaciteit inderdaad losgelaten,
echter niet het standstill voor het aantal pompen.
Voorstel aan PS
Vervang in ontwerp-Verordening in artikel 3.16, lid 3, ‘natuurgebied’ door ‘hydrologisch gevoelig
natuurgebied’ en wijzig de omschrijving in de legenda van kaart in ‘Buffer zone hydrologisch gevoelig
natuurgebied.

Abusievelijk staat in artikel 3.16 lid 3 dat de totale pompcapaciteit niet mag toenemen. Dit
stemt niet overeen met de toelichting op pagina 54 waar is opgenomen dat het totaal aantal
putten en pompen niet mag toenemen.
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Standpunt GS
Uw zienswijze is terecht. De tekst van artikel 3.16, lid 3 wordt aangepast.
Voorstel aan PS
Vervang in artikel 3.16, lid 3 de woorden ‘de totale pompcapaciteit’ door ‘pompen’.

Het onttrekken van grondwater is slechts mogelijk wanneer een grondwaterput (boorput)
aanwezig is. Voor het hebben van een boorput worden wat betreft de Venloschol regels
gesteld. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en duidelijkheid wordt voorgesteld deze
instructiebepaling zodanig aan te passen dat de waterschappen een onttrekking in genoemde
gebieden slechts kunnen toestaan indien wordt onttrokken uit een put waarvoor met
toepassing van artikel 2.16 of 2.17 toestemming is verleend.
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Standpunt GS
In artikel 3.16, lid 4 is als instructie opgenomen dat de beheerder in de keur dient te regelen dat
slechts ontheffing kan worden verleend van het onttrekkingsverbod in de Roerdalslenk en de
Venloschol (artikel 3.16, lid 2) als de onttrekking uitsluitend bestemd is voor menselijke consumptie. In
artikel 2.i6, lid 1, onder a, is opgenomen dat de verbodsbepalingen die (vanuit het oogpunt van
bescherming van het grondwater) voor de Roerdalslenk en de Venloschol gelden, zoals het maken
van boorputten, niet gelden als het gaat om boorputten voor onttrekkingen ten behoeve van uitsluitend
menselijke consumptie. Er is in die gevallen dus ook geen ontheffing nodig voor het maken van de
boorput. Uw voorstel heeft ons inziens dus geen toegevoegde waarde.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In dit artikel 3.16 lid 5 wordt de waterschappen opgedragen in hun keur op te nemen dat bij
beëindiging van een onttrekking de put zo wordt afgedicht dat grondwaterverontreiniging wordt
voorkomen.
De waterschappen zijn echter niet bevoegd in hun keur regels op te nemen ter zake
grondwaterkwaliteit. Nu het waterschap ter zake niet bevoegd is, zal uitvoering hiervan door de
waterschappen leiden tot onverbindende regelgeving op dit punt. Verzocht wordt derhalve dit
artikellid te schrappen
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Standpunt GS
De Waterwet is een integrale wet die ook betrekking heeft op grondwaterkwaliteit. In artikel 2.1 van de
Waterwet staat:
De toepassing van deze wet is gericht op:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen
Het onttrekken van grondwater behoeft een Waterwetvergunning, waarbij het bevoegde gezag toetst
aan de belangen als bedoeld in art. 2.1, dus inclusief waterkwaliteit. Het bepaalde in artikel 3.16, lid 5,
is dus toegestaan op grond van de Waterwet.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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Hoofdstuk 4: Ontgrondingen
Indiener vraagt aandacht voor artikel 4.1 lid 2. Door geen vergunningenstelsel van toepassing
te verklaren voor ontgrondingen ten behoeve van een bodemsanering, dreigen bij
ontgrondingen in combinatie met Ruimte voor de rivier-projecten en de sanering van
Edelchemie te Panheel, de belangen van indiener en de burgers onterecht en ongemotiveerd
te kort te worden gedaan.
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Standpunt GS
Hoewel tegen dit onderdeel van de ontwerpverordening geen inspraak is opengesteld omdat het hier
een niet gewijzigd onderdeel van de verordening betreft, willen wij hierover toch het volgende
opmerken.
De zienswijze geeft niet aan welke belangen eventueel geschaad zouden kunnen worden. Wel leiden
wij uit de inhoud van de zienswijze af dat indiener vreest dat omvangrijke ontgrondingsprojecten
vergunningvrij worden als er een bodemsanering bij is betrokken. Dat is niet het geval. Bij een
grootschalige gebiedsontwikkeling, die uit diverse onderdelen bestaat, wordt alleen het onderdeel dat
betrekking heeft op de bodemsanering buiten beschouwing gelaten. En dan ook alleen voor zover het
de sanering van de bodem betreft. Wordt op hetzelfde terrein als waar de sanering plaatsvindt meer of
anders ontgrondt dan volgens het saneringsplan noodzakelijk is, dan wordt dat wel meegenomen in
de ontgrondingsvergunning die voor de gebiedsontwikkeling zal worden afgegeven. Daarin worden
alle belangen, dus ook die van indiener en burgers, meegenomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Hoofdstuk 5: Ruimte
5.1 Algemeen
Dat de omgevingsverordening zich ook uitstrekt tot wijzigings- en uitwerkingsplannen is
onterecht, omdat de ruimtelijke aanvaardbaarheid van die plannen al is beoordeeld.
Uit de toelichting blijkt dat dit slechts de bedoeling is voor bestemmingsplannen waarin
uitwerkingsverplichtingen en wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen, maar art. 5.1 sluit daar
niet bij aan.

2118, 2120,
2122, 2124,
2125, 2135
2169, 2170,
2171, 2172,
2351, 2173,
5116, 1012

Standpunt GS
Het is vaste jurisprudentie dat een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht geen onbeperkte
houdbaarheidsdatum heeft en dat daar onder alle omstandigheden ongelimiteerd gebruik van zou
kunnen worden gemaakt. De omstandigheden kunnen wijzigen en daarmee zal bij de uitoefening van
zo’n recht of plicht rekening gehouden moeten worden. In elk geval geldt dat dergelijke plannen nooit
in strijd mogen zijn met latere, hogere regelgeving, zoals in dit geval de omgevingsverordening
De opmerking van indieners dat tekst en toelichting van de verordening hier niet met elkaar in
overeenstemming zijn, is terecht. Het is steeds onze bedoeling geweest wijzigings- of
uitwerkingsplannen onder de werking van de verordening ter brengen.
De toelichting is op dit punt niet juist en zal worden aangepast.
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Voorstel aan PS
De zinsnede “Uitwerkings- en wijzigingsplannen op…….verordening” in de toelichting op het
hoofdstuk 5, paragraaf 1, van de verordening, schrappen.

Leden 2 en 3 van artikel 5.16 bieden veel ruimte voor interpretatie(verschillen) en ook de
bijlage is met name voor Zuid-Limburg weinig concreet. Daarbij heeft het bepaalde in artikel
5.16 betrekking op alle ruimtelijke plannen, terwijl voor de goudgroene zone geldt dat
inspanningen enkel worden gevergd indien sprake is van wijziging in het plangebied. De
bepalingen in art. 5.16 vergen kortom grote inspanningen van gemeenten, zonder dat deze
een duidelijke meerwaarde hebben. Indiener acht de bepalingen in deze vorm niet wenselijk
en stelt voor aan te sluiten bij de systematiek die gehanteerd wordt in de goudgroene zone.
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Standpunt GS
Bij bestemmingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen binnen de bronsgroene zones, moet met de
kernkwaliteiten van het landschap rekening gehouden worden. Dat is maatwerk, van plan tot plan
verschillend en ook van gebied tot gebied verschillend. Een kwaliteit als “het groene karakter” zal op
de ene plek heel anders worden ingevuld dan op een andere plek, juist omdat dat groene karakter
heel verschillende verschijningsvormen heeft. De constatering van indiener is dus juist, maar eigen
aan de maatwerkafweging die in dit artikel gevraagd wordt.
Indiener van deze zienswijze wijst ons daarnaast terecht op een verschil in redactie tussen artikel 5.11
enerzijds en 5.16 (en alle overige artikelen in hoofdstuk 5) anderzijds. Doordat in artikel 5.11 wordt
gesproken over ruimtelijke plannen die een wijziging inhouden ten opzichte van het voorafgaande
plan, en in de andere artikelen die toevoeging niet staat, wordt de indruk gewekt dat het bij artikel 5.11
om andere plannen gaat dan bij de rest.
Dat is echter niet de bedoeling geweest. Hoofdstuk 5 van de verordening is alleen van toepassing op
nieuwe plannen. Normaal gesproken worden nieuwe plannen alleen gemaakt als er ook sprake is van
een nieuwe ontwikkeling . Dan moet er een nieuwe afweging worden gemaakt en op dat moment
moet de verordening in acht worden genomen.
Het is echter ook mogelijk dat er een nieuw plan wordt gemaakt zonder dat er iets verandert in de
feitelijke situatie bijvoorbeeld om een standaardvoorschrift in een aantal plannen in te voeren of het
een voorschrift te wijzigen vanwege een beleids- of een wetswijziging. Het komt zelden voor, maar we
willen duidelijk maken dat voor die gevallen de verordening niet is bedoeld. Er moet sprake zijn van
een relevante ontwikkeling, die gevolgen heeft of kan hebben voor één van de belangen waarop de
verordening toeziet. Om discussies te voorkomen zal daarom artikel 5.11 worden aangepast en zal in
de toelichting op hoofdstuk 5 worden opgenomen dat het gehele hoofdstuk 5 alleen van toepassing is
op gewijzigde situaties.
Voorstel aan PS
Hoofdstuk 5, Ruimte, Toelichting 2014, paragraaf 1, Algemeen, Nieuwe of bestaande plannen,
vervangen door:
Nieuwe plannen voor gewijzigde situaties:
De verordening geldt alleen voor nieuwe ruimtelijke plannen, die worden vastgesteld na
inwerkingtreding van de verordening. Dat is bepaald in artikel 10.3, zesde lid, van de verordening.
Bovendien is het niet de bedoeling dat de verordening op alle nieuwe of gewijzigde plannen wordt
toegepast. Een wijzigingsplan dat bijvoorbeeld alleen betrekking heeft op een aanpassing van de
voorschriften, zonder dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling, valt niet onder de verordening. De
verordening is wel van toepassing als het ruimtelijke plan betrekking heeft op een uitbreiding of
verandering van bebouwing of activiteiten. Het veranderen van een agrarische bestemming naar
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bijvoorbeeld wonen binnen hetzelfde gebouw valt dus wel onder de verordening, omdat hiermee
andere activiteiten mogelijk worden gemaakt.

Voorzorgsbepalingen in de Omgevingsverordening
In de voorzorgsverordening wordt uitgegaan van een ontheffing indien het plan past binnen de
regionale afspraken. Deze open norm is echter niet geschikt voor een verordening. Indien
gekozen wordt voor een verordening is het wenselijk dat de normstelling vooraf duidelijk is
omschreven in de verordening.
(verwezen wordt naar uitspraak Raad van State, Memorie van Toelichting wijziging Wro etc. >pag 2 paragraaf 1)
Indiender is van mening dat de inhoud van bestuursafspraken niet zijn aan te merken als
‘bijzondere situaties’ waarbij sprake is van niet voorzienbare omstandigheden. Het combineren
van bestuursafspraken die een ontheffing vormen van een provinciale verordening is volgens
indiener geen gelukkige combinatie.
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Standpunt GS
In deze zienswijze worden twee aspecten rond de ‘voorzorgsverordening’ (beter: de
voorzorgsbepalingen in de Omgevingsverordening) behandeld, te weten de ontheffing en de eis van
voldoende concreetheid van de normstelling.
De ‘voorzorgsverordening’ is één van de instrumenten die horen bij de aanpak ‘dynamisch
voorraadbeheer’. Deze aanpak wordt bij een groot aantal thema’s toegepast. Gemeenten en Provincie
maken op regionaal niveau afspraken over ambities, opgaven en programmering en leggen die
afspraken vast in bestuursakkoorden. Om die regionale afspraken ook juridisch te kunnen borgen
zullen te zijner tijd (nog niet in de nu voorliggende verordening !) door de Provincie
voorzorgsbepalingen in de Omgevingsverordening worden opgenomen. Dat zijn bepalingen in het
hoofdstuk Ruimte van de Omgevingsverordening, waarin komt te staan dat het niet is toegestaan
ruimtelijke plannen te maken die in strijd zijn met de regionale afspraken. Die bepaling geldt voor alle
gemeenten in de betreffende regio, dus ook voor gemeenten die niet instemmen met (een deel van)
die afspraken. Bepaling dus uit voorzorg, om te voorkomen dat gehandeld wordt in strijd met de
afspraken.
Deze bepalingen omvatten dus geen ontheffingsregeling. Dat zou, zoals indiener terecht opmerkt, in
strijd zijn met de wet.
Wat de inhoud van de voorzorgsbepaling betreft, die moet voldoende concreet zijn opdat degene tot
wie de norm zich richt daaruit een richtsnoer voor zijn/haar handelen af kan leiden. Omdat in de
systematiek van de voorzorgsverordening de regionale afspraken feitelijk de norm zullen gaan
vormen, zullen die afspraken dusdanig concreet moeten zijn, dat de gemeente tot wie de norm zich
richt, weet waar zij zich aan te houden heeft. De deelnemende partijen die de regionale afspraken
maken, dienen zich hiervan bewust te zijn. In elk geval zullen wij voor dit aspect ruim aandacht vragen
bij de betrokken partijen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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5.2.

Intensieve veehouderij

Pag. 172 van het ontwerp-POL geeft aan dat buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve
veehouderij incidenteel uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor nieuwvestiging, als
onderdeel van regionale optimalisatie die per saldo leiden tot een betere omgevingskwaliteit.
Op pag. 57 en 58 van de ontwerp-omgevingsverordening is deze incidentele uitzondering
voor de verwevingsgebieden niet doorgevoerd. Naar mening van indiener zou de ontwerpomgevingsverordening dienovereenkomstig te worden aangepast.

Indiener is van mening dat de zonering uit het reconstructieplan kan komen te vervallen en in
plaats daarvan een goede ontheffingsregeling voor incidentele nieuwvestiging buiten
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij op te nemen in de verordening.

5075, 2664,
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2506, 2567,
2678, 2707,
2650, 2708,
2725, 2714,
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2650, 2676

Standpunt GS
Er zit inderdaad nog geen uitzonderingsregeling in de ontwerp-omgevingsverordening voor incidentele
gevallen, die een duidelijke meerwaarde hebben voor de omgeving. Uit de inspraakreacties blijkt dat
hieraan een duidelijke behoefte is (zie ook deel 3, hoofdstuk 7.6 van deze Nota van zienswijzen).
Daarom stellen wij voor een uitzonderingsregeling op te nemen, die op dezelfde manier werkt als de
regeling in paragraaf 5.10 voor Wonen Zuid-Limburg. Dat wil zeggen dat wordt bepaald dat de
verordening niet van toepassing is op door Gedeputeerde Staten aan te wijzen gevallen. Die gevallen
worden opgenomen in een door GS vast te stellen beleidsregel.
Het voordeel hiervan is dat er geen procedure tot wijziging van de verordening nodig is om eventuele
regionale afspraken hierover door te laten werken naar de praktijk, maar dat GS daartoe een besluit
kunnen nemen. Bijkomend voordeel is ook dat daarmee meer flexibiliteit wordt geboden om de
beleidsregel – en dus de voorwaarden voor de incidentele nieuwvestiging – aan te passen aan nieuwe
inzichten.
Bovendien hebben wij nog een extra regeling opgenomen die het mogelijk maakt zogenaamde
agglomeratielandbouw op bedrijventerreinen en ontwikkelgebieden glastuinbouw mogelijk te maken.
Voor een nadere motivering daarvan verwijzen we naar deel 3 paragraaf 7.6.7 van deze Nota van
zienswijzen.
Voorstel aan PS
De verordening wijzigen als volgt:
Aan artikel 5.3, Begrippen, wordt toegevoegd:
c. agglomeratielandbouw: landbouwbedrijven waarbij de primaire agrarische productie geïntegreerd
wordt met meerdere facetten van de agrarische productiekolom op één locatie.
Aan artikel 5.4 een derde en een vierde lid toevoegen, luidend:
3. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op incidentele nieuwvestiging van intensieve
veehouderij die per saldo leidt tot een kwalitatieve verbetering van het leefklimaat. Voorwaarde is
dat er sprake is van een duurzame vestigingslocatie en er een koppeling is met de beëindiging van
vergelijkbare activiteiten elders.
Deze uitzondering geldt niet binnen de Goudgroene Natuurzone en binnen extensiveringsgebieden
intensieve veehouderij.
4. Het verbod van het eerste lid is eveneens niet van toepassing op nieuwvestiging in de vorm van
agglomeratielandbouw op bedrijventerreinen of Ontwikkelingsgebieden glastuinbouw.
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Aan de Toelichting op Paragraaf 2 de volgende passage toevoegen:
‘In artikel 5.4, derde lid, is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor een incidentele nieuwvestiging
buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij. Zoals in POL is aangegeven vinden wij het
belangrijk dat kwalitatief kansrijke ontwikkelingen ook buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve
veehouderij mogelijk moeten zijn. Maar dan alleen als uitzondering en onder strikte voorwaarden.
De kwalitatieve verbetering van het leefklimaat waarover in dit artikel wordt gesproken, omvat diverse
aspecten. In elk geval zal daarbij gekeken worden naar de milieubelasting en de mate waarin een
oplossing wordt geboden voor een ruimtelijk, milieuhygiënisch of maatschappelijk knelpunt. Per saldo
moet er sprake zijn van een verbetering.
Gedeputeerde Staten zullen deze aspecten en de onderlinge afweging daarvan, verder uitwerken in
een beleidsregel.
In artikel 5.4, vierde lid is een uitzondering opgenomen voor de zogenaamde agglomeratielandbouw.
Het gaat daarbij om landbouwbedrijven waarbij de primaire agrarische productie geïntegreerd wordt
met meerdere facetten van de agrarische productiekolom op één locatie. Bij deze veelzijdige bedrijven
is een schaalvergroting waar te nemen. Zowel de veelzijdigheid als de schaalgrootte hebben een
uitstraling op de omgeving. Bij agglomeratielandbouwbedrijven worden mogelijkheden voor het
creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht. Agglomeratielandbouwbedrijven zijn de
proeftuinen voor een verdere innovatie door verwaarding en uitwisselen van stofstromen in het
agrocomplex.

De zonering Intensieve Veehouderij uit het Reconstructieplan heeft geen betekenis meer
omdat de Natuurbeschermingswet geheel voorziet in bescherming van de belangen welke in
bestemmingsplannen verwerkt worden.

2650, 2676

Standpunt GS
Het uitgangspunt bij de aanwijzing van de extensiveringsgebieden, is geweest dat er in het
betreffende gebied sprake is van een gestapelde problematiek (Reconstructieplan Noord- en MiddenLimburg). Die gestapelde problematiek kon bestaan uit combinaties van ammoniakdepositie,
ruimtelijke of landschappelijke kwaliteit, stank, ecologie of water, geborgd in sectorale wet- en
regelgeving. Over het algemeen richt dit bestaande sectorale beleid, zoals de
Natuurbeschermingswet, zich op een niet verdergaande verslechtering van één aspect. Met de
aanwijzing van de extensiveringsgebieden wordt gestreefd naar een integrale aanpak van de
problematiek en wordt naar een verbetering van omgevingskwaliteit toegewerkt via een afwaartse
beweging van de IV, middels stimulering en regulering. Bovendien zijn de extensiveringsgebieden niet
overeenkomstig met de natuur gebieden die de Natuurbeschermingswet beschermt (Natura 2000 en
beschermde Natuurmonumenten). Daarom hebben wij de principes van de zonering intensieve
veehouderij verankerd in paragraaf 2 van hoofdstuk 5.
Voorstel PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Het Reconstructieplan had als uitgangspunt moeten worden genomen bij de aanwijzing van
Ontwikkelingsgebieden voor Intensieve Veehouderij. Nu de ontwerp-omgevingsverordening
2014 dit niet mogelijk maakt is er volgens cliënt sprake van strijd met het
rechtzekerheidsbeginsel.
Cliënt is al jaren bezig met een juridische procedure die nieuwvestiging van een IV-bedrijf
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mogelijk moet maken aan de Kleefsedijk (ong.). De omgevingsverordening dient
nieuwvestiging van het IV-bedrijf aan de Kleefsedijk (ong.) mogelijk te maken, danwel de
nodige flexibiliteit te bieden om dit mogelijk te maken. Nu is er geen sprake van een goede
ruimtelijke ordening en is er sprake van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.
Om zijn varkenshouderij verder te ontwikkelen heeft indiener percelen aangekocht aan de
Rongvenweg ong., die volgens het Reconstructieplan en het POL2006 in een LOG / P5b
liggen. Een milieuvergunning is verleend en onherroepelijk. De begrenzing van het
‘Ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij’ in het ontwerp POL2014 is kleiner dan het
huidige LOG, waardoor de aangekochte percelen net buiten het ‘Ontwikkelingsgebied
intensieve veehouderij’ vallen. Indien het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg
2014 ongewijzigd vastgesteld zou worden heeft dat tot gevolg dat er op de locatie geen
nieuwvestiging meer plaats kan vinden. Daarmee lijdt indiener aanzienlijke schade aangezien
hij het perceel verworven heeft voor het vestigen van een veehouderij en daardoor meer heeft
moeten betalen dan voor landbouwkundig gebruik. Daarnaast zijn er aanzienlijke kosten
gemaakt voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Indiener wil naar aanleiding van het bovenstaande dan ook verzoeken om de begrenzing van
het "ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij" aan te passen zodat zijn percelen hier binnen
vallen danwel artikel 5.4 van de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 aan te passen
zodat realisatie van hét plan mogelijk blijft. Hiermee zou recht gedaan worden aan de
inspanningen cliënt beeft geleverd om zich te vestigen in het LOG.
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Standpunt GS
In het Reconstructieplan waren de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) opgenomen als
zoekgebieden. Met de term ‘zoekgebieden’ werd bedoeld dat het ging om gebieden waar op basis van
een grove analyse de vestiging van IV-bedrijven mogelijk zou kunnen zijn. Het was vervolgens aan de
gemeenten om die gebieden concreet te begrenzen via een structuurvisie of het bestemmingsplan. De
gemeente maakte daarbij een lokale afweging en betrok daarbij alle relevante factoren om uiteindelijk
te bepalen of, en zo ja, op welke locatie de vestiging van een intensieve veehouderij mogelijk en
aanvaardbaar was.
Ook de gemeente Sevenum heeft die concrete, lokale afweging gemaakt en heeft besloten dat het
gebied waarop het hier bedoelde LOG-zoekgebied betrekking had, in het geheel niet geschikt is voor
de vestiging van een IV-bedrijf. Het LOG werd daarmee geschrapt. Dat is zo vastgelegd in een
gemeentelijke structuurvisie.
De gemeente Peel en Maas heeft in de structuurvisie Intensieve veehouderij en glastuinbouw
buitengebied Peel en Maas aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor nieuwvestiging
van IV-bedrijven. Het gebied waarover de zienswijze gaat, viel daarbuiten en is dus niet als
ontwikkelingsgebied opgenomen.
Deze systematiek is in de verordening overgenomen. De ontwikkelingsgebieden zoals deze op de
kaart zijn weergegeven, zijn overgenomen uit de gemeentelijke structuurvisies en
bestemmingsplannen en zijn dus in overeenstemming met de vigerende planologische regelingen. Dat
heeft tot gevolg dat de gebieden op de POL-kaart kleiner zijn geworden dan de zoekgebieden in het
Reconstructieplan of soms zelfs- zoals bij Sevenum – helemaal zijn verdwenen. Overigens heeft dat
geen gevolgen voor de planologische regeling van de IV-bedrijven, omdat het bestemmingsplan niet
verandert en de regeling voor nieuwvestiging en uitbreiding van IV-bedrijven in de verordening niet
anders is dan in het Reconstructieplan, met uitzondering van de aanvulling voor incidentele
nieuwvestiging buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij en agglomeratielandbouw.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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Op de kaart van de omgevingsverordening is geen verwevingsgebied ingetekend. Indiener
verzoekt om de gebieden die niet zijn aangemerkt als extensiveringsgebied intensieve
veehouderij of ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij aan te merken als
verwevingsgebied. Daarnaast verzoekt indiener deze gebieden dezelfde benaming te geven
als in het Reconstructieplan en als in de reconstructiewet om misverstanden te voorkomen.
Indiener verzoekt tot het duidelijk aangeven van de aanduiding verwevingsgebied op locaties
die op kaart 2 geen extensiveringsgebied en LOG zijn.

2505, 2707,
2708,
2714, 2650,
2664
2504, 2567

Standpunt GS
De aanwijzing van verwevingsgebieden is niet langer noodzakelijk. Artikel 5.4, lid 1 is negatief
geformuleerd, en gaat feitelijk over de verwevingsgebieden én de gebieden die volgens POL2014 niet
langer als ontwikkelingsgebied of extensiveringgebied intensieve veehouderij zijn aangewezen.
Voor wat betreft de benaming van de gebieden: er is voor gekozen het begrip
‘landbouwontwikkelingsgebied intensieve veehouderij’ te vereenvoudigen en in overeenstemming te
brengen met de benaming voor de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Huiskavel en akker liggen reeds in extensiveringsgebied. Indiener is van mening dat een
intensieve veehouderij niet in een extensiveringsgebied thuis hoort en dat deze fout hersteld
moet worden in het POL 2014.
Ter hoogte van de locatie is voorzien in een strook extensiveringszone over een bestaand
bouwblok. Men verzoekt de grens van het extensiveringsgebied gelijk te laten lopen met de
perceelgrens.
Indiener exploiteert aan de Beekstraat 10/lOa te Hunsel een gemengd bedrijf. De indiener stelt
vast dat over het gehele bouwvlak de zone "extensiveringsgebied intensieve veehouderij" is
gelegen en dat over een groot deel van het bouwblok de zone
"Buitengebied" is aangeduid. Nu blijkt dat een groot deel van het gebied Buitengebied is
geworden, en voor het deel van de Bronsgroene zone geen aanleiding bestaat, vanwege het
ontbreken van waarden binnen het bouwvlak er tevens geen reden voor het behoud van de
extensiveringszone meer is. Indiener verzoekt daarom extensiveringszone te schrappen.
Bouwvlak van indiener deels gelegen in de zogenaamde 'extensiveringszone’. Indiener
verzoekt aangezien het bestemmingplan mogelijk maakt om op dit perceel een intensief
veehouderijbedrijf te exploiteren de zonering te veranderen in ‘buitengebied’.
Beleid voor doorsneden bouwkavels die deels in een landbouwontwikkelingsgebied liggen of
extensiveringsgebied liggen komt niet meer terug.
De bedrijfslocatie van de indiener is gelegen in het “Buitengebied” met nadere aanduiding
extensiveringsgebied. Indiener verzoekt de zone extensiveringsgebied intensieve veehouderij
te verwijderen van het bouwvlak. Bij “Wijziging Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg
(PS februari 2006)” zijn doorsneden kavels herzien. Deze kavel is per abuis niet meegenomen
in deze afweging.

2012

2396

2377

2409, 2413

2505
2097, 2121,
2319

Standpunt GS
Het extensiveringsgebied is op kavelniveau begrensd. Doorsnijdingen zijn zoveel mogelijk voorkomen.
Daar waar dat nog het geval zou zijn, dient in het bestemmingsplan een maatwerkafweging plaats te
vinden om te bepalen waar de begrenzing precies hoort te lopen.
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De extensiveringsgebieden zijn niet gewijzigd, met één uitzondering. In het kader van POL2014 is één
van de onderleggers van de extensiveringsgebieden, de (droge) ecologische verbindingszone, komen
te vervallen. Extensiveringsgebieden zijn dan ook verkleind voor wat betreft de vervallen
gebiedsaanduiding ecologische verbindingszone, aangezien onderliggende doelstelling is komen te
vervallen, met uitzondering van gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen
landschapszone. Daar waar extensiveringsgebieden zijn vervallen is het betreffende gebied
aangewezen als Buitengebied. In het kader van de regionale landbouwvisie wordt bezien in hoeverre
een verdere aanpassing van de extensiveringszone aan de orde is.
Voorstel aan PS
Tekst toelichting (hoofdstuk 5, paragraaf 2) aanvullen:
De extensiveringsgebieden zijn verkleind, daar waar de ecologische verbindingszones zijn komen te
vervallen, met uitzondering van gebieden met de aanduiding gouden of zilveren natuurzone of
bronzen landschapszone. In het kader van de regionale landbouwvisies wordt bezien in hoeverre een
verdere aanpassing van de extensiveringszone aan de orde is.
Kaart wijzigen:
Extensiveringsgebieden verkleinen voor wat betreft de vervallen gebiedsaanduiding
ecologische verbindingszone, aangezien onderliggende doelstelling is komen te vervallen, met
uitzondering van gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen
landschapszone. Daar waar extensiveringsgebieden komen te vervallen, aanwijzen
gebieden als Buitengebied.

Indiener constateert op de kaart een overlap met de arcering extensiveringsgebied. Zie
kaartbeeld uit zienswijze.

1067

Standpunt GS
Het betreft hier een overlap van het ‘extensiveringsgebied IV’ met het ‘ontwikkelingsgebied
glastuinbouw’. De eerste aanduiding betekent dat bestaande IV-bedrijven hier niet mogen uitbreiden
en de tweede aanduiding betekent dat in het gebied in beginsel glastuinbouwbedrijven mogelijk zijn.
Beide aanduidingen conflicteren niet met elkaar.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener is van mening dat de definitie “nieuwvestiging” dient te worden verruimd. Indiener
beschouwt de vervanging van verouderde stallen door zeer grote megastallen met vele malen
meer beesten als gelijk aan nieuwvestiging.
Indiener verzoekt dit soort saneringssituaties te beperken door de definitie van nieuw vestiging
in artikel 5.3b aan te vullen met de zinsnede “ofwel uitbreiding van een bestaande intensieve
veehouderijtak met meer dan …..(bijvoorbeeld 20) procent van de oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen ofwel met meer dan ….(bijvoorbeeld 20) procent van het aantal dieren”

5200

Standpunt GS
Feitelijk is bij een dergelijke ontwikkeling sprake van een overname van een bedrijf, waar reeds een
milieuvergunning voor intensieve veehouderij aanwezig was. Wij leggen geen beperkingen op
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overname van bedrijven. De regeling in de verordening is opgenomen ter vervanging van het
Reconstructieplan, omdat de Reconstructiewet per 1 juli 2014 is ingetrokken. De systematiek van de
Reconstructiewet, inclusief de bijbehorende definities, zijn daarbij overgenomen. Dat geldt ook voor de
definitie van het begrip ‘nieuwvestiging’. Wat indieners nu vragen is uitbreiding van bestaande
bedrijven als nieuwvestiging te beschouwen. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de
Reconstructiewet geweest en ook niet onze bedoeling. Wel zal bij elke uitbreiding een planologische
en milieuhygiënische afweging moeten worden gemaakt of zo’n ontwikkeling op deze plek mogelijk en
verantwoord is.
Bij beantwoording van deze zienswijze hebben wij geconstateerd dat in de definitie van het begrip
‘intensieve veehouderij’ in het eerste lid van artikel 5.3 van de verordening, ten onrechte nog een
peildatum van 5 maart 2004 is opgenomen. Dat was de oude peildatum die nu niet meer van
toepassing is. Deze zal worden verwijderd.
Voorstel aan PS
In artikel 5.3, eerste lid, onder a, van de verordening de passage “..waarvoor een
omgevingsvergunning is verleend uiterlijk op 5 maart 2004”, schrappen.

5.3. Glastuinbouw
Opgemerkt wordt dat de definitie van glastuinbouwbedrijf in de verordening een andere is dan
de definitie die hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) is opgenomen. Ter
voorkoming van misverstanden wordt aanbevolen in de verordening aan te sluiten op de in het
Abm opgenomen definitie.

1179

Standpunt GS
Het klopt dat de definitie die in de omgevingsverordening is opgenomen niet volledig overeenkomt met
de definitie uit de Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanuit ruimtelijk oogpunt achten wij het wenselijk
om bedrijven met teelt van uitgangsmaterialen bij de definitie te betrekken. Bedrijven die hun teelt in
een permanente opstand in de vorm van glas, kunststof, vergelijkbaar materiaal of in klimaatcellen
houden beschouwen wij ook als glastuinbouwbedrijven wanneer het bedrijfsinkomen voor meer dan
50% afkomstig is uit deze opstand. Vanuit ruimtelijke overwegingen achten wij aanpassing van de
definitie niet wenselijk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

5.4. Reserveringsstroken langs provinciale wegen
Blijkens de bijlage bij de verordening geldt voor de N280 een reserveringsstrook van 2 x 15
meter voor eventuele uitbreiding, paralelweg of andere aanpassing. Volgens indiener wordt
met het leggen van de reserveringsstrook geen rekening gehouden met de aanwezigheid van
reeds aanwezige bebouwing. Aanwonenden mogen niet nu al bij eventuele plannen voor hun
woning of erf gehinderd worden omdat misschien in de verre toekomst iets met de weg moet
gebeuren of misschien wel nooit. Indiener bepleit het achterwege laten van een
reserveringszone langs de N280 omdat een verdere opwaardering van de N280 West tot een
2x2 stroomweg zeker tot 2030 niet actueel en noodzakelijk is. Dit is verzekerd tijdens
informatieavonden en ook blijkens berekeningen is de wegcapaciteit van de N280 nog
decennialang afdoende. Indiener vraagt zich bovendien af of een dergelijke opwaardering over
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5131

het huidige tracé uit oogpunt van leefbaarheid in Baexem wel maatschappelijk aanvaardbaar
is.
Bij de planvorming rond de N280 is deze weg aangeduid als gebiedsontsluitingsweg. In het
POL wordt de weg nu aangeduid als bovenregionaal verbindende weg, wat wordt ervaren als
een significante opwaardering, die niet in lijn is met het besluit van PS over variant 3C.
Indiener verzoekt de toepassing van reserveringsstroken voor de N280 te schrappen en om
het tracébesluit aan te passen naar alternatief 5.

5189

Standpunt GS
De reserveringsstroken zijn uitsluitend opgenomen als voorzorgsmaatregel. Ze hebben geen invloed
op bestaande bebouwing. We willen zeker niet de indruk wekken dat nu al vast zou staan dat de
wegen waarlangs die stroken zijn gelegd, zullen worden verbreed. In geen enkel geval is die afweging
op dit moment al gemaakt. Bebouwing heeft echter een lange levensduur, 50 of meer jaar. Zo’n
periode kan niemand overzien. Wat we wel kunnen doen is voorkomen dat over 20, 30 of 40 jaar een
eventuele uitbreiding wordt belemmerd door nieuwe gebouwen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In het kader van de verbetering van de N280 wordt al in belangrijke mate een ruimtebeslag op
de gronden van de indieners gelegd. Als in aanvulling daarop reserveringsstroken worden
gehanteerd dan zal er sprake zijn van een volledige doorsnijding van de eigendomsgronden,
waardoor deze onbruikbaar worden en de bedrijfsvoering onevenredig wordt geraakt.
Verzocht wordt om het ontwerp-POL gewijzigd vast te stellen zodanig dat op de agrarische
gronden van de indieners geen aanduiding van reserveringszone wordt opgenomen.
Reclamant vindt de reserveringen van 2 x 15 m bij variant C van de N280 prematuur. De
reserveringsstrook van 2x15 meter dient in agrarisch gebruik te blijven en pas
vanfunctiegebruik te wijzigen zodra daadwerkelijk sprake is van verbreding naar 2 x 2 baans.

2088

5129

Standpunt GS
De reserveringsstroken liggen over de akkerbouwpercelen van indieners. Wij kunnen indieners
geruststellen: de reserveringsstroken zijn niet bedoeld om aan te geven dát de weg verbreed zal
worden. Die keuze is nog (lang) niet gemaakt. Mocht dat aan de orde zijn dan zullen indieners zeker
betrokken worden, want dan worden hun eigendommen wel geraakt.
Met die reserveringsstroken is dat niet of nauwelijks het geval. Indieners kunnen hun bedrijf
ongehinderd voortzetten omdat akkerbouwactiviteiten niet vallen onder de beperkingen van de
reserveringsstrook. Die beperkingen betreffen alleen bouwactiviteiten waarvoor een
omgevingsvergunning nodig is. Dergelijke activiteiten mogen vanwege de agrarische bestemming
toch al niet worden uitgevoerd. Van benadeling van indieners is dus geen sprake.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener citeert de toelichting van de Omgevingsverordening pagina 60 vanaf de tweede
alinea, het betreft de toelichting op de reserveringsstroken langs de Buitenring Parkstad
Limburg.
In de toelichting wordt onder andere gesteld dat het inpassingsplan Buitenring Parkstad
Limburg inmiddels voor een beperkt gedeelte in werking is getreden.
Door indiener wordt aangevoerd dat het inpassingsplan dan wel gedeeltelijk in werking is
getreden, echter met de nadrukkelijke bepaling dat er geen auto’s over mogen rijden. De
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beoogde reserveringsstrook van 15 meter aan weerszijden van de Buitenring is onacceptabel
en leidt tot veel onrust onder bewoners van panden langs het beoogde tracé. Gevreesd moet
worden voor geluid, luchtkwaliteit, aantasting landschap etc.
Indiener stelt dat in de ontwerp-omgevingsverordening uitgegaan wordt van een groeiscenario
i.p.v. krimp of nulgroei. De artikelen 5.7, 5.8 en 5.9 en pagina 60 van de toelichting spreken
over een reserveringszone langs provinciale wegen. Naar mening van indiener is de
reservering van dergelijke stroken langs het (gedoogde) traject van de Buitenring tussen de
Hommerterweg en de Brunsummerweg onmogelijk. Het traject van de ring heeft alle vrije
ruimte al opgeslokt en de reservering ter hoogte van de Hövell tot Westerflierhof kan alleen
plaatsvinden door het volledig onteigenen van de tuinen van bewoners.

5040

Standpunt GS
Wij hebben het volle vertrouwen in de goede afloop van de procedure rond het inpassingsplan
Buitenring Parkstad Limburg en dat de weg er zal komen. Ook de reservering ter bescherming tegen
ontwikkelingen die een eventuele uitbreiding in de toekomst tegen kunnen gaan, zijn volgens ons
noodzakelijk.
Wij merken wel op dat een reserveringsstrook niet op gelijke voet met een bestemmings- of
inpassingsplan moet worden geplaatst. Een reserveringsstrook leidt niet tot activiteiten in het gebied
maar is er integendeel op gericht om (bouw)activiteiten tegen te gaan. Zolang er geen plannen zijn om
de weg te verbreden zal er binnen die reserveringsstroken niets gebeuren.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Verplichting om reserveringszones langs provinciale wegen in gemeentelijke
bestemmingsplannen op te nemen (5.8) voert te ver. Provincie kan dit zelf handhaven o.b.v.
verordening, zoals gebruikelijk.

1033

Standpunt GS
De huidige wegenverordening staat in hoofdstuk 7.1 van de Omgevingsverordening. Deze bevat
regels die gericht zijn op de veiligheid van de weggebruiker en het ongestoorde gebruik en de
instandhouding van de bestaande wegen. Deze regels beschermen de gebieden naast de weg niet
tegen de plaatsing van bijvoorbeeld een bouwwerk dat in de (verre) toekomst, als de weg wellicht
moet worden verbreed, tot problemen gaat leiden omdat het in de weg staat. Daarvoor dienen de
reserveringsstroken. Voor rijkswegen geldt overigens eenzelfde regeling, die door het rijk in het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is opgenomen.
De regels voor de reserveringsstroken hangen uiteraard samen met de regels van hoofdstuk 7. Maar
omdat deze regels zijn gebaseerd zijn op de Wet ruimtelijke ordening, is besloten om ze in hoofdstuk
5 van de omgevingsverordening op te nemen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Bij de reserveringszone langs provinciale wegen zouden binnen een afstand van 15m langs de
weg (bijv) woningen niet herbouwd mogen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn en dat zou
bovendien tot planschade leiden.
Langs provinciale wegen worden, t.b.v. een eventuele verbreding op termijn, stroken
gereserveerd. Voor de gemeente Nuth is het zich onthouden van strijdige activiteiten in deze
reserveringszones binnen de bebouwde kom niet realiseerbaar.
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Standpunt GS
Herbouw van een woning wordt door de verordening niet verboden. De verordening richt zich alleen
op nieuwe ruimtelijke plannen. Wanneer aan de hand van een bestaande bouwtitel een woning of
ander gebouw wordt gerenoveerd of herbouwd, is er geen nieuw bestemmingsplan nodig om die
bouw mogelijk te maken en dus is de verordening niet van toepassing. Indien een dergelijke situatie
zich voordoet, is dat wel een moment om te bekijken of die herbouw, met het oog op de toekomstige
plannen om te weg te verbreden, nog wel zinvol is of dat het beter zou zijn een andere oplossing te
kiezen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indieners geven in overweging ook voor de Maaslijn een reserveringszone van 15m van
toepassing te verklaren.

1009

Standpunt GS
Wij nemen deze zienswijze over omdat wij het met indieners eens zijn, dat waar de ambities voor de
aanleg van spoorwegen voldoende concreet zijn om een tracé te markeren, deze ook moet worden
geborgd en gereserveerd voor de uitvoering van deze ambities. Op twee plaatsen is dat inmiddels het
geval, te weten de Maaslijn en de spoorlijn Heerlen – Aken. Beide tracés zullen dan ook in de
verordening opgenomen worden.
In paragraaf 5.4 van deze Nota van zienswijzen wordt meer inhoudelijk ingegaan op het beleid en de
gemaakte keuzes.
Voorstel voor PS
De verordening als volgt wijzigen:
-

in de Inhoudsopgave de naam van § 4 en § 5.8 wijzigen in “Reserveringszones langs
spoorwegen en provinciale wegen”
de artikelen 5.7. en 5.8 vervangen door de volgende tekst:
Paragraaf 4 Reserveringszones langs spoorwegen en provinciale wegen
Artikel 5.7 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de
buitenste rijstrook;
b. Hart van het bestaande spoor: het midden van de huidige rails;
c. Provinciale weg: de bovenregionaal verbindende wegen zoals nader aangeduid
op de bij dit artikel behorende bijlage;
d. Spoorweg: spoorlijn zoals nader aangeduid op de bij dit artikel behorende bijlage;
e. Reserveringszone: zone langs een provinciale weg of spoorweg die vrij moet
blijven met het oog op een toekomstige verbreding, spoorverdubbeling, het
toevoegen van een parallelvoorziening, elektrificatie, of het anderszins uitbreiden
of verbeteren van deze provinciale weg of spoorweg.
Artikel 5.8 Aanduiding reserveringszone langs provinciale wegen of spoorweg
1. Een ruimtelijk plan geeft de aanduiding ‘reserveringszone’ grenzend aan de
buitenste kantstreep van de bestaande weg of gerekend vanuit het hart van het
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bestaande spoor van respectievelijk een provinciale weg of een spoorweg.
2. De breedte van een reserveringszone als bedoeld in het eerste lid, wordt
gemeten vanaf de buitenste kantstreep of vanuit het hart van het bestaande
spoor en bedraagt 15 meter aan weerszijden.
-

De aanhef en de eerste zin van de toelichting op paragraaf 4 van hoofdstuk 5 van de
verordening vervangen door:
Paragraaf 4 Reserveringsstroken langs provinciale wegen en spoorwegen
Wij streven ernaar dat Limburg uitstekend bereikbaar is en blijft en daarbij speelt een goed
functionerend regionaal verbindend wegennet (RVWN) en spoorwegnet een belangrijke rol.

-

5.5

Aan de toelichting op deze artikelen in de verordening tussen de één na laatste en laatste
alinea de volgende alinea invoegen:
Om de groeiambities voor het regionale openbaar vervoer per spoor te kunnen
verwezenlijken zijn op een aantal plaatsen verbeteringen aan het spoorwegnet
noodzakelijk. Het gaat daarbij onder andere om de totstandkoming van dubbel spoor en
de elektrificatie van spoorlijnen.
Naar analogie van hetgeen hierboven beschreven ten aanzien van het regionaal
verbindend wegennet, passen wij bij een tweetal spoorlijnen ook reserveringsstroken toe:
− spoorlijn Roermond – Nijmegen (Maaslijn), voor wat betreft het Limburgse
grondgebied ten noorden van station Roermond;
− spoorlijn Heerlen – Duitse grens, ten oosten van station Heerlen CS.

Goudgroene natuurzone

In algemene zin, mede door de vele zienswijzen, maar zonder hiervoor een specifieke zienswijze voor
te benoemen, is er aanleiding gezien om de tekst en toelichting van dit onderdeel van de
omgevingsverordening te herformuleren. Zie ook deel 3, hoofdstuk 2 van deze Nota van zienswijzen.
Voorstel aan PS:
I. De voorschriften van het onderdeel 5.5. Goudgroene natuurzone van de ontwerpOmgevingsverordening vervangen door onderstaande tekst:

Paragraaf 5 Goudgroene natuurzone
Artikel 5.10.
Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Goudgroene natuurzone: gebied dat in de bijlage bij dit artikel is aangeduid als Goudgroene
natuurzone;
b. wezenlijke kenmerken en waarden Goudgroene natuurzone: voor bestaande natuurgebieden de
actueel aanwezige natuurbeheertypen en de nagestreefde natuurdoeltypen en voor te realiseren
natuurgebieden de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de
ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan
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Artikel 5.11
Bescherming Goudgroene Natuurzone
Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op gebied dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone,
maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk die de wezenlijke
kenmerken en waarden van het gebied aantasten.
Artikel 5.12
Ontwikkelingen van groot openbaar belang
Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing op nieuwe activiteiten dan wel wijziging van
bestaande activiteiten, indien:
a. er sprake is van een groot openbaar belang;
b. er geen reële alternatieven zijn en
c. uit het ruimtelijk plan blijkt dat en hoe negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en
voor het overige worden gecompenseerd, waarbij:
1. de compensatie niet mag leiden tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de
wezenlijke kenmerken en waarden; en
2. de compensatie plaatsvindt:
- op financiële wijze of
- in natura in nog niet gerealiseerde delen van de Goudgroene natuurzone
Artikel 5.13
Saldobenadering bij samenhangende ontwikkelingen
1. Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing bij een combinatie van onderling
samenhangende activiteiten, waarvan één of meer afzonderlijk een negatief effect hebben op de
Goudgroene natuurzone, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een verbetering van
de kwaliteit en samenhang van de Goudgroene natuurzone op gebiedsniveau.
2. Toepassing van de saldobenadering als bedoeld in het eerste lid, vindt alleen plaats, indien:
a. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één samenhangende
gebiedsvisie wordt gepresenteerd;
b. per saldo sprake is van verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied, waarbij de
samenhang van de goudgroene natuurzone verbetert;
c. ten aanzien van de te nemen maatregelen ter verbetering van de natuurwaarden in de
gebiedsvisie wordt aangegeven:
- de aard, omvang, locaties en tijdvak van realisatie van deze maatregelen, en
- op welke wijze deze maatregelen feitelijk en planologisch duurzaam worden geborgd.
d. de uitvoering van deze visie voldoende is gegarandeerd;
e. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de
Goudgroene natuurzone.
Artikel 5.14
Kleinschalige ingrepen
1. Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing op een individuele, kleinschalige ingreep die
leidt tot een verbetering van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende gebied.
2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien uit het ruimtelijk plan blijkt dat:
a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden en samenhang van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende
gebied;
b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve versterking van de Goudgroene natuurzone;
c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone tenminste gelijk blijft, en
d. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de
Goudgroene natuurzone;
Artikel 5.15
Wijzigen van de begrenzing
Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de Goudgroene natuurzone wijzigen:
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1.

2.

ten einde de ecologische kwaliteit te verbeteren, voor zover
a. de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de Goudgroene natuurzone
worden behouden of versterkt en
b. vaststaat welk onderdeel van de Goudgroene natuurzone verdwijnt en op welke alternatieve
locatie dit onderdeel wordt gerealiseerd
c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone tenminste gelijk blijft
na toepassing van artikel 5.12 tot en met 5.14.

Artikel 5.16
Beleidsregels
1.
Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels vast voor wijze waarop invulling wordt aan de
bepalingen van de artikelen 5.12 tot en met 5.15.
2.
Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels vast voor de wijze waarop de compensatie als
bedoeld in artikel 5.12 dient te worden uitgevoerd.

Toevoegen aan artikel 5.2 als lid 3:
3. Onverlet het bepaalde in artikel 5.15 kunnen Gedeputeerde Staten kennelijke onjuistheden in de
begrenzing van gebieden en zones genoemd in dit hoofdstuk herstellen.

II. De toelichting op Hoofdstuk 5, paragraaf 5, Goudgroene natuurzone, tot aan “Afwegingskader
Natura 2000…”, vervangen door onderstaande toelichting.

Toelichting 5.5 Goudgroene natuur
Kaartbeeld
De buitengrenzen van de goudgroene natuurzone passen bij het karakter van de verordening: vrij
precies, schaal 1:10.000, maar zeker niet op perceelsniveau. Daardoor kan het in de praktijk
voorkomen dat er bouwblokken doorsneden worden. Voor het bestemmingsplan heeft dat geen
directe gevolgen. De daarin vastgelegde bestemmingen blijven staan zolang er zich geen nieuwe
ontwikkelingen voordoen. Zijn er wel ontwikkelingen waardoor het bestemmingsplan moet worden
aangepast dan is er afstemming tussen gemeente en Provincie gewenst over de vraag waar de
begrenzing in het bestemmingsplan precies moet worden gelegd.
Binnen de goudgroene natuurzone worden vier situaties onderscheiden:
- de bestaande bos- en natuurgebieden (waaronder de Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en
Natuurbeschermingswet 1998 gebieden);
- areaaluitbreidingen natuur (waar omzetting van landbouw naar natuur is voorzien);
- gebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (alleen binnen Natura2000; en
- overige functies, die geen natuur zijn of worden, zoals wegen die door het gebied lopen en
verspreide bebouwing, vaak agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters.
Deze situaties staan niet op de verordenings-kaart omdat deze niet de precisie heeft van een
bestemmingsplan.
De bestaande natuur ligt bijna altijd al precies vast in bestemmingsplannen.
De nog te realiseren nieuwe natuur heeft nu meestal een andere bestemming, vaak agrarisch. De
Provincie legt die nieuwe natuur precies vast in het Provinciaal Natuurbeheerplan, met het oog op de
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verwerving van die gebieden. Dat is geen ruimtelijk plan, het is plan gericht op beheer en financiering.
Het is van belang dat de feitelijke effectuering in goed overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en
Provincie plaats vindt. Achteraf (soms gebundeld op een later moment) vindt de verankering plaats in
het bestemmingsplan.
Ook de gebieden waarin sprake is van agrarisch natuurbeheer liggen in het Provinciaal
Natuurbeheerplan vast. Vanwege hun ligging binnen Natura2000-gebied is overigens vaak al sprake
van een scherpe begrenzing.
De overige gebieden krijgen op bestemmingsplanniveau natuurlijk geen natuurbestemming,
gemeenten hebben hier de ruimte om maatwerk te leveren. De bestaande functies liggen vast in
gemeentelijke bestemmingsplannen. POL of verordening hebben pas consequenties bij een
ruimtelijke ontwikkeling die niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.
We zullen in het jaarlijks vast te actualiseren Provinciaal Natuurbeheerplan aangeven hoe de
goudgroene zone is opgebouwd uit de beschreven vier situaties. Met de gemeenten willen we komen
tot een dynamisch monitoringsysteem.
Algemeen
In het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie
verantwoordelijk is voor de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, inmiddels door het
rijk Nationaal Natuurnetwerk genoemd) en begrenzing en bescherming van de EHS dient vast te
leggen in een provinciale verordening. In Limburg hebben wij de EHS vastgelegd in de Goudgroene
natuurzone. In paragraaf 5 van de omgevingsverordening wordt de begrenzing van de Goudgroene
natuurzone bepaald en wordt invulling gegeven aan het beschermingsregime op basis van het Barro
en de daarin verwoorde ‘Spelregels EHS’.
De Goudgroene natuurzone is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en (veelal om te
vormen) landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter-)nationaal belang. Binnen de Goudgroene
natuurzone in Limburg worden de volgende situaties onderscheiden:
- de bestaande bos- en natuurgebieden (waaronder de Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en
Natuurbeschermingswet 1998 gebieden);
- areaaluitbreidingen natuur (waar omzetting van landbouw naar natuur is voorzien);
- gebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (alleen binnen Natura2000); en
- overige functies, die geen natuur zijn of worden, zoals wegen die door het gebied lopen en
verspreide bebouwing, vaak agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters.
Zoals eerder gezegd, zie pag…., zijn die gebieden niet op de POL-kaart zichtbaar, maar wordt daar bij
de toepassing van de verordening wel rekening mee gehouden. Hierna wordt daar nog op ingegaan.
De Goudgroene natuurzone wordt door de verordening beschermt tegen ontwikkelingen die de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Dat is opgenomen in artikel 5.12 van de
verordening. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets anders kan binnen de Goudgroene natuurzone dan
natuurontwikkeling. Er zijn uitzonderingen mogelijk en die staan in de artikelen 5.13 tot en met 5.15.
Bovendien omvat de goudgroene natuurzone ook de zogenaamde ‘overige functies’ waar geen natuur
voorkomt.
De verordening heeft geen betrekking op bestaande bestemmingsplannen. Dat betekent dus dat alle
rechten en plichten die nu in bestemmingsplannen zijn vastgelegd, blijven bestaan.
De verordening wordt pas van toepassing bij een nieuwe ontwikkeling:
- waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, en
- waarbij de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied worden aangetast.
De regels uit de Omgevingsverordening gelden voor de hele goudgroene zone, inclusief de gebieden
die geen natuur zijn of worden maar de invulling ervan varieert per deelgebied.
Hoe vindt de afweging plaats?
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In artikel 5.12 van de verordening is de algemene regel opgenomen dat ontwikkelingen die de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten, niet zijn toegestaan.
De eerste vraag die dus moet worden beantwoord is of er sprake is van aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden. Die verschillen per situatie en zijn uitgewerkt in het Provinciaal
Natuurbeheerplan.
Indien er sprake is van aantasting wordt nagegaan of er sprake is van één van de
uitzonderingssituaties die zijn beschreven in de artikelen 5.13 tot en met 5.15. Als wordt voldaan aan
de voorwaarden die in deze artikelen zijn opgenomen, kan de ontwikkeling doorgaan. De invulling van
die voorwaarden verschilt weer per gebiedscategorie.
In onderstaand schema wordt verduidelijkt hoe de verschillende stappen worden doorlopen.

Beleidsregels
In de verordening worden veel begrippen gebruikt die om een nadere uitleg vragen en waarvan de
invulling verschilt per gebied. Ook spelen de plaatselijke omstandigheden, de aard van de
ontwikkeling en de aard en omvang van de aantasting een rol. Diverse documenten, waaronder met
name het Provinciaal Natuurbeheerplan, spelen daarbij een rol. Dat maakt het vaak niet gemakkelijk
te bepalen of aan alle voorwaarden is voldaan.
Daarom wordt een verduidelijkende beleidsregel opgesteld. Die beleidsregel wordt bekend en voor
iedereen toegankelijk gemaakt en vormt voor de gemeenten de leidraad voor de uitvoering van de
bepalingen uit de verordening. De relevante informatie uit andere documenten zal in die beleidsregel
worden gebundeld, zodat nog slechts één document behoeft te worden geraadpleegd voor het maken
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van de juiste afwegingen. Er wordt voor gezorgd dat er steeds een koppeling is met de meest actuele,
digitale kaarten. De actualisatie van die kaarten vindt jaarlijks plaats.
De manier waarop de natuurcompensatie uit artikel 5.13 moet plaatsvinden, is opgenomen in een
aparte beleidsregel: ‘Mitigatie en compensatie natuurwaarden’.
Artikelgewijs
Artikel 5.10, onder a
De Goudgroene natuurzone is begrensd op de POL-kaart. Zoals eerder gezegd wordt voor de
verordening geen aparte kaart gebruikt, zodat de kaart waarnaar in de bijlage wordt verwezen de
POL-kaart is.
Artikel 5.11
Dit artikel bepaalt dat ecologische kenmerken en waarden bescherming behoeven. Deze
kenmerken en waarden zijn per gebied vastgelegd in een beheertypenkaart en in een ambitiekaart.
Beide kaarten vormen de kern van het Provinciaal natuurbeheerplan. De beheertypenkaart brengt in
beeld wat de actuele situatie is. De ambitiekaart geeft de gewenste eindsituatie (ambitie) aan.
De wezenlijke actuele en potentiële waarden van het gebied zijn in het licht van natuurdoelen en
-kwaliteit niet alleen de aanwezige flora en fauna maar bijvoorbeeld ook de geomorfologische en
aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust,
stilte, donkerte, openheid of juist geslotenheid van de landschapsstructuur.
Artikel 5.12
Dit artikel beschrijft een eerste uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de
wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone. Een uitzondering kan worden
gemaakt indien er sprake is van een groot openbaar belang en alternatieven aantoonbaar ontbreken.
Het ontbreken van alternatieven mag niet zonder meer worden aangenomen maar dient onderzocht te
worden. Als eenmaal blijkt dat de ingreep aan deze vereisten voldoet, is deze alleen toegestaan als
de effecten van de inbreuk afdoende worden bestreden en gecompenseerd.
Natuurcompensatie dient plaats te vinden in nog niet gerealiseerde delen van de Goudgroene
natuurzone. De provincie heeft hiertoe, aanvullend aan de beschikbare rijksmiddelen, in de
Goudgroene natuurzone vooraf reeds natuur gerealiseerd. Hierdoor kan compensatie door derden op
financiële wijze plaatsvinden.
Binnen en rondom Natura 2000-gebieden gelden specifieke eisen vanuit de Natuurbeschermingswet.
Voor omheinde militaire terreinen gelden overeenkomstig het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) aparte regels.
Artikel 5.13
Een tweede uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de wezenlijke kenmerken
en waarden van de Goudgroene natuurzone, betreft een combinatie van activiteiten die gezamenlijk
tot een meerwaarde voor de Goudgroene natuurzone leiden. Zou elk van die activiteiten apart worden
beoordeeld, dan zouden zij elk op zichzelf geen meerwaarde hebben of zelf afbreuk doen aan de
wezenlijke kenmerken en waarden. Door de activiteiten echter in onderlinge samenhang uit te voeren
en te beoordelen, kan de kwaliteit van de Goudgroene natuurzone per saldo verbeteren. Het gaat
daarbij om een verbetering van de kwaliteit op gebiedsniveau, waarbij wij ervan uitgaan dat de
oppervlakte van de goudgroene zone niet afneemt. Dit is de 'saldo-benadering'. Hiermee wordt een
gebiedsgerichte aanpak bevorderd.
Eén van de voorwaarden om de saldobenadering te kunnen toepassen, is dat de activiteiten
onderdeel uitmaken van een gebiedsvisie. Verder dient voldoende zekerheid te worden verschaft dat
de verschillende activiteiten die in de gebiedsvisie zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Dat kan door de visie vast te stellen als (inter)gemeentelijke structuurvisie. Maar andere
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manieren zijn ook mogelijk bijvoorbeeld via de voorschriften in een bestemmingsplan, contractuele
verplichtingen, garantiestellingen of bestuursovereenkomsten. Het gaat erom dat de provincie
voldoende vertrouwen in de uitvoering heeft.
Hiermee wordt geborgd dat een combinatie van activiteiten binnen één ruimtelijke
gebiedsvisie onderlinge samenhang vertoont. Tevens is zo verzekerd dat toepassing van de
saldobenadering de kwaliteit van de Goudgroene natuurzone daadwerkelijk verbetert, onder andere
door de mogelijkheid van het juridisch verankeren van de kwaliteitswinst.
Toepassing van de saldobenadering binnen Natura 2000-gebieden zal vanwege de kaders van de
Natuurbeschermingswet 1998 veelal niet mogelijk zijn.
Artikel 5.14
Tenslotte de derde uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone. Daarbij gaat het om kleinschalige ingrepen.
Door de initiatiefnemer dient vooraf aangegeven te worden hoe het initiatief kan leiden tot een
kwalitatieve versterking van de Goudgroene natuurzone. Normaliter dient daarbij voor de
kwaliteitswinst meer te gebeuren dan nodig zou zijn op basis van de beleidsregel ‘Mitigatie en
compensatie natuurwaarden’.
Verder gaan wij ervan uit dat het ruimtelijke plan een goede ruimtelijke onderbouwing van het initiatief
bevat, waarbij wordt aangegeven welke alternatieven er bekeken zijn en welke maatregelen worden
genomen om te zorgen voor een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing.
De meeste mogelijkheden voor dergelijke kleinschalige initiatieven zien wij in nog niet gerealiseerde
areaaluitbreidingen natuur omdat hier de actuele natuurwaarden over het algemeen lager zijn dan in
bestaande bos- en natuurgebieden en het uitvoeringsinstrumentarium na herbegrenzing elders
ingezet kan worden. Omdat de areaaluitbreidingen natuur primair begrensd zijn om Natura 2000/
Kaderrichtlijnwater doelen te versterken, zal versterking van deze doelen ook het uitgangspunt dienen
te zijn de invulling van voorwaarden van lid 2 van dit artikel.
Artikel 5.15
Zoals eerder gezegd zijn de buitengrenzen van de Goudgroene natuurzone vrij precies op de POLkaart vastgelegd. Het vastleggen en wijzigen van die grenzen is een bevoegdheid van provinciale
staten en de procedure hiervoor is in de wet vastgelegd.
Voor een aantal situaties wordt die bevoegdheid overgedragen aan gedeputeerde staten.
In de eerste plaats vanwege een duidelijke ecologische reden. In de praktijk zal dit vooral betrekking
hebben op areaaluitbreidingen natuur die nog niet gerealiseerd zijn. Voorbeelden zijn de verbetering
van milieu- en watercondities in een gebied of verzoeken van particulieren om te starten met
particulier natuurbeheer in ecologisch kansrijke, maar niet begrensde gebieden. Omdat de
areaaluitbreidingen natuur primair begrensd zijn om Natura 2000/ Kaderrichtlijnwater doelen te
versterken, zal versterking van deze doelen ook het uitgangspunt dienen te zijn bij herbegrenzing.
Het initiatief voor aanpassing van de begrenzing is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten en is
gekoppeld aan de procedure van de (partiële) wijziging van het provinciaal natuurbeheerplan.
In de tweede plaats kan de toepassing van één van de uitzonderingsbepalingen van de artikelen 5.12
tot en met 5.14 gevolgen hebben voor de buitengrenzen van de zone, bijvoorbeeld doordat buiten de
bestaande zone een nieuw natuurgebied wordt aangelegd dat onderdeel moet gaan uitmaken van de
goudgroene natuurzone. Dan zal dat op de kaart zichtbaar moeten worden gemaakt. De
kaartaanpassing die daarvoor nodig is kan door gedeputeerde staten worden doorgevoerd.
Als de grenzen worden gewijzigd, zal er ook een (partiële) wijziging van het Provinciaal
natuurbeheerplan moeten plaatsvinden.
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Voor dit hoofdstuk ontbreekt overgangsrecht. Dat is te beperkt voor plannen die liggen op
gronden waar nu een natuurzone is aangeduid, terwijl hier het geldende bestemmingsplan
bebouwing toestaat en er veelal al investeringen zijn gedaan of voorzieningen zijn getroffen.

2348

Standpunt GS
In deze zienswijze vraagt de indiener zich af hoe het zit met bestaande, in bestemmingsplannen
vastgelegde bouwmogelijkheden voor gronden waarop in de verordening een aanduiding goudgroene
natuurzone o.i.d. is gelegd.
In de verordening is uitdrukkelijk bepaald dat deze alleen geldt voor nieuwe bestemmingsplannen
(artikel 10, zesde lid). Alleen voor hoofdstuk 5, Wonen Zuid-Limburg is een uitzondering gemaakt. Dat
betekent dat de verordening geen gevolgen heeft voor bestaande bestemmingsplannen. Als het
bestaande plan bouwmogelijkheden toelaat, dan verandert dat niet. Een overgangsregeling is voor dit
soort gevallen dus ook niet nodig. Zoals indiener terecht opmerkt, geldt de bepaling van artikel 5.11
van de ontwerpverordening (goudgroene natuurzone) alleen voor nieuwe plannen die een wijziging
ten opzichte van het bestaande plan inhouden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Een groot aantal vragen en onduidelijkheden rondom compensatieregeling. Er wordt
verwezen naar beleidsregels die nog opgesteld moeten worden. Hoe wordt de regio
betrokken bij het opstellen van die beleidsregels.

1017, 1021,
1049, 1050,
1172

Standpunt GS
In ons huidige beleid (POL2006) moeten in heel Limburg natuurwaarden gecompenseerd worden. In
POL2014 is gekozen voor een selectievere provinciale rol in een beperkt aantal gebieden. Naast een
compensatieverplichting in de goudgroene natuurzone (een verplichting op grond van het Barro)
vinden wij ook voor natuurwaarden (kernkwaliteit ‘Groene karakter’) binnen brons en het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg compenseren van verlies aan natuurwaarden wenselijk, in nauwe
samenhang met een goede motivering van het omgaan met de kernkwaliteiten.
Zo’n regeling maakt het mogelijk om als Provincie op te treden, bijvoorbeeld in de gebieden waar
natuurwaarden verloren gaan die eerder met provinciale middelen waren gerealiseerd. Dit is vooral
van belang zolang de nieuwe Wet natuurbescherming nog niet in werking is getreden en bij
bestemmingswijzigingen compensatie krachtens de Boswet niet van toepassing is.
In lijn met deze selectieve rol stellen we voor om in de bronsgroene landschapszone en binnen het
Nationaal Landschap in te zetten op continuering van het compensatie-principe voor natuurwaarden.
De wijze waarop de compensatie wordt ingevuld, is uitgewerkt in de beleidsregel Mitigatie en
compensatie natuurwaarden. Hierin is ook de compensatie voor activiteiten binnen de Goudgroene
natuurzone opgenomen. Momenteel vindt er een actualisatie van deze beleidsregel plaats, onder
meer om de beleidsregel te laten aansluiten op de verordening. Bij deze actualisatie zullen de
gemeenten en andere belanghebbende partijen worden betrokken.
Voorstel aan PS
Tekstaanpassingen van artikelen bij paragraaf 6 en 7 in de Omgevingsverordening:
Artikel 5.16 Bronsgroene landschapszone
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1. De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de
Bronsgroene landschapszone, bevat een beschrijving van de in het plangebied voorkomende
kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is
omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn gecompenseerd. Bij de compensatie van de
negatieve effecten op natuurwaarden ( kernkwaliteit “Groene karakter”) wordt de beleidsregel
als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid, gevolgd.
Artikel 5.18 Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
1. De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in het
beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg, bevat een beschrijving van de in het
plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking
van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn gecompenseerd. Bij de
compensatie van de negatieve effecten op natuurwaarden ( kernkwaliteit “Groene karakter”)
wordt de beleidsregel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid, gevolgd.
Aan de toelichting op artikel 5.16 en 5.18 (paragraaf 6 en 7, blz. 64 en 65) wordt de volgende passage
toegevoegd.
Indien niet te vermijden is dat natuurwaarden (kernkwaliteit ‘Groene karakter’) verloren gaan, dienen
deze te worden gecompenseerd. De manier waarop de compensatie wordt uitgevoerd, is uitgewerkt in
de beleidsregel Mitigatie en compensatie natuurwaarden, waarin ook de compensatieregeling in de
Goudgroene natuurzone is opgenomen.

Indiener stelt dat wijziging van de begrenzing van de Goudgroene natuurzone met toepassing
van de saldobenadering (art. 5.13) een zwaardere bescherming van deze zone met zich
meebrengt dan nu het geval is onder de werking van art. 19j Natuurbeschermingswet. De Nbw
richt zich op het voorkomen van significante gevolgen, terwijl de OV elke aantasting verbiedt.
Bepleit wordt het beschermingsniveau van de OV niet zwaarder te laten zijn dan dat van de
Nbw en de OV en de toelichting op dit punt, daarop aan te passen.
Indiener stelt dat in de huidige natuurwetgeving de bescherming en motiveringsplicht bij
nieuwe of uitbreiding van activiteiten is gekoppeld aan N2000-gebieden, terwijl blijkens de
POL-kaarten de Goudgroene zone meer gebieden omvat dan alleen N2000-gebieden. Voor
bepaalde van deze gebieden zijn al afwijkende afspraken gemaakt. De regels van de OV
maken het volgens indiener bijv. onmogelijk om nog nieuwe recreatieve routes aan te leggen
in de Goudgroene zones, terwijl aan recreatief medegebruik in deze gebieden wel een
algemene behoefte is zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de wezenlijke waarden en
kenmerken van het gebied. Indiener bepleit daarom om in de gebieden van de Goudgroene
zone buiten de N2000 soepeler om te gaan met recreatief medegebruik en hiervoor in OV een
aparte regeling op te nemen.

1003

1003

Standpunt GS
Indiener heeft gelijk met de constatering dat op Natura 2000-gebieden die binnen de Goudgroene
natuurzone liggen, de Natuurbeschermingswet (Nbw) van toepassing is en niet de verordening.
De Nbw richt zich echter alleen op activiteiten die ‘een significant effect hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden’. Voor activiteiten die geen significant effect hebben
op de instandhoudingsdoelstellingen, maar wel andere kenmerken en waarden van het gebied
aantasten, geldt de verordening wel. En op activiteiten die naast een effect op de
instandhoudingsdoelstellingen ookéén of meerdere kenmerken en waarden aantasten geldt, dat
daarop zowel de Natuurbeschermingswet als de verordening van toepassing is.
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Overigens is dit niet nieuw, maar gold dit ook al in POL 2001 en POL 2006. Het areaal aan gebieden
waarop de bescherming van de verordening van toepassing is, is in POL 2014 teruggebracht.
Daarmee is meer ruimte voor andere activiteiten in het buitengebied gecreëerd. De resterende
gebieden dienen echter wel een degelijke bescherming te genieten en daarom is het
beschermingsniveau niet verminderd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener is van oordeel dat, voor zover in de saldobenadering wordt uitgegaan van een
toename van het oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone, dit in strijd is met de
Verklaring van Roermond. De VvR stelt dat er geen uitbreiding van natuur mag plaatsvinden
ten koste van landbouwgebieden. Indiener verzoekt daarom om het woord ‘toenemen’ uit de
regel te halen.

1003

Standpunt GS
Het is niet zo dat de verordening een toename van de oppervlakte natuur eist. De totale oppervlakte
mag niet afnemen, dat is wel een harde eis, maar verder is het aan partijen om met een set
maatregelen te komen die per saldo leiden tot verbetering van de kwaliteit en de samenhang van de
goudgroene natuurzone.
Overigens is de omvang van de Goudgroene natuurzone aanzienlijk kleiner dan de huidige EHS. Dat
is het gevolg van de bestuurlijke afspraken die met het rijk zijn gemaakt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt om de verplichting tot saldering in de goudgroene natuurzone in de
omgevingsverordening te beperken tot de gronden die al omgezet zijn tot natuur.

Indiener verzoekt om de verplichting tot saldering in de zilvergroene zone in de
omgevingsverordening te beperken tot de gronden die al omgezet zijn tot natuur.
De oppervlakte aan goudgroen neemt door toepassing van deze bepaling juist af en biedt
derhalve geen compensatie voor de verloren gegane oppervlakte areaal goudgroen.

2674, 2677,
2683 2684,
2706, 2708,
2710, 2711
2731
2640, 2708,
2674
1021

Standpunt GS
Aangezien indieners aparte opmerkingen hebben gemaakt over de compensatiemethodiek van artikel
5.11, gaan wij er vanuit dat gedoeld wordt op de saldobenadering van artikel 5.13. De kern hiervan is
dat er een maatwerkafweging plaatsvindt, waarbij de meest geschikte compenserende maatregelen
worden gezocht. Het vooraf bepalen dat alleen natuurgronden bij de afweging mogen worden
betrokken, zou tot een ongewenste beperking van de mogelijkheden leiden.
Overigens is de verplichting tot compensatie in de zilvergroene natuurzone verwijderd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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Waarom is het voor toepassing van de saldobenadering noodzakelijk een gebiedsvisie te
maken.

1067

Standpunt GS
Indiener geeft in deze aan dat de onderlinge samenhang ook anders kan worden vastgelegd. Indiener
zegt er niet bij op welke manier dat dan zou kunnen. Wij wijzen erop dat het bij die onderlinge
samenhang niet alleen gaat om een samenhang tussen de activiteiten, maar zeker ook om een
samenhangende afweging en beoordeling. Een gebiedsvisie is daarvoor het beste instrument en de
juridische borging vindt plaats doordat die gebiedsvisie wordt opgenomen in een structuurvisie in de
zin van de Wro.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener wil graag dat wordt vastgelegd wat wordt verstaan onder ‘groot openbaar belang’,
‘kleinschalige ingreep’, en ‘monitoring’. Inpsreker stelt daarnaast voor om een begrippenlijst in
de omgevingsverordening op te nemen.
Indiener vraagt aandacht voor een eenduidige en heldere formulering van artikel 5.13 sub 2
onder d en artikel 5.14 sub 2 onder d.
Wat een kleinschalige ingreep betekent wordt niet gedefinieerd.

Wat wordt bedoeld met “feitelijk duurzaam waarborgen”.
indiener wil graag dat wordt vastgelegd wat wordt verstaan onder ‘groot openbaar belang’,
‘kleinschalige ingreep’, en ‘monitoring’. De gemeente stelt daarnaast voor om een
begrippenlijst in de omgevingsverordening op te nemen.
Hoe en waarom? Is e niet voldoende?

1017, 1021,
1049, 1172
1017, 1021,
1049, 1172,
1067, 1019
2015 2372
2373 2357
2363, 2368,
2369, 2370,
2373, 2379,
2015
1067
1067
1019
1067

Standpunt GS
Er is door diverse indieners gevraagd om een nadere uitleg van bepaalde begrippen die in paragraaf 5
van hoofdstuk 5 worden gebruikt. De begrippen die specifiek zijn voor deze paragraaf en een
juridische betekenis hebben, zijn opgenomen in artikel 5.10. Het gaat dan om woorden en begrippen
die alleen hier worden gebruikt of die een invulling krijgen die afwijkt van het normale spraakgebruik.
Daar waar dat niet het geval is, is een nadere uitleg niet nodig en ook niet gewenst. Dat laatste niet
omdat de manier waarop bepaalde woorden of begrippen worden ingevuld sterk afhangt van de
concrete situatie. Een ingreep kan op de ene plek kleinschalig zijn (weidse omgeving, veel grote
bedrijven, percelen en landschapselementen), terwijl dezelfde ingreep in een gebied met veel kleine
landschap- en natuurelementen als groot en ingrijpend wordt beschouwd. Van geval tot geval zal dus
de afweging moeten worden gemaakt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

383

Onduidelijk is hoe de opmerking met betrekking tot de wezenlijke waarden en kenmerken moet
worden opgevat

1067

Standpunt GS
Deze vraag is gesteld in verband met de uiteindelijke begrenzing van de goudgroene zone in het
bestemmingsplan. Op de systematiek van de begrenzing in POL en de verordening en de
doorvertaling hiervan naar bestemmingsplannen, is elders bij de behandeling van de zienswijzen
ingegaan. Wij verwijzen kortheidshalve daarnaar.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Gemeenten krijgen via de ontwerp-omgevingsverordening een instructie om bij de herziening
van bestemmingsplannen goudgroene natuur in het bestemmingsplan op te nemen. Indiener is
van mening dat alle gemeenten hetzelfde beleid t.a.v. de goudgroene zones moeten voeren.

5075

Standpunt GS
De regels in de verordening gelden voor alle gemeenten op dezelfde manier. Wij hebben die regels zo
duidelijk mogelijk proberen te maken, zodat alle gemeenten die ook op eenzelfde manier zullen
toepassen. Dat wil niet zeggen dat overal op dezelfde manier invulling wordt gegeven aan de regels.
De gemeente zal steeds moeten kijken naar de feiten en omstandigheden die horen bij het concrete
geval. Afwegingen zijn altijd maatwerk en de uitkomsten zullen dus nooit overal hetzelfde kunnen zijn.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Ingevolge de Natuurbeschermingswet is er rond Natura 2000 gebieden sprake van externe
werking. Bij de EHS was voorheen daarentegen niet sprake van externe werking.
Lid 1 van artikel 5.11 laat onduidelijkheid bestaan over de toepasselijkheid van externe
werking in relatie tot de goudgroene natuurzone buiten de Natura2000 begrenzing. Dit is niet
gewenst.
Met het oog hierop verzoekt indiener om artikel 5.11 lid 1 te wijzigen als volgt: ". . .maakt
binnen het gebied geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten
mogelijk die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten ".
Verzoek om in art. 5.11 lid 1 Ov aan te geven dat het aldaar gaat om activiteiten binnen de
Goudgroene Natuurzone gebieden
Bij artikel 5.1.1 lid 1 van de Omgevingsverordening expliciet aangeven dat het gaat om
activiteiten binnen de goudgroene zones en dat er dus geen externe werking aan de orde is behalve bij N2000-gebieden – bij goudgroen.
Aangezien de externe werking m.b.t. goudgroen niet expliciet beperkt is tot N2000-gebieden,
art.5.1.1.lid 1 wijzigen naar:
“… maakt binnen het gebied geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande
activiteiten mogelijk die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten.”
Het verzoek is om aandacht te besteden aan “externe werking’ bij de uitvoering van
ontgrondingswerkzaamheden op de goudgroene natuurzones

5127

5082
5095

5142

5098

Standpunt GS
De vrees van indieners dat van goudgroen een externe werking zou kunnen uitgaan, is niet nodig. De
regels van goudgroen gelden alleen in de gebieden die op de verordeningskaart als zodanig zijn
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aangeduid. In alle andere gebieden zijn die regels niet van toepassing. De zogenaamde externe
werking van de Natura 2000 gebieden, vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet 1998. De
verordening heeft daarop geen invloed.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt om bij de instructie aan gemeenten aan te geven dat percelen, gelegen in de
goudgroene natuurzone, die in agrarisch gebruik zijn de bestemming “agrarisch gebied met
meerwaarde” te geven totdat de landbouwfunctie definitief in een natuurfunctie is omgezet. Wij
verzoeken u verder, waar de EHS-status komt te vervallen, de gemeenten de instructie te
geven om gelijktijdig het bestemmingsplan aan te passen zodat agrarische ondernemers niet
nodeloos opgezadeld blijven met extra beperkingen en eisen. Indiener verzoekt deze
aanvullende instructie tevens op te nemen in de Omgevingsverordening.
Aan gemeenten wordt de instructie opgelegd om bij het opstellen van bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en het verlenen van omgevingsvergunningen rekening te houden met
de goudgroene natuurzone (EHS). Gelijktijdig en parallel hieraan zou in de
Omgevingsverordening een bepaling opgenomen dienen te worden dat de uit de EHS
geschrapte landbouwgebieden niet meer onder de beperkende bepalingen van de EHS dienen
te vallen.
Indiener vraagt de Provincie om de gemeente te verzoeken het bestemmingsplan aan te
passen zodra de EHS bestemming komt te vervallen. En dit ook op te nemen in de
omgevingsverordening.

Indiener verzoekt de Provincie om de noodzakelijke doorvertaling van POL in de gemeentelijke
bestemmingsplannen meer te sturen zodat gemeenten niet zelfstandig met een zwaarder
regime gaan werken dan strikt genomen volgens het POL wordt nagestreefd.
Verzoek om gemeente te verzoeken om bij het vervallen van de EHS-status het
bestemmingsplan aan te passen

5150

4001

2180 2360
2506 2539
2560 2640
2642 2672
2673 2697
2714 5075
2167
2503

2214

Standpunt GS
Met de vaststelling van POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het opnemen van de
Beschermingszones natuur en landschap (Goud- en Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene
landschapszone) heeft ook een heroverweging plaatsgevonden ten aanzien van de omvang, ligging
en begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals die was opgenomen in POL2006
(POL kaart 1 en 4b ‘Perspectief 1’). Dat heeft ertoe geleid dat ca 3500 ha nieuw aan te leggen natuur
is geschrapt en is ondergebracht in de Zilvergoene Natuurzone. Voor die gebieden is het niet langer
noodzakelijk dat in een ruimtelijk plan een specifiek vanuit de vroegere EHS-status voortkomend
planologisch beschermingsniveau in stand wordt gehouden. Dat beschermingsregime kan bestaan uit
specifieke bestemmingen, zoals Natuur of Agrarisch met waarden, met de daarbij horende
bestemmings- en gebruiksregels, maar bijvoorbeeld ook uit differentiatievlakken of aanduidingen op
de verbeelding (plankaart) die specifiek betrekking hebben op de status van het gebied.
Uit de vele inspraakreacties over de gewenste aanpassing van bestemmingsplannen aan het
gewijzigde natuurbeleid, blijkt dat betrokkenen willen dat de gemeenten het specifieke, aan de
voormalige EHS-status verbonden beschermingsniveau, van hun percelen afhaalt. Indieners vragen
aan ons om de gemeenten daartoe een opdracht te geven via de omgevingsverordening.
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Hoewel de achtergrond van deze verzoeken verschillend is, gaat het in alle gevallen om de vraag tot
actief ingrijpen door provincie in de gemeentelijke bevoegdheid tot het maken van
bestemmingsplannen. Wij zijn hier over het algemeen zeer terughoudend in. Uit ervaring weten wij dat
wanneer een bestemmingsplan wordt geactualiseerd altijd de nieuwe situatie en de laatste
ontwikkelingen in het bestemmingsplan worden verwerkt. De gemeente heeft overigens ook de
juridische plicht om dat te doen. Een opdracht in de verordening heeft om die redenen maar een
beperkte betekenis. In de meeste gevallen zal de aanpassing aan het wegvallen van de EHS pas
plaatsvinden als daartoe een aanleiding bestaat, bijvoorbeeld doordat de looptijd van een
bestemmingsplan is afgelopen of wanneer er een nieuwe ontwikkeling staat aan te komen waardoor
het plan toch al moet worden aangepast. Zolang die nieuwe ontwikkelingen er niet zijn is er in de regel
geen noodzaak om het plan aan te passen omdat niemand daar op dat moment nadelige gevolgen
van ondervindt.
Wij zullen dus niet voorstellen een verordening te maken met een opdracht aan de gemeenten hun
plannen aan te passen. Wat wij kunnen en zullen doen is onze rayonteams de opdracht geven samen
met de gemeenten in kaart te brengen om welke plannen het gaat en een afspraak te maken over de
aan te brengen wijzigingen in het plan. Ervan uitgaande dat POL en de verordening rond 1 januari
2015 in werking treden, zal deze actie in de eerste helft van 2015 gaan plaatsvinden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening handhaven.

Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de beperkingen die uitgaan van de
goudgroene en zilvergroene aanduiding die op de hondenkennel en aanpalende speelweide
rust.

2007

Standpunt GS
Bij het bepalen van de begrenzing van de goudgroene natuurzone is uitgegaan van de bestemmingen
die in de vigerende bestemmingsplannen is vastgelegd. Door de aanduiding op de verordeningskaart
verandert de huidige bestemming niet. De bestemming is dus leidend voor de vraag welke rechten en
mogelijkheden indiener heeft voor zijn bedrijf. Dus ook van zijn huidige overgangsrechten in het
bestemmingsplan, kan indiener gebruik blijven maken. Bovendien valt het bedrijf van indiener nu
binnen de EHS zodat de verordening geen verandering in de positie van reclamant meebrengt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In de huidige bestemmingsplanregels zijn o.a. regels opgenomen m.b.t. de reeds aanwezige
landschapselementen, watergangen etc.
Het POL 2014 gaat verder dan dat nl. waarborgen in bestemmingsplannen dat de
kernkwaliteiten gewaarborgd dienen te worden middels een korte beschrijving van de na te
streven (beeld)kwaliteit. De Omgevingsverordening verplicht gemeenten de na te streven
kwaliteiten te benoemen en vast te leggen in het bestemmingsplan en daarbij regels op te
nemen die deze na te streven kwaliteiten waarborgen. Indiener is van mening dat niet moet
worden uitgegaan van na te streven kwaliteiten, maar van de reeds bestaande kwaliteiten van
dit moment. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Weert 2011 is daar vooral op gericht.
Indiener wenst de bestaande situatie te behouden en niet geconfronteerd te worden met welke
aanpassing dan ook.
Svp bij begrenzing goudgroen een voldoende ruime milieuzone rondom onze zandwinningen
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2018

5142

instellen, zodat aan de ontgronder een ongestoorde bedrijfsvoering kan worden zeker gesteld.
Swalmen. Locatie is gelegen in Goud groene natuur. Eigenaar maakt bezwaar tegen
schrappen v.d. bouwkavel op zijn bedrijfslocatie. Dit levert toekomstige belemmeringen op bij
mogelijke uitbreiding minicamping en bedrijfsvoering boomkwekerij
De rechtstreekse doorwerking in bestemmingsplannen leidt bij bedrijfsontwikkeling tot
aanvullende kosten bijv. vanwege de salderingsverplichting. Reclamant voelt zich aangetast in
zijn rechtszekerheid

5235

2500, 2708
2725

Standpunt GS
Indieners zijn bevreesd dat door de aanduiding goud, zilver en brons, hun rechten die nu in het
bestemmingsplan zijn verankerd, worden aangetast. Die vrees is niet nodig. De verordening brengt
geen wijzigingen aan in de bestaande bestemmingsplannen en de mogelijkheden die daarin zijn
opgenomen.
Dat zou wel het geval kunnen zijn als zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen, waarvoor
het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Dan moet er een nieuwe afweging worden gemaakt. In
de nieuwe toelichting op paragraaf 5, Goudgroene natuurzone, hebben wij uitgelegd hoe die afweging
zal plaatsvinden. Graag verwijzen wij daarnaar.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener gaat er vanuit dat het vastleggen van de nee, tenzij-bescherming voor de goudgroene
natuurzone geen gevolgen heeft voor de bestemmingsplannen van Gulpen-Wittem en dat de
huidige doorwerking in de bestemmingsplannen voldoende is en geen aanpassing behoeft.

4001

Standpunt GS
De aanname van indiener is juist, de verordening heeft geen gevolgen voor de bestaande
bestemmingsplannen, maar richt zich uitsluitend op nieuwe bestemmingsplannen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Conform de omgevingsverordening is de indiener verplicht te salderen indien er
ontwikkelingen plaatsvinden binnen de landschapszones goudgroen en zilvergroen indien
deze de doelstelling ervan schaden. Indiener verzoekt deze landschapszone te schrappen,
aangezien het gebied al decennia lang in gebruik is voor akkerbouw.

2731

Standpunt GS
Indiener heeft enkele opmerkingen gemaakt over de begrenzing van diverse aanduidingen op de
POL- en verordeningskaarten. Daar is elders een reactie op gegeven.
Over het beschermingsregime van de goudgroene natuurzone merken wij op dat die niet afwijkt van
hetgeen tot nu toe gebruikelijk was bij ontwikkelingen binnen de EHS. Van een verzwaring is derhalve
geen sprake.
Tenslotte wijzen wij erop dat er bij ontwikkelingen binnen de Zilvergroene natuurzone geen salderingof compensatieverplichtingen gelden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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Indiener vraagt zich af wat belangrijker is: oppervlakte of waarden? En hoe wordt dit gemeten.
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat dit ten koste gaat van flexibiliteit en de mogelijkheid
maatwerk toe te passen.

1067

Standpunt GS
Beide zijn van belang en zullen in onderling verband worden bezien.
In hoeverre dit ten koste gaat van flexibiliteit en dergelijke, wordt door indiener niet toegelicht en kan
daarom niet verder behandeld worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Ziet de Provincie op voorhand weinig kansen voor herbegrenzing in gerealiseerde natuur?

1067

Standpunt GS
De constatering van indiener is juist.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp-omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt om de aanduiding extensiveringsgebied, goudgroen en zilvergroen te
verwijderen. De rechtstreekse doorwerking in bestemmingsplannen leidt bij
bedrijfsontwikkeling tot aanvullende kosten bijv. vanwege de salderingsverplichting. Indiener
voelt zich aangetast in zijn rechtszekerheid

2500

Standpunt GS
Ten opzichte van de huidige perspectieven van POL 2006 zal POL 2014 voor indiener zeker niet tot
verzwaring van het regime leiden. Eerder tot verlichting nu een deel van het gebied tot de zilvergroene
natuurzone gaat behoren. Hierbinnen zijn meer mogelijkheden dan tot nu het geval was.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

"Indien de aanduidingen niet kunnen worden aangepast verzoekt indiener om een brief
waarin hem wordt verzekerd dat hij niet in zijn belangen wordt geschaad

2126
2127

Standpunt GS
Indieners vrezen voor aantasting van hun rechten en toekomstmogelijkheden door de aanduidingen in
de verordening. Anders dan indieners veronderstellen gaat het bij de verordening niet om
‘bestemmingen’ zoals die in bestemmingsplannen worden vastgelegd, maar om een aanduiding
waaraan een opdracht voor de gemeente is gekoppeld. Die opdracht geldt als de gemeente in de
toekomst een bestemmingsplan gaat maken of wijzigen. In de bestaande situatie verandert er voor
indieners dus niets.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Zone natuurbeken
Uit lid 5 volgt dat artikel 5.11 ook van toepassing is op de Zone Natuurbeek. Omdat de zone
natuurbeek voor een belangrijk deel ook een zone is waarvoor regels gelden op basis van de
keur van het waterschap dient te worden geborgd dat het waterschap betrokken wordt bij de
totstandkoming van de bedoelde beleidsregels. Hiermee kan worden voorkomen dat
regelgeving en toepassing van regelgeving van verschillende bevoegde gezagen met elkaar
strijdig zijn.
Naar het oordeel van indieners is niet gemotiveerd waarom juist een strook van ca. 30 meter
langs de Gulp nabij kasteel Neubourg als goudgroene natuurzone moet worden
gekwalificeerd, waardoor deze aanwijzing willekeurig overkomt. De aanduiding is bovendien
overbodig vanwege de beschermde monumentenstatus van het complex, de waterval met
stuw in de Gulp en de historische tuin- en parkaanleg.
De planologische bescherming van de goudgroene zones in het POL (neen-tenzij principe) in
combinatie met art. 5.11 van de verordening betekenen dat grote beperkingen worden
opgelegd voor goudgroene gebieden (geen nieuwe activiteiten of wijzigingen van bestaande
activiteiten die de wezenlijke kenmerken aantasten, tenzij….). Beperkingen die bovendien
mogelijk in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voorts is het volgens
indieners onwenselijk dat op de betreffende locatie, deel uitmakend van de kasteelpark, een
sobere realisatie van natuurdoelen zou kunnen plaatsvinden; van een verwerving van die
locatie mag niet worden uitgegaan.

1179

Tekst en kaart inzake zone natuurbeek aanpassen op alleen de nog her in te richten
beektrajecten. Op kaart term natuurbeken vervangen door natuurbeekzone.
Indiener geeft aan dat een perceel grond is aangeduid als “Natuurbeek”, gelegen in een
goudgroene zone. Ondernemer vreest dat deze aanduiding belemmeringen met zich
meebrengt, met name voor de gebruiksmogelijkheden voor teeltondersteunende
voorzieningen. Hij verzoekt de aanduiding natuurbeek alleen te gebruiken waar concreet
beschreven waarden aanwezig zijn en te beperken tot de daadwerkelijke begrenzing van de
beek.
Indieners constateren dat via de verordening de aanduidingen zilvergroene natuurzone en
bronsgroene landschapszone later wel doorwerken naar bestemmingsplannen, zonder dat hen
duidelijk is of deze aanduidingen of en zo ja, in hoeverre deze aanduidingen externe werking
hebben: beïnvloedt de dan nieuwe bestemming ook de directe omgeving waardoor een
optimale benutting van de gebouwen op het landgoed in het gedrang komt. Indieners
verwijzen in dit verband naar enkele op het landgoed aanwezige gebouwen en de daarvoor nu
geldende bestemmingen/gebruiksmogelijkheden. De aanduiding bronsgroen kan in dat
verband tot verwarring leiden. Indieners vrezen voor de gebouwencomplexen een
verslechtering van de planologische situatie en verzoeken om de aanduidingen ter plaatse
weg te halen.
Indiener vraagt de verschillen tussen kaart 4 en kaart 7 en de daarmee samenhangende
natuur rondom de beken te bekijken en eventueel aan te passen.
Indiener vindt dat het voorzienbaar is dat de gronden aansluitend, maar buiten de 60
meterzone gelegen, eveneens beperkingen zullen ondervinden van de aanduiding van deze
natuurbeek met de goudgroene natuurzone en de arcering beekdal. Deze verdere uitstraling
van de natuurbeek met een zone van 60 meter vindt
Indiener niet acceptabel.
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4001
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Nabij zijn percelen en over het bouwvlak is een natuurbeek ingetekend, waarvoor een
beschermingszone van 30 meter gaat gelden. Verzoek is de begrenzing te beperken en
tevens deze aanduiding op zij bouwvlak te laten vervallen
Binnen zones rond natuurbeken gelden dezelfde beperkingen als binnen de aanduiding
goudgroen waardoor de gebruiksmogelijkheden daar beperkt zijn (o.a. voor teelt
ondersteunende voorzieningen).

2739

2681

Het verzoek is om de duiding natuurbeek te beperken waar concrete natuurwaarden aanwezig
zijn en de begrenzing te beperken tot de beek
Standpunt GS
De aanduiding natuurbeek is in de plaats gekomen van de voormalige aanduiding beken met een
Specifiek Ecologische Functie (SEF-beken). In en rond deze beken staat het ecologisch functioneren
ofwel de natuurfunctie centraal. Inrichting, beheer en onderhoud van de beek dient op de
natuurfunctie te zijn afgestemd. Vanuit de KRW geldt er een resultaatsverplichting voor het herstel van
deze beken, uiterlijk per 2027 dienen al deze beken te zijn heringericht. In het Provinciaal Waterplan
2009-2015 is een fasering aangeven voor het realiseren van de nog niet voldoende ingerichte
natuurbeken.
In de ontwerp omgevingsverordening is een regeling opgenomen vergelijkbaar met die voor de
goudgroene natuurzones in een zone van 30 m aan weerszijden van alle natuurbeken.
We gaan mee met de verzoeken van indieners om deze regeling te beperken tot die natuurbeken die
de komende jaren nog heringericht moeten worden. De reeds heringerichte zones worden immers
beschermd door de Keur van het waterschap en hebben geen bijzondere bescherming vanuit de
omgevingsverordening meer nodig. Voor de nog niet gerealiseerde natuurbeektrajecten is dat echter
niet het geval. De concrete invulling en dimensionering is lokaal maatwerk: er is binnen de kaders van
de KRW-doelen flexibiliteit in vorm en ligging van de uiteindelijke natuurbeek. Belangrijk is dat er geen
onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden in de nog her in te richten trajecten langs natuurbeken.
Er is geen uniforme standaardbreedte voor herinrichtings- en inundatiezones. Globaal gaat het om
stroken van 20-30 m aan weerszijden van de beek, afhankelijk van de beekdimensies en de situatie
ter plaatse. Voorgesteld wordt om voor de “zone natuurbeek” in de verordening een indicatieve strook
van 25 meter aan weerszijden van de beek aan te houden.
Deze stroken worden zoveel mogelijk op minnelijke wijze door het waterschap verworven, veelal via
een gebiedsproces , in voorkomende gevallen is agrarisch natuurbeheer mogelijk. Indien in nog niet
heringerichte zones langs de natuurbeken natschade ontstaat is de natschaderegeling van
toepassing.
Het karakter van de regeling voor de zone natuurbeken is ten opzichte van het ontwerp POL
aangepast.
In plaats van een verbod op ontwikkelingen heeft de regeling nu het karakter van een
motiveringsplicht: Bij een nieuw bestemmingsplan dient aangegeven te worden hoe rekening is
gehouden met en geanticipeerd op de beoogde herinrichting van de natuurbeekzone. Bestaande
bestemmingen worden daarbij gerespecteerd.
In het kader van het nieuwe Provinciale waterprogramma 2016-2021 wordt de planning en
instrumentatie voor de te realiseren zones langs natuurbeken in overleg met de waterschappen en
andere stakeholders nader bekeken en afgestemd.
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De voorgesteld tekstaanpassingen in het POL zijn terug te vinden in deel 3, paragraaf 7.4 van deze
Nota van zienswijzen, de voorgestelde wijziging van de regeling in de verordening is hieronder
opgenomen.
Voorstel aan PS
1. Wijziging kaart(en):
- 30 m natuurbeekzone vervangen door 25 m nog te realiseren natuurbeekzone
- alleen de “nog te realiseren natuurbeek” op de kaart zetten
2. Aan de Omgevingsverordening toevoegen:
Paragraaf 12 Zone natuurbeek
Artikel 5.28 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
1. Zone natuurbeek: het gebied dat in de bijlage bij dit artikel is aangeduid met als Zone
natuurbeek;
2. wezenlijke kenmerken en waarden Zone natuurbeek: het beschermen, behouden en
verder ontwikkelen van de ecologische doelen, de daarvoor benodigde waterkwaliteit en
ruimte voor natuurlijke hydromorfologische processen als meanderen en inundaties en het
realiseren van de benodigde zo natuurlijk mogelijke waterpeilen in de natuurbeek en de
aangrenzende Zone natuurbeek.
Artikel 5.29 Zone natuurbeek
De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de Zone
natuurbeek, bevat een beschrijving van de wijze waarop:
- rekening is gehouden met de toekomstige inrichting van de zone, gericht op de realisatie van
de wezenlijke kenmerken en waarden daarvan;
- nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten die afbreuk kunnen doen aan
de realisatie van de wezenlijke kenmerken en waarden van de Zone natuurbeek of die de
omvang van schade als gevolg van meanderen, inundaties of waterpeilen worden
tegengegaan
3. Artikel 5.10, onder d en artikel 5.11, vijfde lid, verwijderen
4. Aan de ‘Bijlage bij artikel 5.10, 5.15 en 5.19’ toevoegen: ‘artikel 5.28’.

Indiener verzoekt de begrenzing zone Natuurbeek te beperken tot de goudgroene zone en
evenals hiervoor mogelijkheden voor ontheffing op te nemen. Tevens het verzoek om de
begrenzing op bouwkavelniveau te volgen waardoor toekomstige discussie in kader van
bestemmingsplan wordt voorkomen.

2361

Standpunt GS
De begrenzing van de zone Natuurbeek loopt dwars door de bouwblokken van indiener. De regeling
omtrent de zone is aangepast – zie elders in onze reactie op de zienswijzen – en dat betekent dat
alleen bij een eventuele uitbreiding van het bouwblok met de bescherming van de beek rekening moet
worden gehouden. Op het bestaande bouwblok heeft de verordening geen effect.
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Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

5.6

Bronsgroene landschapszone

Indiener vraagt om kritisch te kijken of de motiveringsplicht in de Bronsgroene landschapszone
kan worden samengevoegd met de motiveringsplicht die geldt in het beschermingsgebied van
Nationaal Landschap Zuid-Limburg, om onnodige dubbele regels te voorkomen.

4001

Standpunt GS
De Beschermingszone Nationaal Landschap Zuid-Limburg overlapt inderdaad deels met de
Bronsgroene landschapszone in Zuid-Limburg. Waar dat het geval is, is er echter geen verschil in
regels. Beide zones kennen een motiveringsplicht om rekening te houden met de kernkwaliteiten in
het gebied. De kernkwaliteiten van beide gebieden zijn deels verschillend, maar overlappen soms ook.
Daar waar er sprake is van een gebied waar zowel de Bronsgroene landschapszone als het Nationaal
landschap van toepassing is, hoeven de gemeenschappelijke kernkwaliteiten (reliëf, groene karakter)
natuurlijk maar één keer te worden beschreven.
Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij de kernkwaliteiten nog verduidelijkt, met name ten
behoeve van combinaties in brons en Nationaal Landschap.
Voorstel aan PS
Bijlagen en toelichting als volgt wijzigen:
Bijlage bij artikel 5.16, lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014: Kernkwaliteiten
Bronsgroene landschapszone
Kernkwaliteit

Wat (de belangrijkste aspecten)

Nadere ruimtelijke duiding

Groene karakter

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘Landschapsecologie’

in Landschapskader

Zuid-Limburg:
Bronbossen, beken, hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale
graslanden, moerassen, bronnen, zinkflora, mantel- en
zoomvegetaties, hellingen met veel graften, grubben en
holle wegen.
Visueel-ruimtelijk

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

karakter

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘Visueel-ruimtelijk’

in Landschapskader

Zuid-Limburg:
Het contrast tussen de open plateaus en de kleinschaligheid van de

Bronsgroene landschapszone

bronsgroene landschapszone zoals rondom dorpen, op hellingen en in

nabij randen van plateaus

(droog)dalen

Cultuurhistorisch

Generiek: Verwachte en reeds bekende archeologische waarden, mottes,

Geheel bronsgroene

erfgoed

kastelen, historische bouwkunst, historisch geografische elementen en

landschapszone (vooral punt,

patronen, zoals wegen- en kavelpatronen, verdedigingswerken,

lijnlocaties en ensembles)

ondergrondse kalksteengroeves, heggen.

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden392

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘cultuurhistorie’

Reliëf

in Landschapskader

Generiek: Steilere hellingen, steilranden, holle wegen, droogdalen,
grubben, beekdalen, bron- en kwelzones, vochtige laagten, breuktreden,
overgangen Maasterrassen, geologische ontsluitingen

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘landschapskenmerken’ en

in Landschapskader

‘Landschapsecologie’ en deel b kaart 4 onder landschapselementen.

Bijlage bij artikel 5.18, lid 3, van de Omgevingsverordening Limburg 2014: Kernkwaliteiten
Nationaal landschap Zuid-Limburg
Kernkwaliteit

Wat (de belangrijkste aspecten)

Nadere ruimtelijke duiding

Reliëf

Steilere hellingen, steilranden, graften, holle wegen,

Goud- en zilvergroene natuurzones,

droogdalen, grubben, beekdalen, bron- en kwelzones, vochtige

Bronsgroene landschapszone.

laagten, breuktreden, overgangen Maasterrassen,
geologische ontsluitingen
Open-Besloten

Openheid op plateaus, kleinschaligheid rondom dorpen, op

Plateaus met hoog gelegen vlakke

hellingen en in (droog)dalen.

delen en toppen van de plateaus.
Zie ook kaart uit Landschapsvisie
Zuid-Limburg (2007).

Groene karakter

Bronbossen, beken, hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale

Goud- en zilvergroene natuurzones,

graslanden, moerassen, bronnen, zinkflora, mantel- en

Bronsgroene landschapszone.

zoomvegetaties, hellingen met veel graften, grubben en
holle wegen
Cultuurhistorisch

Verwachte en reeds bekende archeologische waarden, mottes,

Geheel Zuid-Limburg (vooral

erfgoed

kastelen, historische bouwkunst, historisch geografische

punt, lijnlocaties en ensembles)

elementen en patronen, zoals wegen- en kavelpatronen,
verdedigingswerken, ondergrondse kalksteengroeves, heggen.

Toelichting
Paragraaf 6 Bronsgroene landschapszone
Bedoeling van deze paragraaf is dat in de toelichting op een bestemmingsplan wordt aangegeven om
welke kernkwaliteiten het gaat, aan de hand van een toelichtende kaart en een korte omschrijving van
de na te streven (beeld)kwaliteit. Voorts wordt duidelijk hoe het belang van deze kernkwaliteiten in de
afweging is betrokken en op welke wijze (in de voorschriften) is voorzien in behoud en zo mogelijk
versterking van de kernkwaliteiten. Wanneer aantasting niet te vermijden is, wordt in de toelichting
aangegeven op welke wijze deze aantasting zoveel mogelijk is beperkt. Het Landschapskader Noorden Midden-Limburg en de Landschapsvisie Zuid-Limburg vormen hiervoor goede bronnen. Ze bieden
ook inspiratie voor een landschappelijk goede inpassing van ontwikkelingen en voor versterking van
de kernkwaliteiten.
Zie ook:
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapskader_Noord_en_Midden
_Limburg
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en
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapsvisie_Zuid_Limburg
In de bijlage is aangegeven welke kernkwaliteiten beschreven moeten worden.
Noord- en Midden-Limburg: In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg deel B, kaart 4
worden de verschillende landschapstypen ruimtelijk geduid en in deel A, hoofdstuk 4 worden de
kernkwaliteiten groene karakter (landschapsecologie), visueel- ruimtelijke karakter, cultuurhistorisch
erfgoed en reliëf (onder landschapskenmerken en landschapsecologie en tevens deel b kaart 4 onder
landschapselementen) van de diverse landschapstypen beschreven. Tevens wordt per
landschapstype inspiratie gegeven voor een gewenste ontwikkelingsrichting. Bij de beschrijving van
de verschillende landschapstypen wordt min of meer uitgegaan van het ideaaltype. In werkelijkheid
zullen uitzonderingen voorkomen die met aanvullend (veld)onderzoek uitgewerkt kunnen worden. De
kernkwaliteit cultuurhistorisch erfgoed heeft in het Landschapskader vooral betrekking op historische
geografie. Daarom zijn voor deze kernkwaliteit een aantal generieke aspecten toegevoegd. Omdat de
kernkwaliteit reliëf in het Landschapskader niet altijd specifiek uitgewerkt is, is een aantal generieke
aspecten toegevoegd.
Zuid-Limburg: In de Landschapsvisie Zuid-Limburg, hoofdstuk 2 worden de kernkwaliteiten
beschreven (Reliëf H2.1, Open-Besloten H2.3, Groene Karakter H2.4 en Cultuurhistorisch erfgoed
H2.2). Tevens wordt in de volgende hoofdstukken inspiratie gegeven voor een gewenste
ontwikkelingsrichting.
Paragraaf 7 Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Bedoeling van deze paragraaf is dat in de toelichting op een bestemmingsplan wordt aangegeven om
welke kernkwaliteiten het gaat, aan de hand van een toelichtende kaart en een korte omschrijving van
de na te streven (beeld)kwaliteit. Voorts wordt duidelijk hoe het belang van deze kernkwaliteiten in de
afweging is betrokken en op welke wijze (in de voorschriften) is voorzien in behoud en zo mogelijk
versterking van de kernkwaliteiten. Wanneer aantasting niet te vermijden is, wordt in de toelichting
aangegeven op welke wijze deze aantasting zoveel mogelijk is beperkt. De Landschapsvisie ZuidLimburg vormt een goede bron hiervoor. De Landschapsvisie biedt ook inspiratie voor een
landschappelijk goede inpassing van ontwikkelingen en voor versterking van de kernkwaliteiten.
Zie ook:
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapsvisie_Zuid_Limburg
In de bijlage is aangegeven welke kernkwaliteiten beschreven moeten worden. In de Landschapsvisie
Zuid-Limburg, hoofdstuk 2 worden de kernkwaliteiten beschreven (Reliëf H2.1, Open-Besloten H2.3,
Groene Karakter H2.4 en Cultuurhistorisch erfgoed H2.2).. Tevens wordt in de volgende hoofdstukken
inspiratie gegeven voor een gewenste ontwikkelingsrichting.

Indiener is van mening dat binnen de vergunde bouwkavel het bedrijfsbelang dient te
prevaleren en maakt bezwaar tegen artikel 5.16 Ontwerp Omgevingsverordening
Indiener is van mening dat de bestaande camping met de gewenste uitbreiding (nader
aangegeven op bijlage) buiten de bronsgroene landschapszone behoort te worden gelaten en
verzoekt met klem hem niet op te leveren aan een nadere begrenzing door de gemeente waar
vervolgens niet toe overgegaan wordt, maar om nu meteen bij de intekening van de
bronsgroene landschapszone in ieder geval de bestaande camping en de gewenste uitbreiding
als buitengebied in te tekenen en niet als bronsgroene landschapszone.
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2082

Standpunt GS
Indiener is enerzijds bevreesd dat de aanduiding ‘bronsgroen’ over zijn camping, gevolgen heeft voor
het huidige bestemmingsplan en bedrijfsvoering en voor zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
Wat de huidige bestemming betreft, die wordt door de verordening niet geraakt. De verordening richt
zich op nieuwe bestemmingsplannen. Dat betekent dat indiener volledig gebruik kan blijven maken
van zijn huidige mogelijkheden.
Bij een nieuwe ontwikkeling, die om een wijziging van het huidige bestemmingsplan vraagt,
bijvoorbeeld een uitbreiding van de camping, moet wel rekening gehouden worden met de belangen
en doelstellingen van het bronsgroene gebied. Dat geldt overigens ook in de huidige situatie voor de
camping, waar het uitbreidingsgebied is gelegen in de POG. De situatie blijft voor indiener dus gelijk.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Er wordt verwezen naar Landschapskader Noord- en Midden Limburg, deel A. Dit is volgens
indiener niet terug te vinden in het genoemd landschapskader. Volgens reclamant is weinig
rekening gehouden met de aanwezige belangen in het gebied. Indiener vreest beperkingen
voor reeds aanwezige bedrijven.

2373

Standpunt GS
Het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg bestaat uit twee delen, te weten een deel A, tekst
en toelichting en een deel B, kaarten.
Indiener voelt zich beperkt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden door de aanduiding bronsgroene
landschapszone over zijn bedrijf. Uit de kaart die hij heeft bijgevoegd blijkt evenwel dat het bedrijf van
indiener niet in een bepaalde POL-zone is gelegen. Niettemin zijn de zones goud en brons wel nabij
gelegen, maar niet anders dan voorheen de P1 en P3. Van een verzwaring is ter plekke dus geen
sprake.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt tot het afvoeren van deze aanduiding bronsgroene landschapszone op een
deel van haar terrein waarop de hoeve met opstallen (geen eenduidige begrenzing) zijn
gelegen en handhaving van de duiding Buitengebied.
Indiener vreest doordat het POL hierover niet voldoende duidelijkheid biedt een verslechtering
van de planologische situatie met de aanduiding van haar bosgebied als
goudgroen/bronsgroen, verzoekt tot het afvoeren van deze aanduidingen en handhaving van
de duiding Buitengebied.
Uitgangspunt moet zijn dat huidig agrarisch gebruik leidend is bij de agrarische
bestemmingsaanduiding

2141, 2138

2087, 2141

2214, 2427

Standpunt GS
De bedrijven van indieners zijn gelegen in een gebied met de aanduiding ‘bronsgroene
landschapszone’. Indieners vrezen aantasting van hun mogelijkheden binnen het bestaande bouwvlak
en beperking van hun toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Die vrees is niet nodig. Zoals elders
betoogd geldt de verordening niet voor bestaande bestemmingsplannen. De bestaande rechten en
mogelijkheden blijven dus overeind.
Bij eventuele uitbreidingsplannen dient rekening gehouden te worden met landschappelijke elementen
zoals die bij bronsgroene gebieden horen. Ook hier is er geen blokkade vanuit de verordening, maar
een opdracht aan gemeenten om met de landschappelijke aspecten rekening te houden.
395

Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Vrees voor beperkingen van zijn gebruik nu bij kernkwaliteiten niet is opgenomen het behoud
van de grondgebonden landbouw en tuinbouw

2709, 2739

Standpunt GS
Indieners vrezen dat hun bedrijfsbelangen niet worden meegenomen omdat ze geen deel uitmaken
van de kernkwaliteiten. Die vrees is wat ons betreft niet nodig. De gemeente moet op grond van de
verordening de landschappelijke kwaliteit van het gebied uitdrukkelijk in de afweging betrekken. Maar
alle andere belangen die bij het bestemmingsplan zijn betrokken, moeten natuurlijk ook meegewogen
worden. Dus ook het bedrijfsbelang van indieners. De verschillende belangen worden op een rij gezet
en dan zullen er door de gemeente keuzes worden gemaakt.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener maakt bezwaar tegen artikel 5.16 van het ontwerp Omgevingsverordening omdat
binnen de vergunde bouwkavel het bedrijfsbelang dient te prevaleren.

2059, 2079,
2082, 2089,
2093, 2094,
2102, 2105,
2109, 2110

Standpunt GS
Over de manier waarop de begrenzing op de POL- en verordeningskaarten moet worden
geïnterpreteerd, is elders in algemene zin uitgebreid ingegaan. Daar verwijzen wij kortheidshalve
naar.
De consequentie van de ligging binnen de Bronsgroene landschapszone is dat de gemeente bij
wijziging van het bestemmingsplan rekening moet houden met de gevolgen van een nieuwe
ontwikkeling op het landschap. De landschappelijke kwaliteit is een aspect waarmee uitdrukkelijk
rekening gehouden moet worden, maar is niet het enige aspect. Ook het bedrijfsbelang is één van de
aspecten die de gemeente in zijn afweging moet betrekken. Welk gewicht de gemeente aan dat
bedrijfsbelang toekent, is afhankelijk van de situatie ter plaatse en de aard van de ontwikkeling.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener verzoekt af te zien van het verplichtende karakter in de omgevingsverordening
opgenomen bepaling t.a.v. het opnemen van een beschrijving van de kernkwaliteiten van
Bronsgroen.
Motiveringsplicht omgang met kernkwaliteit in bronsgroene zone (5.16) betekent een onnodige
beperking van mogelijkheden en toename procedurelast

1067

1033

Standpunt GS
Wij hechten eraan dat het bronsgroene karakter van de omgeving nadrukkelijk wordt meegenomen bij
nieuwe bestemmingsplannen in de betreffende gebieden. Vandaar deze bepaling. Deze is naar ons
oordeel niet onnodig bezwarend, aangezien het een algemeen juridisch vereiste is dat bij het maken
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van bestemmingsplannen met alle relevante aspecten rekening wordt gehouden, dus ook het
provinciale beleid binnen bronsgroene zones.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In de huidige bestemmingsplanregels zijn o.a. regels opgenomen m.b.t. de reeds aanwezige
landschapselementen, watergangen etc.
Het POL 2014 gaat verder dan dat nl. waarborgen in bestemmingsplannen dat de
kernkwaliteiten gewaarborgd dienen te worden middels een korte beschrijving van de na te
streven (beeld)kwaliteit. De Omgevingsverordening verplicht gemeenten de na te streven
kwaliteiten te benoemen en vast te leggen in het bestemmingsplan en daarbij regels op te
nemen die deze na te streven kwaliteiten waarborgen. Indiener is van mening dat niet moet
worden uitgegaan van na te streven kwaliteiten, maar van de reeds bestaande kwaliteiten van
dit moment. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Weert 2011 is daar vooral op gericht.
Indiener wenst de bestaande situatie te behouden en niet geconfronteerd te worden met welke
aanpassing dan ook.

2018

Standpunt GS
De regeling voor de Bronsgroene landschapszone – daarover gaat het hier – houdt in dat van de
gemeenten wordt gevraagd bij nieuwe bestemmingsplannen aan te geven op welke wijze rekening is
gehouden met de kernkwaliteiten van het gebied. Wat die kwaliteiten zijn en welke kwaliteit wordt
nagestreefd is zeer afhankelijk van het gebied. Het is aan de gemeente om die na te streven kwaliteit
te bepalen en daarmee in het plan rekening te houden. Voor de bestaande situatie van indiener maakt
dit alles geen verschil, die blijft zoals het is. Voor een eventuele nieuwe situatie die leidt tot een
wijziging van het bestemmingsplan, geldt de opdracht wel. De uitkomst en de eventuele
consequenties voor indiener zijn echter nu niet te voorspellen.
Overigens is het landschappelijk belang een aspect dat altijd bij het maken van een ruimtelijk plan in
de beoordeling meegenomen moet worden. Dat hoort bij het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’, dat
volgens de wet bij het maken van bestemmingsplannen moet worden betracht. Dat zal ook in het
huidige plan gebeurd zijn. Verschil nu is dat in de verordening wordt aangegeven welke aspecten
vanuit een provinciaal belang, in elk geval in ogenschouw moeten worden genomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

5.7

Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Op grond van de ontwerp-Omgevingsverordening is een gemeente verplicht de
kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in kaart van het Landschapskader Noord- en MiddenLimburg te waarborgen en verankeren in het bestemmingsplan. Dit betekent dat dit extra
beperkingen oplegt aan het gebruik van de bedrijfslocatie. Hiertegen verzet indiener zich.

2274

Standpunt GS
De regeling die nu is opgenomen in paragraaf 7 van hoofdstuk 5 van de verordening, leidt voor de
gemeenten niet tot een nieuwe verplichting. Immers, op grond van artikel 3:2 en 3:4 van de Algemene
wet bestuursrecht moet bij het maken van bestemmingsplannen altijd rekening worden gehouden met
alle belangen die bij het besluit zijn betrokken. Voor bestemmingsplannen binnen het Nationaal
landschap Zuid-Limburg vormen die kernkwaliteiten altijd een deel van de belangen die in de
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overwegingen moeten worden betrokken. Ook zonder de verordening bestaat dus de verplichting om
met de kernkwaliteiten rekening te houden.
Wel zorgt de regeling in de verordening ervoor dat vooraf richting wordt gegeven aan de manier
waarop die belangen in het bestemmingsplan moeten worden afgewogen en kunnen wij dat zonodig
afdwingen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

5.9 Duurzame verstedelijking
Toepassing van de Ladder voor duurzame ontwikkeling is verkeerd, omdat het voorafgaand
verplicht kijken naar hergebruik van monumenten (en het onderbouwen van een keuze om
geen bestaand vastgoed in te zetten) leidt tot duur onderzoek en onnodige kosten, terwijl op
voorhand vaak duidelijk is dat een plan niet in bestaande gebouwen ondergebracht kan
worden.
De verordening kent de verplichting om bij alle ruimtelijke plannen de mogelijkheden van
herbenutting van leegstaande gebouwen te onderzoeken. Zoals hier omschreven is het veel te
algemeen geformuleerd in termen van planologische bestemming van de leegstaande
gebouwen. Bij kleinschalige ontwikkelingen wordt niet duidelijk dat in een dergelijk geval niet
alle leegstaande gebouwen in de regio onderzocht hoeven te worden. Zeker gesteld moet
worden dat de totstandkoming van ruimtelijke plannen, bij toepassing van deze regels, voor de
gemeente goed werkbaar blijft.
De ladder voor duurzame verstedelijking wordt op onaanvaardbare wijze aangescherpt en wel
op de volgende punten:
1. De ladder verwordt tot een soort quickstep door niet eerst de vraag naar de actuele
regionale behoefte te beantwoorden, maar vooraf en eerst (verplicht) de
mogelijkheden van herbenutting van leegstaande gebouwen te laten onderzoeken.
Daarna moet men alsnog de treden van de ladder zoals vastgelegd in het Besluit
ruimtelijke ordening doorlopen. De vraag naar benutting van beschikbare gronden
voor herstructurering, transformatie of anderszins kan pas in het kader van artikel
3.1.6., lid 2b, Bro aan de orde komen.
Het in de Omgevingsverordening vastgelegde systeem leidt tot nodeloze complicaties,
verwarring, extra onderzoeken en bijbehorende lasten.
2. De ladder wordt verzwaard door eerst naar mogelijkheden in monumenten
(leegstaande cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen) en dan pas naar
andere leegstaande gebouwen te kijken. Te veel (op voorhand al als irreëel te
beschouwen) mogelijkheden zullen afgetast moeten worden.
3. Bestaande belangen worden zodanig beschermd dat dat ten koste gaat van innovatie,
verduurzaming en verbetering.
4. De provincie verbindt geen uitvoeringsparagraaf en financiële bepalingen aan de
opgave in de vorm van bijvoorbeeld subsidies, instructies over flexibele
bestemmingsplannen en toepassing van bouw- en erfgoedregelgeving.
5. De ladder wordt verzwaard door de koppeling aan de basisprincipes en spelregels
voor de uitwerking in een regionale structuurvisie. Dit is te beperkend en in strijd met
hetgeen de wetgever met de ladder voor duurzame verstedelijking heeft bedoeld.
Verzocht wordt de passages met betrekking tot de ladder voor duurzame verstedelijking met
inachtneming van het vorenstaande aan te passen.
Indiener stelt voor artikelen anders te redigeren, i.v.m. het niet uitsluiten van ongewenste
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5199

1011, 1017,
1021, 1049,
1050, 1172

5137

1016

ontwikkelingen buiten de ongewenste ontwikkelingen ‘in de wei’. De huidige formulering van
artikelen in paragraaf 9 lijkt strijdig te zijn met art. 3.1.6. lid 2 van Besluit ruimtelijke ordening.
Indiener is bereid over een nieuwe formulering mee te denken.
Indiener stelt dat een provinciale verordening gebonden is aan de artikelen 105 en 145 van de
Provinciewet. De verordening mag niet in strijd zijn met het hogere recht. Als dat hier niet het
geval is, dan is dit een ongewenste toevoeging, zeker nu de ‘:Ladder’ gewijzigd gaat worden
(vermoedelijk per 01-07-2014) en een toevoeging krijgt die conflicten met de Europese
Dienstenrichtlijn moet tegengaan en aangeeft dat bij vaststelling van een bestemmingsplan
alleen mag worden getoetst op de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening.
Indiener voegt een (niet-uitputtende) lijst van 98 meer en minder specifiek aangeduide
bouwplannen/grondposities toe, waarvoor de ingediende bezwaren gelden.
Toevoeging van een provinciale bepaling aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro,
art. 3.1.6. lid 2) vormt een onaanvaardbare verzwaring van de Ladder die leidt tot
kostenverhoging (onderzoek, aanpassen van bestaande leegstaande gebouwen), terwijl op
voorhand duidelijk is dat het type woningen dat beoogd wordt niet in bestaande gebouwen
ondergebracht kan worden.
Toevoeging van een provinciale bepaling aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro,
art. 3.1.6. lid 2) vormt een onaanvaardbare verzwaring van de Ladder die leidt tot
kostenverhoging (onderzoek, aanpassen van bestaande leegstaande gebouwen), terwijl op
voorhand duidelijk is dat het type woningen dat beoogd wordt niet in bestaande gebouwen
ondergebracht kan worden.
Het stellen van scherpere kwaliteitseisen en de verzwaring van de Ladder voor duurzame
verstedelijking leidt ertoe dat (door langere doorlooptijden) projecten onevenredig duur
worden. De overheid frustreert (in plaats van faciliteert) de vernieuwing van de voorraad.
Artikel 5.23 (regeling herbenutting leegstaande gebouwen) is een te grote procedurelast, wordt
al ondervangen door verplichting ladder van duurzame verstedelijking (BRO) maar leidt
bovenal tot een principiële discussie over de vraag in welke mate een leegstand pand binnen
de gegeven marktomstandigheden en gebruiksmogelijkheden een alternatief kan vormen.
Gemeente en Provincie zouden deze positie niet moeten innemen.
Artikel 5.22 heeft geen meerwaarde. Ladder voor duurzame verstedelijking al in BRO
geregeld.
T.b.v. duurzame verstedelijking vindt verankering van de jurisprudentie op art 3.1.6. lid 2 Bro
zijnde de duurzaamheidsladder, plaats. Die schiet hier wel erg ver door wanneer een bedrijf
dat een hal wil bouwen op een bestaand bedrijventerrein, eerst naar leegstaande hallen van
anderen op datzelfde terrein moet kijken.

2198

2118, 2120,
2122, 2124,
2125, 2135,
2169, 2170,
2171, 2172,
2173, 5116
2348

2348

1033

1033
1012

Standpunt GS
De zienswijzen zijn enerzijds inhoudelijk van aard (nut en noodzaak, reikwijdte van het onderzoek en
enkele specifieke opmerkingen) en anderzijds juridisch (strijd met de wet).
Gewijzigd voorstel
Uit de inspraakreacties blijkt dat er veel bezwaren zijn tegen de verzwaring van onderzoek naar
geschikte locaties voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Op grond daarvan hebben wij de regeling
heroverwogen en geconcludeerd dat de onderzoeksplicht voor alle leegstaande gebouwen inderdaad
een onevenredige belasting vormt gelet op het te dienen belang. Wij zullen daarom een gewijzigde
regeling aan Provinciale Staten voorleggen. Daarbij zal herbenutting van leegstaande gebouwen
gewijzigd worden in herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen.
Herbenutting van deze bijzondere gebouwen kan bijdragen aan de instandhouding van deze
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gebouwen zelf, maar ook aan het behoud of verbeteren van het woon- en leefklimaat in het
betreffende gebied.
Overige inhoudelijke opmerkingen
Zowel in het stedelijk gebied als daarbuiten hebben we steeds vaker te maken met leegstaande of
leegkomende bebouwing. Uit een oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik, ter voorkoming van
ongewenste leegstand en ter behoud c.q. bevordering van de leefbaarheid achten wij het gewenst dat
de mogelijkheden van herbenutting van deze bebouwing wordt onderzocht alvorens elders nieuwe
bebouwing wordt gerealiseerd. Dat is het uitgangspunt geweest bij het opnemen van een extra
onderzoeksplicht in de verordening en achter dat uitgangspunt staan wij nog steeds. Zoals gezegd
kan het onderzoek zich beperken tot leegstaande monumentale of beeldbepalende gebouwen. Onder
meer zal worden bekeken in hoeverre die panden geschikt zijn voor de uit te oefenen functies.
Met betrekking tot het gestelde in inspraakreactie nummer 5137 dat de ladder wordt verzwaard door
de koppeling aan een regionale structuurvisie merken wij het volgende op. In de toelichting behorende
bij artikel 5.22 van de Omgevingsverordening wordt beschreven dat de door de regio gemaakte
afspraken inhoudelijk nader vorm kunnen krijgen in bijvoorbeeld een (intergemeentelijke)
structuurvisie, een bestuursakkoord/-overeenkomst of een gemeentelijke beleidsnota. Gelet op deze
formulering delen wij niet de mening van indiener dat gehandeld wordt in strijd met de bedoeling van
de wetgever.
Eén indiener merkt op dat het nogal inefficiënt is eerst onderzoek te doen naar de
herbenuttingsmogelijkheden en daarna pas naar de vraag of de ontwikkeling wel past in een regionale
behoefte. Die opmerking is terecht. Er is geen reden om het onderzoek naar de herbenutting
dwingend aan de andere onderzoeken vooraf te laten gaan. Van belang is dát het
herbenuttingsonderzoek gebeurt, niet wanneer dat gedaan wordt. Artikel 5.22, tweede lid, is daarom
aangepast.
Met betrekking tot het gestelde in inspraakreactie 1016 dat door middel van paragraaf 9 van de
verordening niet kan worden voorkomen dat op diverse solitaire locaties, verspreid binnen het stedelijk
gebied waar een geschikt pand vrijstaat, detailhandel wordt toegevoegd merken wij het volgende op.
Voor zover de bestemming van het pand de betreffende functie toelaat en de betreffende gemeente
de locatie planologisch ongewenst acht, is het de bevoegdheid van de gemeente zelf om het
planologisch regime te wijzigen. Om het planschade-risico te verkleinen is het aan te bevelen om in
een structuurvisie aan te geven op welke locaties de gemeente bijvoorbeeld detailhandel ongewenst
acht en het voornemen kenbaar te maken om deze detailhandelsbestemmingen binnen een nader te
noemen periode te schrappen. Voor zover de bestemming de betreffende functie niet toelaat is het
aan de gemeente zelf om hieraan geen medewerking te verlenen. Paragraaf 9 van de
Omgevingsverordening heeft uitsluitend betrekking op nieuwe bestemmingsplannen.
Strijd met de wet
Gesteld is dat de verordening op dit punt in strijd is met de wet omdat artikel 3.1.6, tweede lid, al een
regeling voor duurzame verstedelijking bevat. Hierover merken wij het volgende op.
Uit de Memorie van Toelichting behorende bij artikel 3.1.6, tweede lid van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) blijkt dat deze regeling beoogt om vanuit het oogpunt van zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik planologische ongewenste versnippering en leegstand te voorkomen. Om die
doelstelling te bereiken dient bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen een zorgvuldige afweging via drie
beoordelingstreden plaats te vinden. Het belang dat met deze regeling in het Bro wordt gediend,
speelt niet alleen op nationaal maar ook op regionaal niveau. Daar vooral moet de afweging
plaatsvinden. Daarmee is hier dus sprake van – ook – een provinciaal ruimtelijk belang.
400

Zowel op grond van artikel 145 van de Provinciewet – waarin is bepaald dat Provinciale Staten
verordeningen maken die zij in het belang van de provincie nodig oordelen – als op grond van artikel
4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, is de provincie dus bevoegd over dit onderwerp verordeningen te
maken.
Die verordeningen mogen vanzelfsprekend niet in strijd zijn met hogere regelingen, maar dat is hier
ook niet het geval. Via artikel 5.22 hebben wij de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’
(3.1.6 Bro) tot onderdeel van de Omgevingsverordening gemaakt. De reden daarvoor is dat wij dan in
voorkomende gevallen - bij onjuiste toepassing - gebruik kunnen maken van het instrument van de
reactieve aanwijzing. Aan de inhoud van 3.1.6 Bro is niets gewijzigd, dus van strijd met dit artikel kan
geen sprake zijn. Door bovendien te verwijzen naar artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro zelf, worden
meteen alle toekomstige wijzigingen van dat artikel automatisch meegenomen, dus ook de recente
wijziging op grond van de Europese Dienstenrichtlijn.
In aanvulling daarop hebben wij in de verordening ervoor gekozen om hierbij ook de mogelijkheid te
betrekken om nieuwe functies onder te brengen in leegstaande gebouwen(artikel 5.23). Dat is een
naar ons oordeel toegestane aanvulling op artikel 3.1.6 Bro. Uit een oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening, waaronder mede begrepen het voorkomen van ongewenste leegstand van
monumentale en beeldbepalende gebouwen, achten wij het vragen van een motivering zoals
beschreven in artikel 5.23 alleszins gerechtvaardigd.
Voorstel aan PS
Mede naar aanleiding van de zienswijzen is er aanleiding om paragraaf 9 (inclusief toelichting) van de
ontwerp-Omgevingsverordening aan te passen..
AANGEPASTE TEKST VERORDENING PAR. 9
Paragraaf 9 Duurzame verstedelijking
Artikel 5.21 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder
- stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen;
- monumentale gebouwen: krachtens de Monumentenwet 1988 aangewezen beschermde
monumenten (rijksmonumenten), alsmede de in een gemeentelijke monumenten- of
erfgoedverordening opgenomen gebouwen van plaatselijk of regionaal belang;
- beeldbepalende gebouwen: gebouwen met historische karakteristieken en/of deel uitmakend van
een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988
Artikel 5.22 Ladder voor duurzame verstedelijking
1. Een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, houdt rekening met het
bepaalde in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.
2. Bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, worden tevens de
mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen,
zoals bedoeld in artikel 5.23, onderzocht.
3. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat een verantwoording over de wijze waarop invulling is
gegeven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid.
Artikel 5.23 Herbenutting leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen
1. Een ruimtelijk plan dat voorziet in het toestaan van nieuwe functies(s) betrekt daarbij tevens de
mogelijkheid om deze functies(s) in leegstaande monumentale gebouwen onder te brengen.
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2. Wanneer herbenutting van leegstaande monumentale gebouwen zoals bedoeld in het eerste lid niet
mogelijk blijkt, wordt bij de beoordeling van het toestaan van nieuwe functie(s) ook de mogelijkheid
van herbenutting van leegstaande beeldbepalende gebouwen betrokken.
3. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat een verantwoording over de wijze waarop invulling is
gegeven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid.

AANGEPASTE TEKST TOELICHTING PAR. 9
Paragraaf 9 Duurzame verstedelijking
Stedelijke ontwikkeling (art. 5.21)
De definitie 'stedelijke ontwikkeling' is ontleend aan het bepaalde in artikel 1.1.1 van het Besluit op de
ruimtelijke ordening (Bro). POL2014 zet sterk in op het zoveel mogelijk concentreren van nieuwe
stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied. Voor de afbakening van ruimtelijke
functies binnen het 'bestaand stedelijk gebied', kan voor de toepassing van POL2014 worden
aangesloten bij de omschrijving in artikel 1.1.1 Bro. Het gaat daarbij om een bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening , bedrijvigheid,
detailhandel of horeca en de daarbij behorende openbare en of sociaal culturele voorzieningen,
stedelijk groen en infrastructuur”. Anders gezegd: het gaat dus om bestaand bebouwd gebied van
steden en plattelandskernen. Op kaart 1 behorende bij POL2014 is het (bestaand) bebouwd gebied
nader op kaart aangeduid.
Artikel 5.21 bevat tevens een definitie van ‘monumentale gebouwen’ en ‘beeldbepalende gebouwen’.
Bij rijksmonumenten gaat het om door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (namens de minister
van OCW) aangewezen bouwwerken die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde
behouden moeten blijven. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzondere cultuurhistorische
gebieden, bijvoorbeeld historische kernen, en worden door de ministeries van OCW en IenM
aangewezen.
Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 5.22)
In artikel 3.1.6, tweede lid, Bro is de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ opgenomen.
Er is voor gekozen om - via een verwijzing in artikel 5.22 - deze ladder ook in deze verordening op te
nemen, omdat toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking ook een provinciaal ruimtelijk
belang is. Voor de toepassing van artikel 5.22 van de verordening moet worden uitgegaan van de
tekst van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.
De ladder voor duurzame verstedelijking heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingen: woningbouw,
kantoren, bedrijven, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen. POL2014 gaat bij de toepassing
van de ladder ervan uit, dat ook wordt onderzocht in hoeverre nieuwe stedelijke ontwikkelingen
kunnen worden ondergebracht in leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen volgens
de in artikel 5.23 beschreven aanpak.
De ladder voor duurzame verstedelijking uit drie stappen:
1. Eerst wordt nagegaan of er op regionaal niveau een actuele behoefte is aan nieuwe ruimte voor
woningbouw, kantoren, bedrijven, detailhandel of andere stedelijke voorzieningen. Uitgaande van
een dergelijke behoefte, is het de bedoeling dat binnen de drie regio’s in programmatische zin
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop nadere invulling c.q. uitvoering wordt gegeven
aan deze stedelijke ontwikkeling(sbehoefte). Deze afspraken kunnen inhoudelijk nader vorm
krijgen in bijvoorbeeld een (intergemeentelijke) structuurvisie, een bestuursakkoord/-overeenkomst
of een gemeentelijke beleidsnota.
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2. Als de behoefte voldoende is gemotiveerd, moet worden bezien of aan de behoefte kan worden
voldaan door het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen
het bestaand bebouwd gebied binnen de betreffende regio. Op kaart 1 behorende bij POL2014 is
het (bestaand) bebouwd gebied aangeduid. Dit betekent dus dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen
bij voorkeur een plaats moeten krijgen binnen het bestaand bebouwd gebied.
3. Indien toepassing van stap 2 geen resultaat oplevert en de nieuwe stedelijke ontwikkeling dus niet
in het bestaand bebouwd gebied kan plaatsvinden, dan zal de benodigde ruimte zoveel mogelijk in
het direct aansluitende gebied moeten worden gezocht. Dit kan echter slechts bij uitzondering het
geval zijn en het moet daarbij tevens gaan om locaties die, gebruikmakend van de verschillende
middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Het eventuele
verlies aan omgevingskwaliteiten op deze locaties zal moeten worden gecompenseerd.
In bovenstaande stappen is de ladder voor duurzame verstedelijking op hoofdlijnen omschreven. Wij
hechten er grote waarde aan dat toepassing wordt gegeven aan deze ladder, omdat het een van de
leidende principes is voor het verstedelijkingvraagstuk en een belangrijk ondersteunend instrument is
om op een kwalitatieve wijze te kunnen sturen op bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen.
In paragraaf 3.1.5 van het POL2014 zijn onder de noemer van 'Limburgse principes' een aantal
algemene principes voor de duurzame verstedelijking benoemd die door ons worden gehanteerd.
Enkele hiervan komen reeds terug in de hiervoor omschreven stappen 1 tot en met 3.
Het zijn principes die wij als provincie aanhouden waar het gaat om het zelf initiëren van ruimtelijke
ontwikkelingen, maar die ook gemeenten geacht worden mee te nemen in hun ruimtelijke plannen met
betrekking tot toestaan van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Wij zullen nieuwe ruimtelijke plannen
hierop ook via de reguliere (ruimtelijke) procedures, denk aan het vooroverleg als bedoeld in artikel
3.1.1 Bro en de vervolgprocedures, beoordelen.
In de toelichting bij een ruimtelijk plan zal afdoende moeten worden beschreven:
- dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
- op welke wijze in dat plan toepassing is gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking en
aan hetgeen daaromtrent is opgenomen in het POL2014.
Herbenutting leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen (art.5.23)
Zowel in het stedelijk gebied als daarbuiten hebben we steeds vaker te maken met leegstaande of
leegkomende bebouwing. Daarbij gaat het vaak om leegstaande woningen, bedrijfsgebouwen,
kantoren, agrarische bebouwing, scholen, winkels etc.. Een aspect dat daarbij onze bijzondere
aandacht heeft is de leegstand van monumentale en beeldbepalende gebouwen en het zoeken van
herbenuttingsmogelijkheden voor dit soort bijzondere gebouwen.
Herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalendegebouwen is voor ons dan ook een
belangrijk principe bij de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Het bepaalde in
artikel 5.22 en 5.23 geeft uitdrukking aan dit principe. Om helder te krijgen wat voor de toepassing van
de verordening op dit onderdeel moet worden verstaan onder ‘monumentale en beeldbepalende
gebouwen’, is in art. 5.21 een definitie van beide typen gebouwen opgenomen.
Herbenutting van monumentale en beeldbepalende gebouwen kan bijdragen aan de instandhouding
van de betreffende gebouwen zelf, maar ook aan het behoud of verbeteren van het woon- en
leefklimaat in de steden en dorpen waar dit aan de orde is. De opgave in artikel 5.23 bevat een
inspanningsverplichting voor gemeenten. Deze houdt in dat wij wensen dat bij nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van bijvoorbeeld kantoren, woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel, land- en
tuinbouw, vrije tijdseconomie/verblijfsaccommodaties in eerste instantie naar leegstaande
monumentale en, indien dit geen resultaat heeft, vervolgens naar leegstaande beeldbepalende
gebouwen wordt gekeken en deze ook zoveel mogelijk hiervoor worden benut. Bij nieuwe
ontwikkelingen gaat het niet alleen om nieuwbouw, uitbreiding en herstructurering van terreinen of
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bebouwing, maar ook om functiewijzigingen waarbij de nieuwe functie in een gebouw wordt
ondergebracht.
Waar het gaat om het zoeken naar herbenuttingsmogelijkheden kent artikel 5.23 een nadrukkelijke
voorkeursvolgorde: eerst komen de leegstaande monumentale gebouwen voor (een beoordeling op
de mogelijkheid van) herbenutting in aanmerking en wanneer dit geen resultaat oplevert, de
leegstaande beeldbepalende gebouwen. Ook het POL2014 (zie par. 3.1.5) gaat uit van deze
beoordelingsvolgorde.
Als het gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waarop ook artikel 3.1.6, tweede lid, Bro van
toepassing is, dan zal het onderzoek naar de herbenuttingsmogelijkheden deel uitmaken van het
onderzoek dat plaats moet vinden in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking die in dit
artikel is opgenomen. Concreet houdt dat in dat bij trede 2 van de ladder van duurzame verstedelijking
eerst wordt gekeken naar geschikte binnenstedelijke herbenuttingsmogelijkheden. Zijn die niet
voorhanden dan wordt gezocht naar een andere geschikte binnenstedelijke locatie. Wordt deze
gevonden, dan is het onderzoek naar de herbenuttingsmogelijkheden ook klaar.
Is een binnenstedelijke locatie niet voorhanden, dan komt trede 3 aan bod, waarbij wederom in eerste
instantie gezocht wordt naar een geschikte herbenuttingsmogelijkheid, alvorens de ontwikkeling elders
buiten het bebouwde gebied kan worden ondergebracht.
In de toelichting bij een ruimtelijk plan zal afdoende moeten worden verantwoord en inzichtelijk
gemaakt op welke wijze, eventueel ook regionaal of richting buurgemeenten bezien, in dat plan
toepassing is gegeven aan bovenstaande inspanningsverplichting. Gemeenten kunnen daarbij uitgaan
van wat in de gegeven situatie financieel, juridisch en feitelijk gezien binnen redelijke grenzen
haalbaar is.De vraag binnen welk gebied naar leegstaande monumentale of beeldbepalende
gebouwen gezocht moet worden, wordt bepaald door de functie van het gebouw en het
verzorgingsgebied. In beginsel is het voldoende dat binnen de eigen gemeentegrens naar eventuele
mogelijkheden wordt gezocht. In voorkomende gevallen - bijvoorbeeld als de nieuwe functie een
regionaal verzorgingsgebied heeft- dient ook naar mogelijkheden buiten de eigen gemeentegrens te
worden gekeken.
De provincie is graag bereid om in voorkomende gevallen mee te denken over maatregelen die
noodzakelijk zijn om een monumentaalgebouw of locatie geschikt te maken voor een andere functie.
Ook zal de provincie zorg dragen voor een overzicht van in Limburg voorkomende rijksmonumenten
en van gemeentelijke monumenten/beeldbepalende gebouwen
Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan wordt door de provincie tevens bekeken op welke wijze de
gemeente invulling heeft gegeven aan haar inspanningsverplichting met betrekking tot het zoeken
naar herbenuttingsmogelijkheden voor leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen.

5.10 Wonen Zuid-limburg
Gemeente vindt het opmerkelijk dat een uitwerkingsplan is toegevoegd als uitzondering op het
zogenaamde verbod voor wat betreft het toevoegen van woningen aangezien bij de nadere
uitwerking en ontwikkeling van een plan een provinciaal belang gemoeid is.
Verzocht wordt in de toelichting hieromtrent een nadere motivering op te nemen.
Indiener stelt voor om de in artikel 5.25, tweede lid, onder c opgenomen uitzondering voor
uitwerkingsplannen te schrappen en het verbod van lid 1 ook te laten gelden voor
uitwerkingsplannen. Volgens indiener zijn er teveel harde plannen en zijn uitwerkingsplannen
niet zodanig hard dat ze niet teruggedraaid kunnen worden. Schrappen van deze bepaling van
reduceert automatisch het aantal harde plannen. Indiener verwijst in dit verband tevens naar
de casus Bramert Noord, gem. Stein, waarbij een woningbouwplan is terug-gebracht van 900
naar 50 woningen tot 2019. Daarmee is het uitwerkingsplan in feite ‘zacht’ geworden, maar
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valt het toch buiten de werkingssfeer van de verordening. Indiener acht dit ongewenst en wil
uitwerkingsplannen ook onder de verordening laten vallen.
Standpunt GS
De huidige verordening Wonen Zuid-Limburg is niet van toepassing op uitwerkingsplannen. Dat is
destijds een bewuste keuze geweest. We hebben de verplichting die een uit te werken bestemming
inhoudt, niet willen doorkruisen met een verordening. Met name omdat plannen met een uit te werken
bestemming deel uitmaken van de harde planvoorraad. Het gaat immers om een vastgesteld
bestemmingsplan met daarin de bestemming ‘Wonen, uit te werken’. De daarin opgenomen
woningbouwmogelijkheden zijn al opgeteld bij de andere woningen van de harde planvoorraad. Als de
plannen waarin die uit te werken woningen worden gerealiseerd nu zouden worden verboden, dan zou
daarmee impliciet een deel van de bestaande harde planvoorraad zijn gesaneerd. Dat was niet de
bedoeling van de verordening Wonen Zuid-Limburg, die zich alleen richt op nieuwe plannen waarmee
de planvoorraad wordt vergroot.
Voorstel PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In de toelichting van de omgevingsverordening is aangegeven dat de Provincie voornemens
is om de Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg tegelijkertijd met de vaststelling
van POL2014 en de omgevingsverordening gewijzigd vast te stellen, in die zin dat het
toevoegen van 1 woning mogelijk blijft zonder dat aan deze kwaliteitscriteria hoeft te worden
voldaan. Indiener gaat er vanuit dat dit ook het geval zal zijn, omdat maatwerk mogelijk moet
blijven en toevoeging van 1 woning een middel kan zijn voor kwaliteitsverbetering.
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Gemeente gaat er vanuit dat het toevoegen van 1 woning mogelijk blijft zonder dat aan de
kwaliteitscriteria hoeft te worden voldaan. Dit om maatwerk en kwaliteitsverbetering van de
omgeving mogelijk te maken.
Indiener constateert dat de Verordening Wonen Zuid-Limburg is overgeheveld naar de
ontwerp-Omgevingsverordening 2014, doch zonder de in artikel 2, lid 2, van de Verordening
Wonen Zuid-Limburg opgenomen bepaling dat deze verordening niet van toepassing is op
het toevoegen van één woning. Blijkens art. 5.25 van de ontwerp-Omgevingsverordening
2014 is iedere toevoeging van één of meer woningen aan de bestaande planvoorraad in
Zuid-Limburg niet toegestaan. Volgens indiener kan dit aanzienlijke en op dit moment nog
niet voorzienbare gevolgen hebben voor met name eigenaren van cultuurhistorische en
beeldbepalende panden. Het voornemen bestaat weliswaar om de uitzonderingsbepaling op
te nemen in de ‘Beleidsregel kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg’. Nu de inhoud
hiervan nog niet bekend is, zijn ook de juridische consequenties voor burgers en bedrijven
onduidelijk. Het opnemen van de uitzonderingsbepaling voor één woning in de verordening
biedt volgens indiener qua handhaving meer juridische zekerheid voor belanghebbenden dan
via een beleidsregel waarvan gemakkelijk kan worden afgeweken..
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Standpunt GS
De toevoeging van één woning zal via de beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen ZuidLimburg uitgezonderd worden van het verbod van de verordening. Die toezegging staat uitdrukkelijk in
de toelichting op de verordening en wordt ook hier nogmaals gedaan. Op dat punt zal er dus geen
wijziging in de werking van de verordening optreden.
Voortel PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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De gevolgen van POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn drastisch voor
gemeenten en marktpartijen. Met name omdat de Omgevingsverordening geen bescherming
biedt aan plannen waarover al afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van
overeenkomsten. Partijen zijn tot nakoming van die afspraken gehouden. De
Omgevingsverordening ziet bovendien ook op uitwerkings- en wijzigingsplannen. Dat is te
ruim. Verzocht wordt een (overgangs-)bepaling toe te voegen die hierin voorziet.
Volgens de toelichting hebben deze artikelen niet de bedoeling om de woningmarkt in ZuidLimburg ‘op slot’ te zetten. Niettemin werpen deze artikelen een volledige blokkade op voor de
toevoeging van nieuwe woningen als die niet op 5 juli 2013 al waren opgenomen in de
planvoorraad. De eisen zijn nu ook van toepassing op de toevoeging van één woning. Dat is
een verzwaring van de eisen. Indiener pleit voor het versoepelen van de kwaliteitscriteria. (zie
ook brief Neprom van 7 juni 2013 aan minister BZK),
Indiener acht artikel 5.24 niet volledig helder.
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Standpunt GS
Hoofdstuk 5, paragraaf 10 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is inhoudelijk volledig gelijk
aan de verordening Wonen Zuid-Limburg die op 5 juli 2013 in werking is getreden. Weliswaar is de
tekst in het ontwerp in rood gekleurd, maar dat is alleen vanwege enkele tekstuele veranderingen, die
geen inhoudelijke betekenis hebben. Ook de toelichting waar indieners op doelen, is onverkort
overgenomen. Voor betrokkenen is er met de Omgevingsverordening Limburg 2014 dus niets
veranderd, behalve dan dat de uitzondering voor de enkele woning wordt overgeheveld naar de
beleidsregel (zie boven). Destijds zijn door indieners dezelfde opmerkingen gemaakt als nu. De
reactie die door ons destijds op de opmerkingen is gegeven, is opgenomen in de nota van zienswijzen
op de verordening Wonen Zuid-Limburg van 5 juli 2013, die op onze website is geplaatst. Die reactie
geldt nog onverkort. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
Voorstel PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener rekent er op dat met de vaststelling van de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg de
Woonverordening zodanig zal worden hervormd, dat regionale programmeringen leidend
worden in het woonbeleid.
Indiener acht het zeer belangrijk dat de –in de vigerende verordening uitgezonderdestrategische projecten doorgang kunnen blijven vinden, ook na vaststelling van de
structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
Indiener vraagt de Provincie nogmaals naar de beleidsregel bij de verordening Wonen ZuidLimburg te kijken, zodat niet meer gestuurd wordt op sloop, maar op de onttrekking van
woningen aan de woningmarkt.
Wij rekenen er op dat met de vaststelling van de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, de
provinciale omgevingsverordening zodanig zal worden hervormd, dat regionale
programmeringen leidend worden in het woonbeleid. Kwaliteit en regionale afstemming
worden op deze manier de leidende sturingsprincipes en niet oude verworven rechten, zoals
dit binnen de vigerende verordening veelal het geval is. Daarnaast achten wij het zeer
belangrijk dat de - in de vigerende verordening uitgezonderde - strategische projecten
doorgang kunnen blijven vinden, ook na vaststelling van de structuurvisie Wonen ZuidLimburg. Wij gaan ervan uit dat bestaande gewenste plannen, die vallen binnen onze strenge
regionaal geldende kaders, doorgang kunnen blijven vinden, evenals dat de harde
plancapaciteit wordt ingetrokken bij de feitelijke actualisatieslag van bestemmingsplannen
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Standpunt GS
Van de regionale structuurvisies Wonen maakt ook een programmering van sloop, herstructurering en
nieuwbouw deel uit. De kwantitatieve opgave geldt daarbij als hard uitgangspunt en zolang de
regionale programmering hieraan voldoet is het aan de drie regio’s (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg)
om te beslissen hoe de regionale programmering wordt vormgegeven.
De regionale afspraken die worden opgenomen in de regionale structuurvisie, zullen straks via een
voorzorgbepaling in de verordening doorwerken naar de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Deze aanpak (dynamisch voorraadbeheer) hebben wij – provincie en gemeenten – met elkaar
afgesproken en opgenomen in POL 2014.
Zo’n voorzorgbepaling houdt in dat in de Omgevingsverordening Limburg een regeling wordt
opgenomen die verbiedt dat er bestemmingsplannen worden gemaakt die in strijd zijn met de
gemaakte regionale afspraken. Op die manier kan de provincie zorgen voor nakoming van die
afspraken.
Zolang die voorzorgverordening er nog niet is zullen de bestaande regionale afspraken hun
doorwerking vinden via de beleidsregel, zoals dat nu ook het geval is. De regionale afspraken vormen
immers één van de belangrijkste criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of een plan buiten de
werking van de verordening kan worden gehouden. De strategische projecten zijn specifiek benoemd
in het Kompas voor Samenwerking Zuid-Limburg en daarom niet zonder reden opgenomen in de
beleidsregel.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

De verordening Wonen Zuid-Limburg is nagenoeg letterlijk overgenomen, Daardoor is geen
rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen, zoals weer aantrekken van de
economie en het tot stilstand komen van de regionale krimp.
De behoefte aan woningen wordt ook bepaald door gewijzigde woonwensen, afname van het
aantal bewoners per woning.
Deze verordening reguleert een onderwerp dat landelijk al is geregeld in de Ladder voor
duurzame verstedelijking (art. 3.6, lid 1 sub2 Wro) en is dus overbodig.
Dat nieuwbouw de oorzaak is van leegstand en verloedering is een provinciale denkfout; de
oorzaak en de oplossing liggen in de kwaliteit van de bestaande voorraad (zie ook brief
Neprom van 7 juni 2013 aan minister BZK),
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Standpunt GS
De bestaande verordening Wonen Zuid-Limburg is inderdaad vrijwel ongewijzigd overgenomen in de
Omgevingsverordening. Daartoe is alle aanleiding, omdat ook de situatie op de Zuid-Limburgse
woningmarkt sinds de instelling van deze verordening in juli 2013 nauwelijks is veranderd. Dat geldt
eveneens voor de plancapaciteit die veel groter is dan de te verwachten woningbehoefte. Wij koersen
aan op een verfijnder instrument via de (in voorbereiding zijnde) regionale structuurvisie Wonen ZuidLimburg.
Indiener wijst op wijzigende woonwensen. Dergelijke veranderingen zijn voor ons reden om te
twijfelen aan de gewenstheid van woningbouwplannen uit het verleden.
Zie ook onze reacties over het onderwerp Terugdringen plancapaciteit.
De opmerking over de verhouding tussen de verordening en de Ladder van duurzame verstedelijking
is in zoverre juist dat de ladder van duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, lid 2, Bro) vraagt om bij –
onder meer – nieuwe woningbouwactiviteiten rekening te houden met regionale behoeften en
bestaande mogelijkheden te benutten in plaats van steeds nieuw te bouwen. Het gegeven dat de
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ladder vraagt om een zorgvuldige afweging bij nieuwe bouwactiviteiten, is zeker geen uitputtende
regeling voor alles wat met nieuwe woningbouw te maken heeft. De verordening verbiedt bepaalde
nieuwe woningbouwprojecten. Dan komt de ladder in het geheel niet aan de orde. Voor zover nieuwe
projecten niet worden verboden maar via de beleidsregel worden gereguleerd, gelden die regels
aanvullend op de ladder. De gemeente zal zowel de ladder als de verordening moeten volgen. Beide
regelingen zijn niet strijdig aan elkaar, maar vullen elkaar aan.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
Indiener wil een woning realiseren binnen een bestaand monument, maar stelt dat uit de
Omgevingsverordening 2014 niet voldoende expliciet blijkt dat deze ook voorziet in de
mogelijkheid om ten behoeve van het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed een woning
(ter plaatse van het Rijksmonument Irmstraat 88 te Simpelveld) toe te voegen.
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Standpunt GS
Het realiseren van één woning valt niet onder de verordening, zodat van hieruit geen belemmeringen
zijn voor indiener om haar plannen te realiseren.
Voorstel voor PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

5.11. Bewoning van recreatieverblijven
Ten aanzien van recreatieverblijven wil indiener dat expliciet in het POL en
Omgevingsverordening wordt opgenomen dat permanente bewoning op het
zomerhuizencomplex Diekendaal via een wijzigingsprocedure mogelijk is, nu de Provincie
geen beroep heeft ingesteld of een andere voorziening heeft getroffen tegen het “Reparatieen Veegbestemmingsplan Buitengebied gemeente Gennep”.
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Standpunt GS
De Provincie is het uitdrukkelijk niet eens met de permanente bewoning van het complex Diekendaal,
zoals dat in het bovengenoemde bestemmingsplan is opgenomen. Dat is door ons gedurende de
totstandkoming van dit plan duidelijk naar voren gebracht. Wij zien dan ook geen enkele aanleiding
om voor dit plan een uitzondering te maken.
Bovendien, inmiddels is het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd en valt het dus niet meer
onder de werking van de verordening. Een reden temeer hiervoor geen uitzondering te maken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Indiener vraagt om voldoende beleidsruimte om de casus Stille Wille op een adequate wijze te
kunnen regelen, gelet op het bepaalde in artikel 5.26 van de Verordening.
Indiener reageert namens het Team Legalisatie en Woonklimaat Stille Wille Meijel. Circa 95%
van de woningen op bungalowpark Stille Wille te Meijel wordt permanent bewoond door
eigenaren of huurders. Permanente bewoning wordt al 42 jaar gedoogd. Het team voert
momenteel gesprekken met gemeente Peel en Maas over legalisatie van de permanente
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bewoning. Hangende de legalisatie is in 2013 een beroep gedaan op het objectgebonden
overgangsrecht.
De artikelen in de ontwerp-omgevingsverordening doorkruisen het traject van legalisatie.
Indiener kan zich niet vinden in de stellingname van de Provincie om niet langer medewerking
te verlenen aan het omzetten van bestemmingen van recreatieparken in constructies die
permanente bewoning mogelijk te maken.
- Gemeenten kunnen geen eigen (lokale) afweging meer maken;
- Provincie negeert het object gebonden overgangsrecht:
- Het park (Stille Wille te Meijel), is niet langer exploitabel als recreatiepark, omdat de vraag
stagneert / verandert en heeft dus geen keus;
- Met deze maatregel wordt maatwerk onmogelijk gemaakt;
- Het opnemen van de voorwaarde dat “deze omzetting geen effect mag hebben op de
transitieopgave”, zou soelaas bieden;
Onduidelijkheid:
- De omgevingsverordening is strikter in het verbod, dan POL 2014 (In beginsel)
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Bekend is dat momenteel bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep
aanhangig is inzake het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Peel en Maas, waarbij
door bewoners van het recreatiepark De Stille Wille gepleit wordt voor een objectgebonden
uitsterfconstructie. Zo de Afdeling beslist in de door indieners bedoelde zin, dient dit gerespecteerd te
worden en zal de gemeenteraad deze constructie in een nieuw bestemmingsplan dienen te
bevestigen voor de recreatiewoningen die daarvoor in aanmerking komen.
Voor de overige gevallen, waarin sprake is van een bewezen jarenlange gedoogsituatie, kan indien
aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, de gemeente gebruik maken van haar
bevoegdheid om een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen.
Voor al de gevallen die hiertoe niet kunnen worden gerekend zal sterk moeten worden ingezet op het
beëindigen van de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit zowel vanuit de
transitieopgave voor wonen, waar Limburg thans voor staat, als vanuit ruimtelijk perspectief.
Essentieel is dat er een beweging in gang gezet wordt waarmee de beoogde effecten (op termijn)
kunnen worden bereikt.
Teksten in paragraaf 6.2.3 van het definitieve POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014
zullen voor wat betreft het onderdeel Wonen op recreatieterreinen of in recreatieverblijven met elkaar
in overeenstemming worden gebracht.
Voorstel aan PS
Tekst pagina 121, 2e alinea, onder 1. ,1e zin: “ in beginsel” verwijderen

Indiener is het niet eens met de uitzonderingsmogelijkheid op het verbod om via
bestemmingsplannen wonen op recreatieterreinen mogelijk te maken. Voor de tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieterreinen is geen noodzaak aanwezig. Zoals uit
het Ontwerp-POL2014 blijkt, biedt de woningmarkt voldoende mogelijkheden om
arbeidsmigranten op te vangen. Doordat arbeidsmigranten relatief goedkoop kunnen huren
ontstaat een foute concurrentiepositie ten aanzien van het eigen arbeidspotentieel en op de
langere termijn een nog verdere uitholling van de welvaart in de provincie .
Als de maatregel gehandhaafd blijft, zal de provincie moeten zorgen voor een strikt
toetsingskader op basis waarvan gemeenten beleidsregels kunnen opstellen.
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Zoals ook in het Ontwerp POL2014 is aangegeven is het vooralsnog niet mogelijk om aan de vraag
naar geschikte huisvesting (kwalitatief, kwantitatief en financieel) voor short-stay arbeidsmigranten te
voldoen. Het streven is erop gericht de behoefte aan huisvesting in recreatieverblijven geleidelijk af te
bouwen. De criteria voor het toestaan van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in
recreatieverblijven worden door ons college uitgewerkt in een beleidsregel.
Naar aanleiding van de zienswijzen, maar ook anderszins is ons gebleken dat er behoefte bestaat om
nadere informatie over het proces en de inhoud van de op te stellen beleidsregel. Die informatie zal in
de toelichting worden opgenomen. De bepaling in het ontwerp dat zolang de nieuwe beleidsregel niet
is vastgesteld, er een algeheel verbod op huisvesting van arbeidsmigranten van toepassing is, achten
wij bij nader inzien te vergaand. Ons voorstel is om in afwachting van de nieuw op te stellen
beleidsregel, de huidige beleidsregel ‘Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2010’ te gebruiken
als kader voor de beoordeling of van het verbod kan worden afgeweken.
Voorstel voor PS
Artikel 5.27 en de daarbij behorende toelichting wijzigen als volgt:
Artikel 5.27 Verbod wonen in recreatieverblijven
1. Een ruimtelijk plan bevat geen bepalingen die het wonen in recreatieverblijven mogelijk
maken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten voor de
duur van maximaal 10 jaar, voor zover deze voldoen aan de door Gedeputeerde Staten
vastgestelde beleidsregel “Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2010”, of de vervanger
hiervan.
Toelichting (ter vervanging van de laatste alinea van de ontwerptoelichting)
In POL is aangegeven dat er naast dit verbod ook ruimte moet zijn voor uitzonderingen, zoals het
tijdelijk voorzien in geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarin wordt voorzien door het
tweede lid van artikel 5.27. De beleidsregel “Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2010” vormt
het kader voor de beoordeling of er sprake is van een uitzondering.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe beleidsregel, die de beleidsregel van 2010 zal gaan
vervangen. Zodra de nieuwe beleidsregel is vastgesteld, vormt deze het nieuwe beoordelingskader
voor de uitzonderingsregeling van artikel 5.27, tweede lid.
De nieuwe beleidsregel wordt door GS opgesteld in nauwe samenwerking met partijen die betrokken
zijn en/of belang hebben bij het realiseren, het aanbieden en het afnemen van huisvesting (van
voldoende kwaliteit) voor arbeidsmigranten. Ook zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen die
elders zijn opgedaan (waaronder “Kerkeböskeoverleg” en het landelijke programma flexwonen).
Verder zullen gemeenten een belangrijke rol spelen bij de regionale of lokale inkleuring van deze
beleidslijn. De nieuwe beleidsregel zal richting geven en afspraken vastleggen op provinciaal niveau
met betrekking tot:
- het nader benoemen van de doelgroep(en) arbeidsmigranten en de onderverdeling daarbinnen
voor zover deze groepen relevant zijn voor verschillende wijzen van huisvesten;
- het benoemen van algemene uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
- het verwoorden van het provinciaal standpunt met betrekking tot de mogelijkheden voor
(geconcentreerde en gespreide) huisvesting op bestaande en nieuwe locaties, zowel binnen als
buiten bestaand bebouwd gebied. Als onderdeel daarvan zullen we ook de randvoorwaarden voor
(tijdelijke) huisvesting op recreatieterreinen verder uitwerken;
- de wijze waarop deze specifieke huisvestingsvormen betrokken zullen worden bij de bepaling van
de regionale woningvoorraad en woningbehoefte.
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Hoofdstuk 7: Andere onderwerpen
Gesloten stortplaatsen
Aanvullende voorstellen van GS aan PS
Artikel 7.3 heeft alleen betrekking op een vijftal genoemde stortplaatsen nadat Gedeputeerde Staten
daarvoor een sluitingsverklaring hebben afgegeven. Van de 5 stortplaatsen is zo’n verklaring op dit
moment alleen afgegeven voor de Louisegroeve. Voor de overige 4 gaat de regeling feitelijk pas
gelden als daarvoor de sluitingsverklaring is afgegeven. Tot dat moment geldt de
omgevingsvergunning.
Dit wordt verduidelijkt in de tekst van artikel 7.3 en de toelichting.
Voorstel aan PS:
Vervang artikel 7.3 eerste lid, door:
1. De volgende leden van dit artikel hebben uitsluitend betrekking op de stortplaats te Roerdalen, te
Landgraaf, te Schinnen en te Weert alsmede op de bedrijfsgebonden stortplaats Louisegroeve te
Sittard-Geleen, vanaf het tijdstip dat gedeputeerde staten voor de betreffende stortplaats een
sluitingsverklaring op grond van artikel 8.47 van de Wet milieubeheer hebben afgegeven (gesloten
stortplaatsen).
Voeg aan de toelichting op hoofdstuk 7 (Andere onderwerpen) de volgende tekst toe:
Gesloten stortplaatsen (artikel 7.3)
Artikel 7.3 heeft betrekking op een beperkt aantal stortplaatsen die met name genoemd zijn in het
eerste lid. Het zijn stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn gestort. Van de
5 genoemde stortplaatsen is op dit moment (2014) alleen de Louisegroeve gesloten door middel van
een sluitingsverklaring van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 8.47 Wet milieubeheer.
Daarvoor geldt het bepaalde in artikel 7.3 dus direct. Voor de overige 4 gaat artikel 7.3 dus feitelijk pas
gelden nadat de sluitingsverklaring door Gedeputeerde Staten is afgegeven. Tot die tijd geldt de
omgevingsvergunning.

Industrieterreinen van regionaal belang Wet geluidhinder
Bedrijventerrein van regionaal belang ihkv Wet Geluidhinder. Op de kaart wordt abusievelijk
verwezen naar art 5.4 ipv 7.4

1012

Standpunt GS
De opmerking is juist en de kaart wordt aangepast Daarnaast zullen wij voorstellen de term
‘industrieterreinen van regionaal belang’ te wijzigen in ‘bedrijventerrein met provinciale geluidscontour’
omdat dit beter aansluit bij aard en doel van de aangewezen gebieden
Voorstel aan PS
Wijziging artikel 7.4 in:
Artikel 7.4
Bedrijventerreinen met provinciale geluidscontour
De volgende bedrijventerrein met provinciale geluidscontour worden aangewezen als industrieterreinen
als bedoeld in artikel 163, tweede lid, van de Wet geluidhinder:
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a. Chemelot;
b. NedCar, NedCar Yard, Industrial Park Swentibold.
De bedrijventerrein met provinciale geluidscontour worden aangegeven op de bij deze verordening
behorende kaarten.
Wijzig op kaart A1, Milieubeschermingsgebieden ‘artikel 5.4’ in ‘artikel 7.4’.

Hoofdstuk 8: Ontheffingen en meldingen

Artikel 8.1, lid 3 zou als volgt geformuleerd moeten worden in verband met het betrekken van
belanghebbende gemeenten bij de planvorming: “Gedeputeerde staten stellen het college van
burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de gelegenheid advies uit te
brengen.”

1052

Standpunt GS
Indien meer dan één gemeente belangen heeft die een rol spelen bij het verlenen van een ontheffing
volgt uit de redactie van het artikel dat al die gemeenten in de gelegenheid worden gesteld advies uit
te brengen. Aanpassing van het artikel is niet nodig
Voorstel voor PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Verzoek om opname van afwijkingsbevoegdheid om op perceelsniveau/locatieniveau af te
wijken van het vigerende POL2014 t.b.v. een nieuwe ontwikkeling (naar analogie van de
ontheffingssystematiek in de omgevingsverordening). Motivatie: nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling kan snel worden doorgevoerd.

5016

Standpunt GS
In de beantwoording op de zienswijzen op hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de verordening hebben wij
aangegeven een uitzonderingsregeling te maken in overleg met de regio’s. Wij gaan er vanuit dat
daarmee deze zienswijze in beantwoord.
Voorstel voor PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Aanvullende voorstellen van GS aan PS
Het huidige artikel 8.3 zoals opgenomen in de ontwerpverordening houdt in dat een ontheffing alleen
geldt voor degene aan wie zij is verleend. Indien een bepaalde activiteit waarvoor ontheffing is
verleend wordt voortgezet door iemand anders, moet deze opnieuw ontheffing aanvragen. Bij
omgevingsvergunningen is echter de hoofdregel dat deze vergunningen zakelijke werking hebben,
dus dat deze gekoppeld zijn aan de inrichting of activiteit ongeacht wie deze drijft of uitvoert. Dat
betekent dat een rechtsopvolger niet een nieuwe vergunningsprocedure hoeft te doorlopen. Het
betekent ook dat de aan de vergunning verbonden voorschriften automatisch voor de rechtsopvolger
gelden. Dat is geregeld in artikel 2.25 van de Wabo. Door opname van een regeling vergelijkbaar met
die van artikel 2.25 Wabo in artikel 8.3 van de Omgevingsverordening gaat deze zakelijke werking ook
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voor ontheffingen op grond van de Omgevingsverordening 2014 gelden. De ontheffinghouder moet
ten minste een maand van tevoren aan GS melden als de ontheffing voor een ander gaat gelden.
De zakelijke werking geldt alleen voor ontheffingen genoemd in het hoofdstuk
Milieubeschermingsgebieden. Voor ontheffingen als bedoeld in artikel 5.2 (ontheffing aan gemeente
van verplichting aanpassing bestemmingsplan), 7.2 (ontheffing aan gemeente van rioolplicht) en
artikel 7.3 (ontheffingen met betrekking tot gesloten stortplaatsen) is het geven van een zakelijke
werking niet zinvol.
Voorstel aan PS:
Vervang artikel 8.3 door de volgende tekst:
Artikel 8.3 Ontheffinghouder
1. Een ontheffing geldt voor eenieder die de handeling uitvoert waarop zij betrekking heeft. De
ontheffinghouder draagt ervoor zorg dat de aan de ontheffing verbonden voorschriften worden
nageleefd.
2. Indien een ontheffing zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de ontheffinghouder,
meldt de aanvrager, onderscheidenlijk de ontheffinghouder dat ten minste een maand voordien
aan het bevoegd gezag.
3. In afwijking van he bepaalde in het eerste lid, geldt een ontheffing als bedoeld in artikel 7.2,
eerste lid, of 7.3, derde lid, slechts voor degene aan wie zij is verleend, tenzij bij de ontheffing
anders bepaald.
Neem de volgende toelichting op:
Toelichting:
Artikel 8.3 geeft zakelijke werking aan ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze verordening
(Milieubeschermingsgebieden) De regeling is vergelijkbaar met de in artikel 2.25 van de Wabo
opgenomen regeling voor omgevingsvergunningen. Het betekent dat de ontheffing gekoppeld is aan
de activiteit ongeacht wie deze drijft of uitvoert en dat een rechtsopvolger geen nieuwe
vergunningsprocedure hoeft te doorlopen. Het betekent ook dat de aan de vergunning verbonden
voorschriften automatisch voor de rechtsopvolger gelden. De ontheffinghouder moet ten minste een
maand van tevoren aan GS melden als de ontheffing voor een ander gaat gelden.

Hoofdstuk 10: Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Het overgangsrecht is te beperkt. Volgens indiender zou hoofdstuk 5 niet moeten gelden voor
nieuwe ruimtelijke plannen die geen wijziging van het voorgaande plan inhouden.

2135, 2169

Standpunt GS
Opmerking is terecht. In de toelichting op hoofdstuk 5, Ruimte, zal hier specifiek op worden ingegaan.
Zie reactie op zienswijze 1052 eerder in dit deel van de Nota van zienswijzen.
Voorstel voor PS
Zie voorstel voor wijziging toelichting hiervoor.
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Voor hoofdstuk 5 ontbreekt adequaat overgangsrecht. Dat is te beperkt voor plannen die
liggen op gronden waar nu een natuurzone is aangeduid, terwijl hier het geldende
bestemmingsplan bebouwing toestaat en er veelal al investeringen zijn gedaan of
voorzieningen zijn getroffen.

2118, 2120
2122, 2124
2125, 2169
2170, 2171
2172, 2173
5116

Standpunt GS
De regels in hoofdstuk 5 van de verordening zijn instructieregels voor de gemeente. Zij gelden alleen
wanneer er een nieuw plan wordt gemaakt voor een gewijzigde situatie. Bestaande rechten,
vastgelegd in bestaande bestemmingsplannen, veranderen niet door de verordening.
Pas wanner het bestaande plan wordt gewijzigd kan dat mogelijk rechtsgevolgen hebben.
Voorstel voor GS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

Om ongewenste complicaties voor betrokken partijen en vertragingen in ruimtelijke procedures
te voorkomen, is het noodzakelijk een goede overgangsregeling te treffen. Deze regeling dient
deel uit te maken van de verordening.

1052

Standpunt GS
Indiener doelt hier met name op situaties die in strijd zullen zijn met de verordening.
Voor dit soort situaties is in artikel 10.3, lid 6 en 7 bepaald dat plannen die voor inwerkingtreding van
de verordening in ontwerp ter inzage zijn gelegd, buiten de werking van de verordening vallen.
Daarmee hebben wij ook bedoeld ervoor te zorgen dat bestemmingsplannen die al zijn vastgesteld,
niet onder de verordening vallen. De verordening richt zich dus alleen op nieuwe ontwikkelingen. Een
en ander blijkt ook uit de toelichting.
Niettemin, uit deze en andere vragen over de gevolgen van de verordening voor bestaande plannen
blijkt, dat tekst en toeplichting onvoldoende duidelijk zijn geweest. Reden waarom wij artikel 10.3,
zesde lid, zullen aanpassen.
Voorstel voor PS
Artikel 10.3, zesde lid, wijzigen in: “Hoofdstuk 5, met uitzondering van paragraaf 10, is niet van
toepassing op ruimtelijke plannen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn vastgesteld
of in ontwerp ter inzage zijn gelegd.”

Overige zienswijzen Omgevingsverordening
Het stellen van scherpere kwaliteitseisen en de verzwaring van de Ladder voor duurzame
verstedelijking leidt ertoe dat (door langere doorlooptijden) projecten onevenredig duur
worden. De overheid frustreert (in plaats van faciliteert) de vernieuwing van de voorraad.
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2118, 2120
2122, 2124
2125, 2169
2170, 2171
2172, 2173
5116

Standpunt GS
Deze zienswijze heeft met name betrekking op het onderdeel Wonen Zuid-Limburg van de
verordening. Wij onderkennen dat op het gebied van woningbouwplannen in Zuid-Limburg een
verzwaring van de regels zal plaatsvinden, of beter, al plaatsgevonden heeft. Immers de regels voor
nieuwe woningbouwplannen in Zuid-Limburg zijn al in werking sinds 5 juli 2013.
Die verzwaring is naar ons oordeel echter noodzakelijk, gelet op de crisis op de woningmarkt en de
demografische ontwikkelingen (krimp). Dit is uitgebreid gemotiveerd en toegelicht bij de
totstandkoming van de verordening Wonen Zuid-Limburg, die integraal is overgenomen in paragraaf
10 van hoofdstuk 5, van de voorliggende Omgevingsverordening Limburg 2014. Kortheidshalve
verwijzen wij hiernaar.
Voorstel voor PS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.

In het kader van de uitvoering van het LKM zijn er op 4 locaties in het buitengebied concrete
volumestudies en plannen opgesteld op basis waarvan onderhandelingen worden gevoerd met
de initiatiefnemers. Wij zien deze uitwerkingen graag opgenomen als pijplijnplannen binnen
het nieuwe beleid.

1030

Standpunt GS
De verordening kent geen regeling voor zogenaamde ‘pijplijnplannen’. De algemene
overgangsregeling staat in artikel 10.3, zesde lid, en voor woningbouwplannen geldt een meer
beperkte overgangsregeling die is opgenomen in het zevende lid. Die laatste regeling is overigens al
in juli 2013 in werking getreden. Als de plannen waarop indiener doelt, vastgestelde
bestemmingsplannen zijn, dan vallen deze niet onder de verordening. Als het gaat om plannen die
nog in bestemmingsplannen moeten worden omgezet, dan vallen zij wel onder de verordening. Dat is
een bewuste keuze geweest die er onder meer toe moet leiden dat alle nieuwe
woningbouwontwikkelingen worden afgezet tegen de regionaal te maken woningbouwafspraken.
Voorstel voor GS
Tekst ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 handhaven.
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DEEL 5: Zienswijzen op het ontwerp Provinciaal Verkeers- en
Vervoersprogramma (PVVp)
Algemeen
Indieners zijn positief over de hoofdlijnen van de inhoud van het PVVp, de het belang dat aan
duurzame mobiliteit wordt gehecht en de blijvende inspanningen t.a.v. de hoofdinfrastructuur
weg, water en rail. De RMO’s N&M-Limburg zijn minder positief over de totstandkoming; de
gemeenten zijn pas in de eindfase in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het
ontwerp-PVVp.
Indiener vindt dat gemeenten pas laat in het planproces zijn betrokken en bepleit draagvlak bij
gemeenten te versterken voor vaststelling.

1009

1017

Standpunt GS
De actualisatie van het PVVp heeft gelijk opgelopen met het POL-proces en de gemeenten zijn tijdens
deze gehele periode meermaals geconsulteerd. Verder zijn de gemeenten in 2013 bij de uitwerking
van diverse deelthema’s betrokken (beleidsnota’s Verkeers- en vervoersmanagement, RVWN, Fiets).
Eerste ontwerp-teksten zijn vanaf december 2013 ambtelijk ter discussie gebracht en in een tweetal
bijeenkomsten in januari en maart besproken.
Het draagvlak bij de gemeenten zal aan de hand van uitwerkingen van (uitvoeringsprogramma’s van)
deelthema’s nog extra aandacht krijgen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Hoofdstuk 4: Hoofdfilosofie
Beter benutten blijft in het PVVp onderbelicht (m.n. korte termijn verkenning beter benutten
A67 en A73).

1009

Standpunt GS
In de trendanalyse (H3), de beleidsstrategie (H4 en H5) en de voorziene uitvoering (H6) worden de
betreffende knelpunten en de beoogde aanpak benoemd. In combinatie met, ook in afstemming met
de Provincie Noord-Brabant, al lopende (interim) maatregelen (doorstroming, fysiek) zullen beide
provincies richting minister blijven lobbyen voor een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld via het MIRToverleg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

De beleidsnotitie Verduurzaming mobiliteit is nauwelijks doorvertaald in het PVVp.

1009

Standpunt GS
In het PVVp is in de hoofdstukken 4, 5 en 6 aangegeven op welke wijze wij de mobiliteit willen
verduurzamen. Daarbij zijn voorbeelden van activiteiten en pilots aangegeven. Deze beleidslijn en
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beoogde uitvoering spoort met de aangekondigde, nog vast te stellen, beleidsverkenning. De beoogde
uitvoering stoelt inhoudelijk op de drie in het PVVp genoemde pijlers (‘trias mobilica’).
De voor de verduurzaming van de mobiliteit nog vast te stellen beleidsuitwerking en uitvoering zullen
met de relevante stakeholders (bijv. de RMO’s) vooraf worden afgestemd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Welke maatregelen worden genomen als grenswaarden voor geluid en stikstof worden
overschreden?

1009

Standpunt GS
Bij de vraag welke maatregelen worden genomen als grenswaarden voor geluid en stikstof worden
overschreden zullen wij rekening (moeten) houden met nu nog in voorbereiding zijnde nationale weten regelgeving zoals SWUNG2 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (zie: PVVp, blz. 36).
Daarbij zullen wij kijken naar de feitelijke ernst van zich in Limburg plaatselijk voordoende normoverschrijdende situaties.
Tot het moment van inwerking treden van nieuwe wet- en regelgeving waarborgt het vigerend wettelijk
kader, met name de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit, dat in nieuwe situaties of bij
wegaanpassingen de grenswaarden voor geluid en lucht in acht worden genomen. Indien
maatregelen nodig zijn om grenswaarden te realiseren, dan zijn deze afdwingbaar en worden deze
afgestemd op de locatie-specifieke situatie.
Naast voorkomen van nieuwe normoverschrijdingen zetten wij ook in op het verbeteren van de geluiden luchtkwaliteit in de bestaande situatie. In het ‘Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen Tweede tranche 2014-2018’ zijn maatregelen opgenomen om het woon- en leefklimaat langs
provinciale wegen in Limburg te verbeteren en te beschermen (m.n. toepassing van stille wegdekken).
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zetten wij in op de
vermindering van luchtverontreinigende emissies door verkeer (vulpunten alternatieve brandstoffen,
subsidieregeling elektrische scooters en emissiearme taxi’s en bestelauto’s).
Voor vergunningen voor activiteiten die meer stikstofdepositie met zich meebrengen, wordt in de PAS
een nieuwe systematiek ontwikkeld, waardoor met veel minder administratieve inspanningen de
benodigde toestemmingsprocedures kunnen worden doorlopen. Aan Rijkswegen en andere MIRTprojecten wordt daarbij naar verwachting een hoge prioriteit toegekend; de bevoegdheid hiervoor
berust bij het Rijk. Voor andere verkeersprojecten, agrarische, industriële en ruimtelijke projecten
wordt daarbij per Natura2000-gebied een begrensde hoeveelheid ontwikkelingsruimte gedefinieerd,
waarbinnen aanvragen voor vergunningen voor meer stikstofdepositie door de provincie kunnen
worden toegekend.
Nog uit te werken maatregelen zullen worden genomen door de bevoegde gezagen. Bijvoorbeeld bij
de Wet geluidhinder (geluidsproblematiek langs provinciale wegen; via Provincie) en de PAS
(systematiek via rijk dan wel toepassing / vergunningverleningen via Provincies).
De PAS-systematiek zal naar verwachting in 2014 ter visie gelegd worden (inspraakmogelijkheid) en
in 2015 in werking treden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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Indieners zijn verheugd over de paragraaf over de voortzetting van de samenwerking via de
RMO’s en de doorontwikkeling daarvan. Men ondersteunt het aangegeven onderzoek naar de
meest gewenste RMO-structuur voor Zuid-Limburg. Men ziet geen aanleiding voor bestuurlijke
of ambtelijke samenvoeging van de RMO’s Noord- en Midden-Limburg, wel het onderzoeken
hoe men nog intensiever kan samenwerken.
Indiener is verheugd over het continueren van de samenwerking in RMO-verband en bepleit
deze samenwerking te intensiveren en op een hoger strategisch niveau te brengen. Daarvoor
zouden de benodigde middelen moeten worden aangepast.
Indiener is er voorstander van het RMO meer planmatig te laten functioneren en een
initiërende rol te geven in regionaal van belang zijnde verkeersproblemen. Een rol in het MIRT
behoort haars inziens daarbij tot de mogelijkheden.

1009

1017

1003

Standpunt GS
Wij zijn blij dat de RMO’s Noord- en Midden-Limburg en de Gemeente Venlo de beoogde voortzetting
van de verdere samenwerking en afstemming via de Limburgse RMO’s onderschrijven en dat de
geplande (via onderzoeken te onderbouwen) kwaliteitsslag bij deze RMO-structuur wordt
ondersteund.
Wij hebben verder kennis genomen van de het feit dat de RMO’s Noord- en Midden-Limburg op dit
moment geen aanleiding zien voor bestuurlijke of ambtelijke samenvoeging van de RMO’s Noord- en
Midden-Limburg, maar dat zij wel willen onderzoeken hoe zij nog intensiever kunnen samenwerken.
De opmerkingen van de Gemeente Weert zullen wij in het lopende onderzoeksproces betrekken. De
gemeenten worden nu al (individueel) in het MIRT-proces betrokken. Als zij deze rol bij het RMO
zouden willen leggen dan is dat bespreekbaar. Wij zijn van mening dat het op dit moment nog te vroeg
is om te kunnen bepalen of voor een geïntensiveerde samenwerking de benodigde middelen moeten
worden aangepast.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Hoofdstuk 5: Amibitie en strategie deelthema’s mobiliteit
5.1 Verkeers- en vervoersmanagement
Een regionale aanpak van de mobiliteitsproblematiek en infraprojecten in de regio Venlo is
essentieel. Een aanpak conform de SUMP methodiek lijkt kansrijk om modaliteiten en
mobiliteit integraal te kunnen afstemmen en afwegen.

5130

Standpunt GS
Op basis van de rond de Floriade opgezette verkeers- en vervoersmanagementmaatregelen is
recentelijk een aanzet gemaakt voor een bereikbaarheidsprogramma “Venlo bereikbaar”. Tot nu toe
ligt de focus vooral op verkeersmanagementmaatregelen. Dit moet met betrokken partijen verder
worden uitgebouwd met mobiliteitsmanagement en is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma
van ons Verkeers- en vervoersmanagementplan Limburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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5.2 Wegverkeer
T.a.v. de functietypering hoofdwegen op pag. 49 noemt u bij de hoofdverbindingsassen de
A67, A2 en A76 als logistieke assen van de mainports naar Venlo (e.v.) Wij hechten eraan dat
u hier ook het trimodale knooppunt bij Born/Holtum Noord benoemt.

1012

Standpunt GS
De tekst is inderdaad niet helemaal compleet en zal worden aangescherpt.
Voorstel aan PS
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz. 49 – Functietypering hoofdwegen
vervang:
“De A67, A2 en A76 zijn logistieke assen van de mainports naar Venlo (e.v.) en van de Randstad naar
Maastricht/Parkstad (e.v.) en zijn van nationaal en internationaal belang.”
door:
“De A67, A2 en A76 zijn logistieke assen van de mainports naar de logistieke knooppunten NoordLimburg en Zuid-Limburg en verder en van de Randstad naar Maastricht/Parkstad (e.v.) en zijn van
nationaal en internationaal belang.”

Indieners zijn teleurgesteld over de wijzigingen in het RVWN en het feit dat gemeenten hier
niet vooraf op konden reageren. Men vreest dat de wegen die op de nominatie staan om
overgedragen te worden te weinig aandacht zullen krijgen en gemeenten min of meer
gedwongen worden ze over te nemen.

1009

Opmerkingen vanuit enkele individuele gemeenten:
Gennep – N291 en N264 moeten onderdeel van RVWN zijn.
Horst a/d Maas – afvoeren van N554 van RVWN is akkoord, afvoeren van N556 is niet
akkoord.
Peel en Maas – gemeente heeft geen intentie om provinciale wegen over te nemen; N275
moet onderdeel zijn van het RVWN; N562 moet onderdeel zijn van het RVWN als regionaal
verbindende weg.
Venray – Voor de N270 moet een reserveringszone worden aangehouden om toekomstige
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Weert – De beoogde West-tangent ontbreekt in het RVWN.
De N590 is niet meer opgenomen in het Regionaal Verbindend Wegennet. Het is niet duidelijk
waarom dit is gedaan en wat hiervan de concrete consequenties zijn (o.a. op gebied van
prioritering en financiering, subsidies etc.)
Indiener vindt dat de N556 en N275 onderdeel van RVWN zouden moeten uitmaken met het
oog op een omleidingsroute voor het HWN.
Fig. 8, pag. 48, het gedeelte van de N276 ten noorden van de gemeentegrens tussen de A73
en de N297 moet volgens Indiener onderdeel uit blijven maken van het bovenregionaal
verbindend wegennet van de provincie. Dit wegdeel waarborgt in onderlinge samenhang met
de HWN de bereikbarheid van het naastgelegen gebied, maar ook van geheel ZL.
De indeling van de N280 bij de bovenregionaal verbindende wegen wordt als strijdig gezien
met hetgeen in het planproces rond de verbetering van de N280-west ter sprake is gekomen.
Daarbij is door inwoners van Baexem de zorg uitgesproken dat de weg een regionale (en
wellicht bovenregionale / internationale) verbindingsader zou worden. Van de zijde van de
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Provincie is in dat verband aangegeven dat de N280 een gebiedsontsluitingsweg zou blijven
en er geen opwaardering aan de orde was.
Verzocht wordt de N280 te categoriseren als gebiedsontsluitingsweg en de
reserveringsstroken voor de N280 te schrappen.
Indiener spreekt zijn zorgen uit over provinciale ambitie tot een duurzaam veilige inrichting van
het RVWN, vooral op het punt van dorpsdoorsnijdingen.
Indiener geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met de omlegging van de N280 dicht langs de
dorpskom van Baexem, noch met een mogelijke uitvoering van de N280 als 2x2 autoweg.
Indiener wil op korte termijn overleg met de Provincie over de gevolgen en financiële en
ruimtelijke kaders van de door de provincie gewenste maatregel.
Indieners maken zich zorgen over de wijze waarop het Duurzaam Veilig maken van het RVWN
zijn beslag zal krijgen, vooral bij dorpsdoorsnijdingen. Men is geen voorstander van zeer
rigoureuze maatregelen en het amoveren van woningen.
De N264 en N291 zijn afgewaardeerd tot regio ontsluitende wegen. Indiener wil dat deze
worden aangemerkt als regionaal verbindende wegen.
Indiener wijst op het belang voor de regio van A76, N281 en Buitenring (incl. aanhaking op
wegennet in Duitsland). Zij vragen aandacht voor de effecten op het onderliggende wegennet,
goed wegbeheer en afgestemde overdracht in relatie tot het netwerk, als gevolg van
verbeteringen uit het PVVP.
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Standpunt GS
Een concept van het PVVp is in het eerste kwartaal van 2014 tweemaal ambtelijk besproken met de
gemeenten, waarbij er gelegenheid was te reageren, o.a. op het gepresenteerde RVWN-netwerk. De
vrees dat wij te weinig aandacht zullen geven aan eventueel over te dragen wegen is ongegrond; in
het PVVp is aangegeven: “Tot die tijd worden deze wegen volgens de reguliere beheer- en
onderhoudsschema’s onderhouden”.
De mededelingen dat individuele gemeenten wel/niet wegen willen overnemen worden meegenomen
in het vervolgtraject en nu voor kennisgeving aangenomen. Alleen voor de bovenregionaal
verbindende wegen worden reserveringsstroken vastgelegd; de N270 behoort niet tot deze categorie
wegen. De Westtangent Weert heeft op dit moment onvoldoende status om in het RVWN opgenomen
te kunnen worden.
De N590, N556 en N275 maken op grond van het argument van intensiteiten, maaswijdte en positie i
het totale netwerk geen onderdeel meer uit van het RVWN. De consequenties voor de wegen die
geen deel meer uitmaken van het RVWN zijn aangegeven in H5.2 van het PVVp en in de beleidsnota
RVWN. Bij Venlo zien wij voor de N295 (Greenportlane) de rol weggelegd als omleidingsroute tussen
A67 en A73.
Het noordelijke deel van de N276 is naar onze mening geen bovenregionaal verbindende weg zoals
gedefinieerd in het ontwerp-PVVp. Wij wille bewerkstelligen dat langere afstandsverkeer zo snel
mogelijk van het hoofdwegennet gebruikt maakt. Dit weggedeelte kan ook als regionaal verbindende
weg de bereikbaarheid van het naastgelegen gebied goed verzorgen.
De indeling van de N280 bij de bovenregionaal verbindende wegen is niet strijdig met hetgeen in het
planproces rond de N280 is aangegeven. Alle provinciale wegen behoren tot de Duurzaam Veiligcategorie Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Daarbinnen hanteert de Provincie Limburg de tweedeling
bovenregionaal verbindende en regionaal verbindende wegen. De reserveringsstroken langs de N280
zijn gebaseerd op een politiek–maatschappelijke wens om belangrijke provinciale wegen
“toekomstvast” te laten zijn.
Bij de Duurzaam Veilige inrichting van het RVWN zal vanzelfsprekend rekening worden gehouden met
komdoorsnijdingen.
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De N291 maakt o.b.v. het ontwerp-PVVp geen deel meer uit van het RVWN op basis van intensiteiten,
maaswijdte en positie in het totale netwerk. De N264 is op basis van de intensiteiten en positie in het
totale netwerk gerekend tot de regio ontsluitende wegen.
Het belang van de A76 en de onderlinge samenhang met het onderliggend wegennet komt in de
aangekondigde studie aan bod.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

In figuur 8 moet de onderzoeksopgave van de verbinding tussen de Kop van Noord-Limburg
en Duitsland worden opgenomen. De B221 ontbreekt als belangrijke noord-zuid verbinding. De
aansluiting van Midden-Limburg op België is incompleet.
Indiener doet de suggestie om te onderzoeken hoe de verkeersverbindingen tussen A67 en
A77 kunnen aansluiten op wegen aan Duitse zijde.
Op blz. 49 staat dat het RVWN verbindingen verzorgt met de euregio’s. Er ontbreekt in het
RVWN en ook in de kaart Netwerkvisie een robuuste verbinding A2/Weert met België. Een
Westtangent, samen met een upgrading van de N564 kan deze functie prima vervullen.
Verzocht wordt de Westtangent in het RVWN op te nemen.
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De algemene beleidslijn ten aanzien van het Regionaal Verbindend Wegennet (RVWN) uit het PVVp
is nader uitgewerkt in de beleidsnota RVWN. De onderzoeksopgave N-Limburg – Duitsland is hierin
opgenomen en zal op korte termijn worden opgepakt. Daarbij zal ook de rol van de B221 worden
beoordeeld. De aansluiting van Midden-Limburg op België oogt incompleet vanwege het Belgische
wegenbeleid en de daar gehanteerde netwerkvisie (boomstructuur). De Westtangent Weert heeft op
dit moment onvoldoende status om in het RVWN opgenomen te kunnen worden.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Indieners hechten er aan goede afspraken te maken over een landbouwroutenetwerk en daar
een programma aan te verbinden waarin knelpunten worden opgelost. Het standpunt dat op
het RVWN in beginsel geen landbouwverkeer zou moeten worden afgewikkeld vindt men te
kort door de bocht en vreest men dat gemeenten probleemeigenaar worden. Men werkt graag
mee aan een integraal onderzoek naar de positie van landbouwverkeer op RVWN en OWN.
Indiener geeft aan dat er nader onderzoek nodig is over het toelaten van landbouwverkeer op
het RVWN, w.o. ook de terminaltrekkers op de N295 en N556.
Indiener vraagt om bij de aangekondigde nota Landbouwverkeer een relatie te leggen met de
agrarische visie in de regio en de sterlocaties en om nadrukkelijk de samenwerking met de
gemeenten te zoeken.
Indiener wil afspraken maken over een landbouwroutenetwerk. De eenzijdige beslissing van
de provincie om in beginsel geen landbouwverkeer af te wikkelen op het RVWN leidt tot
verkeersonveiligheid en overlast op het onderliggende wegennet. Indiener pleit voor een
integraal onderzoek naar de positie van het landbouwverkeer op zowel het RVWN als op het
onderliggende wegennet, dat moet leiden tot een gezamenlijke nota vast te stellen in het
RMO.
Indiener mist in het PVVp de ambitie om te komen tot een routenetwerk voor
landbouwvoertuigen, zoals die voor andere vervoersmodaliteiten er wel zijn. Een dergelijk
routenetwerk, afgestemd met alle wegbeheerders en gebruikers lijkt hen een praktische
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aanvulling voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Men vindt het positief dat het PVVp
wil komen tot een andere differentiatie van het landbouwverkeer. Een nadere uitwerking van
ontwikkelingen t.a.v. T-rijbewijs, snelheidsverhoging e.d. mist men in het PVVp. Men is erg
benieuwd naar de aanvullende studie over landbouwverkeer en het RVWN en wil daarbij
graag betrokken worden.
Indieners kunnen zich niet vinden in de passage ten aanzien van het landbouwverkeer op het
RVWN. Men heeft het gevoel dat er steeds meer beperkingen worden opgelegd aan het
landbouwverkeer. Het is in het bedrijfsbelang om ook op lange termijn gebruik te kunnen
maken van de RVWN wegen. Men verzoekt om in het vast te stellen plan meer rekening te
houden met het aspect landbouwverkeer.
Indiener begrijpt dat het landbouwverkeer op basis van bereikbaarheid en veiligheid niet van
alle wegen in de provincie gebruik kan maken, maar er moeten dan wel duurzame en veilige
alternatieven zijn. De LLTB is blij dat is aangegeven dat de ontwikkelingen aanleiding geven
tot een heroriëntatie. Indiener wil graag samen met alle belanghebbenden (gemeenten,
Provincie) kijken waar mogelijkheden zijn om gezamenlijk te werken aan veiliger verkeer en
goede landbouwroutes. De oplossing moet worden gezocht in maatwerk.
Indiener vraagt om de bovenregionaal verbindende wegen niet uit te sluiten van
landbouwverkeer, maar (ook) hier het nee, tenzij-principe te hanteren en vraagt voor regionaal
verbindende wegen een meedenkende grondhouding door daar een ja, mits-principe voor op
te nemen.
Indiener vraagt (met redenen) geen verbod op te nemen voor het gebruik van
landbouwvoertuigen op het RWVN.
Het beleid van de Provincie is gericht op het weren van landbouwvoertuigen van provinciale
wegen, terwijl het beleid van de gemeenten gericht is op het weren van de
landbouwvoertuigen van gemeentelijke wegen. Dit leidt tot onwenselijke en onwerkbare
situaties. Indiener verzoekt om samen met gemeenten en gebruikers van provinciale en
gemeentelijke wegen oplossingen te bedenken voor dit iandbouwverkeersinfarct.
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Standpunt GS
De algemene beleidslijn ten aanzien van landbouwverkeer op het RVWN uit het PVVp is nader
uitgewerkt in de beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet (RVWN). Daarbij is aangegeven dat er
een zekere afwegingsruimte is ten aanzien van landbouwverkeer op bepaalde provinciale wegen, mits
dit met de daarvoor noodzakelijke maatregelen mogelijk kan worden gemaakt. In het PVVp is een
nadere studie ten aanzien van het landbouwverkeer aangekondigd. De in zienswijzen vermelde zaken
daaromtrent worden in deze studie meegenomen en hierbij zullen de betreffende partijen worden
betrokken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Er wordt niet aangegeven wat de positie van fietsverkeer op het RVWN is.
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In het PVVp is in hoofdstuk 5.2 de positie van het fietsverkeer op het RVWN in algemene lijnen
aangegeven. Veiligheid is daarbij voor ons een belangrijke invalshoek. Dit is nader uitgewerkt in onze
beleidsnota RVWN en deels ook in de beleidsnota Fiets.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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De ontwikkeling van de Via Venray mag niet leiden tot meer (vracht)verkeer in het grensgebied
tussen de N271 en luchthaven Weeze.
Indiener wil graag samen met de Provincie een studie starten m.b.t. (de kruispunten van) de
N271 door Velden en Lomm.
Indiener verzoekt de spoorwegovergang Vierpaardjes in het PVVp op te nemen, te agenderen
voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en samen met Rijk en gemeente snel een
passende oplossing te zoeken. Dit vanwege de belangrijke rol van Vierpaardjes in het
realiseren van een tweede hoofdontsluiting tussen Venlo en Tegelen (Guliksebaan).
Bij het overzicht op blz. 56 ontbreekt volgens indiener de N271 te Plasmolen. Hier wordt door
de Provincie een herinrichting voorbereid en men gaat er vanuit dat de uitvoering in 2015 of
uiterlijk in 2016 van start gaat. Ook het Uitvoeringsprogramma (par. 6.2) zou als zodanig
moeten worden aangevuld.
De fileproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven speelt zich vooral af in NoordBrabant. De impact is merkbaar in Midden-Limburg. Indiener vraagt de Provincie initiatief te
nemen om de problematiek op te lossen.
De tekst ten aanzien van de Buitenring Parkstad Limburg wordt zodanig begrepen dat de
oorspronkelijk aan Duitse zijde geplande B258n niet meer opgenomen wordt. Dit wordt door
indiener toegejuicht.
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Het project Via Venray is gericht op een verbetering van het functioneren van de N271 tussen de
aansluiting van de A73 en de grens met N-Brabant. Hierbij is niet voorzien dat dit zal leiden tot meer
(vracht)verkeer in het grensgebied tussen de N271 en luchthaven Weeze.
Over de genoemde kruispunten van de N271 in Velden hebben wij sinds enige tijd contact met de
gemeente Venlo. Wij kijken mee naar oplossingen die worden uitgewerkt door gemeente Venlo. De
werkzaamheden in Lomm staan vermeld in ons Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) en de
planfase zal binnenkort worden opgestart.
De spoorwegovergang Vierpaardjes en de Venlose plannen voor het lokale wegennet zijn in
hoofdzaak een lokaal knelpunt. Wij zijn wel bereid via contacten met ProRail de gemeente te
ondersteunen om een passende oplossing te vinden.
Het genoemde project op de N271 betreft een meer lokale reconstructie om de verkeersveiligheid en
doorstroming ter plekke te verbeteren en is daarmee van een andere orde dan de op blz. 56
genoemde grote verbeterings- en aanlegprojecten die gericht zijn op de bereikbaarheid van Limburg.
De planvoorbereidingsfase van het project wordt binnenkort afgesloten. Het project is al opgenomen
in ons MIP.
In het PVVp hebben wij de congestieproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven benoemd en
aangegeven dat wij dit knelpunt samen met N-Brabant actief willen oppakken en agenderen bij het
Rijk voor korte termijnmaatregelen en een structurele oplossing. Wij zijn in gesprek met partners
(RWS Zuid-Nederland, LWV, Gemeenten, SRE en provincie Noord-Brabant) om wegvak onder te
brengen in het programma Beter Benutten 2 rondom Eindhoven. Voor grote infrastructurele ingrepen
is bij het Rijk in de komende jaren geen (financiële) ruimte.
Wij nemen kennis van de positie van de Stadt Aachen ten aanzien van de B258n.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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5.3 Fietsverkeer
Afstemming van het fietsbeleid met de gemeentelijke plannen heeft nog onvoldoende
plaatsgevonden.
De visie op het fietsverkeer is weinig uitgewerkt en moet meer concreet gemaakt worden.
De ambitie “groei naar het landelijk gemiddelde fietsgebruik” is erg ambitieus.
Indieners zijn zeer benieuwd op welke wijze de Provincie het fietsgebruik wil gaan monitoren
en welke rol de gemeenten daarin krijgen.
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Gedurende de opstelling van het PVVp en de beleidsnota Fiets zijn er in 2013 uitgebreide
mogelijkheden geweest voor de gemeenten om betrokken te zijn bij de planontwikkeling rond het
fietsbeleid. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma voor het fietsbeleid zullen wederom alle
relevante partijen worden betrokken.
Op basis van de landelijke cijfers is de ambitie voor Midden- en Noord-Limburg zeker haalbaar. De
ambitie voor Zuid-Limburg is steviger, aangezien daar het fietsgebruik beduidend lager is dan het
Nederlandse gemiddelde.
De monitoring is een van de uitvoeringsprojecten en wij zullen de gemeenten daarbij betrekken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

De betekenis van de toename van elektrisch fietsen op de verkeersveiligheid wordt gemist.
Indiener vraagt bij de uitwerking van het fietsbeleid om aandacht voor meer onderzoek en
sturing t.a.v. het fenomeen elektrische fiets: aandacht voor mogelijkheden groei van het
fietsverkeer en voor de verkeers(on)veiligheid.
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De impact van elektrisch fietsen op de verkeersveiligheid is onder de actielijn Educatie en voorlichting
ondergebracht. Met de groei van het gebruik van elektrisch fietsen ontstaan ook grotere
snelheidsverschillen, waardoor ook binnen de actielijnen Utilitair fietsnetwerk en Snelfietsroutes extra
aandacht aan het elektrisch fietsen zal worden besteed.
Het CROW en het Fietsberaad hebben een publicatie over dit onderwerp uitgebracht (Feiten over de
elektrische fiets, fietsberaadpublicatie 24). In het uitvoeringsprogramma Fiets komen deze
onderwerpen verder aan bod.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Als aparte actielijn moet “Stallingen” worden opgenomen, op zijn minst in de centra en bij OVknooppunten.
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Indiener vraagt bij de uitwerking van het fietsbeleid om aandacht voor de ketenmobiliteit fietsOV (m.n. Maaslijn) en de capaciteit van stallingen bij stations en OV-knooppunten.

1017

Standpunt GS
Stallingen zijn een onderdeel van het verkeers- en vervoersmanagement, waarbij ketenmobiliteit een
belangrijke rol speelt. Op OV-knooppunten zal speciale aandacht aan dit punt worden gegeven. Dit
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maakt onderdeel uit van de actielijn “Aanbod alternatieven” (zie H6.1). In het PVVp is verder in
hoofdstuk 5.4 aangegeven dat wij het regionale OV willen versterken door de haltes en
knooppuntontwikkeling ter hand te nemen. Dit is opgenomen in de OV-actielijn “OV-transferia”. In de
(uitwerking van de) beleidsnota Fiets wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de fiets in de
ketenmobiliteit.
Bij de realisatie van stallingen bij stations en OV-knooppunten zijn meerdere partijen betrokken,
waaronder de gemeenten. Wij zullen met hen daar afspraken over maken.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Het recreatieve en utilitaire fietsen langs de Maas wordt gemist.
Snelfietsroutes zijn een onderdeel van het utilitaire fietsroutenetwerk
Indiener vraagt bij de uitwerking van het fietsbeleid om aandacht voor de fietsroute langs de
Maas tussen Belfeld en Venlo en uitbouw daarvan in noordelijke richting, mogelijk als
snelfietsroute.
Een fietssnelweg Kerkrade/Heerlen – Aachen wordt door indiener toegejuicht.
Indiener doet de suggestie dat de in ontwikkeling zijnde snelfietsroute Cuijk – Mook –
Nijmegen het vermelden waard is op blz. 61.
Indiener is van mening dat een snelfietsroute tussen Weert en Eindhoven en België – Weert –
Roermond een zinvolle bijdrage aan mobiliteit en het recreatieve verkeer kunnen leveren en
vraagt deze op te nemen in het PVVp.
Indiener vraagt aandacht voor de fietsverbinding van Gennep naar Oeffelt en ziet graag een
aanpak voor het knelpunt ter plaatse van de verouderde fietsbrug in het uitvoeringsprogramma
van het provinciaal fietsbeleidsplan. Hierbij dienen ook andere overheidspartners betrokken te
worden.
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In het uitvoeringsprogramma van de beleidsnota Fiets zal aandacht worden gegeven aan het fietsen
langs de Maas.
In het PVVp is per actielijn globaal aangegeven welk projecten daarbij denkbaar zijn. In het
uitvoeringsprogramma Fiets zal aandacht worden besteed aan de genoemde snelfietsroutes.
Snelfietsroutes zijn in essentie inderdaad onderdeel van het utilitaire fietsroutenetwerk. Projecten voor
snelfietsroutes zijn pas mogelijk als er voldoende fietspotentie op de betreffende relatie aanwezig is.
Bij de samenstelling van het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan Fiets zal worden bekeken of
de fietsverbinding Gennep – Oeffelt en knelpunt is.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

5.4 Openbaar vervoer
Indiener vraagt in het kader van een goede bereikbaarheid van onderwijsinstellingen om
aandacht voor de OV-bereikbaarheid van de Chemelot-campus, met op langere termijn een
treinverbinding Aachen-Heerlen-Maastricht-Chemelot en op korte termijn een oplossing met
busvervoer.
Indiener vraagt in het kader van een goede bereikbaarheid van onderwijsinstellingen om
aandacht voor een drastische verbetering van het OV tussen Maastricht en Aachen.
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Indiener biedt aan afstemmingsoverleg te initiëren tussen de Provincie Limburg, gemeente
Maastricht, Zuyd Hogeschool en UM.
Indiener vraagt om uitdrukkelijk aandacht te besteden aan concessie-overschrijdende
openbaar vervoerlijnen. Er moet eenduidigheid bestaan over de uitvoering, zoals tarieven en
mogelijke kortingsproducten. Een bestaande of nieuwe concessie mag geen belemmering zijn
voor andere concessieverleners/-houders.
Gevraagd wordt t.b.v. de leefbaarheid in kleinere kernen om betere openbaar
vervoerverbindingen in Roerdalen, m.n. voor de kernen Melick-Oost en Etsberg richting
St.Odiliënberg;
Het openbaar vervoer in de regio Venlo is matig van kwaliteit. Met het oog op de investeringen
in de regio is het van belang een breed vertakt OV-netwerk te hebben.
Indiener verzoekt een visie en aanzet te ontwikkelen verder dan de planperiode om te komen
tot een snel en fijnmazig railvervoersysteem binnen Zuid-Limburg, dat de clusters van werk en
voorzieningen (Chemelot Campus, Sportzone en Orbis MC) beter verbindt met de
woongebieden en beter ontsluit door de inleg van extra stations.
Indiener maakt, namens de dorpsraad van Altweerterheide, bezwaar tegen het ter discussie
staan van de busdienst tussen Altweerterheide en Weert en opteert voor een flexbus, die in de
spitsuren regulier rijdt en in de daluren op basis van telefonisch reserveren. Men verzoekt het
programma van eisen voor de aanbesteding hierop aan te passen.
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Standpunt GS
De bereikbaarheid van Chemelot Campus met busvervoer is een integraal onderdeel van het
Limburgnet, het voorzieningenniveau openbaar vervoer zoals dat in het kader van het Programma van
Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe OV concessie is opgesteld.
Er wordt invulling gegeven aan de verbetering van het OV tussen Maastricht en Aachen per 1 juli
2017, door middel van de treinverbinding Maastricht – Heerlen – Aachen, waarbij ook Aachen West
wordt aangedaan.
Wij danken UM voor dit aanbod van afstemmingsoverleg en maken daar graag gebruik van.
Concessie-overschrijdende aspecten is een van de speerpunten van het nieuwe OV en wij maken
daartoe afspraken met vervoersautoriteiten in Duitsland en België.
De bereikbaarheid van kleine kernen en stedelijke regio’s is meegenomen bij de ontwikkeling van het
Limburgnet (zie hiervoor). Deze visie is een startpunt voor de aanbesteding van de OV-concessie
2016-2031. Gedurende deze concessie zal een ontwikkelteam inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
visies ten aanzien van de OV-bereikbaarheid van clusters van werk en voorzieningen.
Reactie 5052 is ook ingestuurd bij de inspraakreacties op het Ontwerp Programma van Eisen voor de
nieuwe OV-Concessie. Voor de volledigheid vermelden we hier het door ons gegeven antwoord in dat
verband:
“Het voorzieningenniveau openbaar vervoer zoals dat in het kader van dit Programma van Eisen is
ingevuld, is vormgegeven via het Limburgnet. Dit Limburgnet is na overleg met gemeenten, RMO's en
het Reizigersoverleg Limburg en andere partijen in het maatschappelijke veld tot stand gekomen. Alle
keuzes in het Limburgnet zijn consequent bepaald op basis van deze brondata: OV-chipkaartdata
aangevuld met onderzoek naar het gebruik en reisgedrag van reizigers met andere kaartsoorten. Op
grond van die cijfers: 29 reizigers per dag (in- en uitstappers bij elkaar opgeteld) is Altweerterheide
opgenomen in het Programma van Eisen als een zoekgebied waarvoor bediening niet geëist wordt,
maar wel gewenst. De vervoerder wordt geprikkeld via de gunningscriteria om toch een aanbieding te
doen.
De functie van het Limburgnet is om in het kader van deze aanbesteding een gelijk vertrekpunt voor
alle inschrijvers te creëren. Na het verlenen van een concessie dient de concessiehouder in
samenwerking met Provincie Limburg echter tot verdere ontwikkeling van het openbaar
vervoernetwerk te komen, dit in samenhang met andere vervoervormen zoals wensbussen, nieuwe
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buurtbus initiatieven en doelgroepenvervoer. Deze ontwikkeling vindt plaats met behulp van een
business-case en verloopt via het OV Ontwikkelteam Limburg. Wanneer een passende
vervoerverbinding niet wordt aangeboden door de geselecteerde vervoerder kan uw verzoek een
ontwikkelopgave worden waar tijdens de implementatieperiode nader onderzoek naar gedaan wordt.”
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Het PVVp gaat niet in op de vervoerbehoefte van Limburgers die gebruik maken van WSW-,
AWBZ- en leerlingenvervoer. Hiermee ontbreekt een volledige provinciale visie op rol en taken
van de Regiotaxi, WMO-vervoer, WSW-vervoer en leerlingenvervoer.
Indiener vindt dat de integratie van het doelgroepenvervoer met het OV van belang is, omdat
grofmazig OV ertoe leidt dat mensen minder kunnen participeren. Indiener verwijst naar de
reactie op het ontwerp PvE (brief 8 april 2014).
Het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer moet in samenwerking worden opgezet. De
afstemming hiertussen ontbreekt nog ook uit kostenefficiëntie is nauwe samenwerking vereist.
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Standpunt GS
Op het gebied van doelgroepenvervoer verandert er het komende jaar veel voor gemeenten.
Gemeenten krijgen er nieuwe vervoerstaken bij en tegelijkertijd moet er worden bezuinigd. De
gevolgen van deze taakwijziging voor het doelgroepenvervoer worden op dit moment door gemeenten
inzichtelijk gemaakt. Wij kunnen daarom op dit moment niet aangeven welke gevolgen dit heeft voor
de rol en taak van gemeenten, anders dan dat zij verantwoordelijk zijn voor het doelgroepenvervoer.
Met de wijze waarop het openbaar vervoerbeleid is weergegeven in het PVVp, faciliteert de Provincie
de gemeenten om het doelgroepenvervoer aan te laten sluiten bij het openbaar vervoer.
Net als de gemeenten vinden wij de aansluiting van doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer
belangrijk. De verschillende vormen van personenvervoer (openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en
andere vormen van georganiseerd personenvervoer) vormen idealiter dan ook één integraal
mobiliteitssysteem. Dit is met het PVVp ook zo beoogd.
Wij zullen de tekst in het PVVp ten aanzien van dit onderwerp voor de duidelijkheid nog wat verder
aanscherpen.
Voorstel aan PS
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.68 – paragraaf Bus
vervang:
“Te denken valt dan aan Regiotaxi(-achtige) systemen, maar ook aan lokale of particuliere initiatieven,
zoals busjes met vrijwilligers (buurtbus) of geheel nieuwe oplossingen zoals ‘wensbusjes’,
‘dorpsdeelauto’s’ of ‘digitaal liften’. Deze maatwerkvormen maken onderdeel uit van de regionale OVconcessie als zij vallen binnen de wettelijke definitie van openbaar vervoer. Het doelgroepenvervoer
(waaronder Wmo-vervoer; verantwoordelijkheid gemeenten) valt hierdoor niet onder de OV-concessie.
Wij willen echter door een goede samenwerking, afstemming en rolverdeling met de gemeenten op
deze manier wel een volledig palet aan vervoersmogelijkheden tot stand brengen, zodat er voor elke
burger steeds op maat een verplaatsingsmogelijkheid is.“
door:
“Te denken valt dan aan Regiotaxi(-achtige) systemen, maar ook aan lokale of particuliere initiatieven,
zoals busjes met vrijwilligers (buurtbus) of geheel nieuwe oplossingen zoals ‘wensbusjes’,
‘dorpsdeelauto’s’ of ‘digitaal liften’. De provincie en gemeenten vinden het belangrijk dat het openbaar
vervoer, doelgroepenvervoer en deze andere vormen van georganiseerd personenvervoer één
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integraal mobiliteitssysteem vormen voor reizigers in Limburg. Vormen van maatwerkvervoer maken
alleen onderdeel uit van de regionale OV-concessie als zij vallen binnen de wettelijke definitie van
openbaar vervoer. Het doelgroepenvervoer, waaronder Wmo-vervoer, is een verantwoordelijkheid van
gemeenten en valt niet onder de OV-concessie. Door een goede samenwerking en afstemming
tussen provincie en gemeenten over deze verschillende vormen van personenvervoer, met in
achtneming van elkaars verantwoordelijkheden, ontstaat een volledig palet aan
vervoersmogelijkheden, zodat er voor elke burger steeds op maat een verplaatsingsmogelijkheid is.“
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.70 – paragraaf Samenwerking met gemeenten
vervang:
“Hierdoor blijft het altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Provincie en gemeenten helpen
elkaar echter wel waar het kan bij het uitvoeren van de eigen taken en bevoegdheden, en zoeken
waar mogelijk synergie op.“
door:
“Hierdoor blijft het altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Provincie en gemeenten werken
vanuit hun eigen respectievelijke verantwoordelijkheden samen bij het uitvoeren van ieders taken en
bevoegdheden, en zoeken waar mogelijk synergie op.”
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.71 – bovenste alinea
vervang:
“De gemeenten besteden hierna het doelgroepenvervoer aan, wanneer duidelijk is waar geen
openbaar vervoer wordt geboden. De Provincie ondersteunt gemeenten (naar behoefte) bij deze
aanbesteding en bij de ontwikkeling na gunning.“
door:
“De gemeenten besteden hierna het doelgroepenvervoer aan, wanneer duidelijk is waar geen
openbaar vervoer wordt geboden. De Provincie ondersteunt gemeenten (naar behoefte) bij het proces
van deze aanbesteding en zoekt samen met gemeenten naar maximale afstemming tussen openbaar
vervoer en doelgroepenvervoer.”

Indiener is blij met de aandacht voor het spoorvervoer. In de reactie op het PvE aanbesteding
OV heeft men de volgende speerpunten genoemd:
−
−
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pro-actief participeren in de lobby voor spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dülken;
Maaslijn: op korte termijn realiseren van quick-win maatregelen, elektrificatie en station
Greenport Venlo. Op langere termijn spoor verdubbelen.

Standpunt GS
De prioriteiten in onze Railagenda voorzien in het uitvoeren van de door de gemeente Venlo
genoemde projecten.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Indiener vraagt in het kader van een goede bereikbaarheid van onderwijsinstellingen om
aandacht voor een directe treinverbinding tussen Maastricht en Schiphol (zonder
overstappen).
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Indiener vraagt in het kader van een goede bereikbaarheid van onderwijsinstellingen om
aandacht voor het herstellen van de rechtstreekse treinverbinding tussen Maastricht en
Brussel.
Indiener roept de Provincie op het proces om te komen tot een treindienst op de lijn KölnAachen-Heerlen-Sittard-Eindhoven actief en krachtig te ondersteunen.
De spoorlijn Antwerpen – Hamont – Weert is nadrukkelijk in het PVVp benoemd. Indiener
verzoekt om de personenverbinding vanuit Hamont naar Weert op korte termijn te realiseren.
De verbinding Maastricht – Heerlen – Aachen, die voor eind 2016 wordt voorzien, komt niet in
de tekst voor. De IC-verbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen is van grote betekenis voor
Aachen. Een pilot op deze verbinding zou wenselijk zijn. De infrastructuurverbetering van
Heerlen – Herzogenrath wordt van harte toegejuicht. Een grensoverschrijdende busdienst via
het Avantisterrein zou genoemd moeten worden.
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Standpunt GS
In het kader van de Railagenda hebben wij onze prioriteiten op het gebied van treinverkeer
vastgelegd. Deze agenda is op dit moment in uitvoering. Voor zo ver relevant, heeft een koppeling
plaatsgevonden tussen het POL/PVVp en de Railagenda. De door de verschillende indieners
genoemde verbindingen maken onderdeel uit van onze Railagenda.
Binnen het POL/PVVp en de Railagenda geven wij aan dat we grote waarde hechten aan een directe
IC-verbinding met de Randstad/Amsterdam, waarbij ons streven is om ten minste het huidige
bedieningsniveau te behouden. Specifiek voor Amsterdam geldt dat zowel Amsterdam Centrum als
Amsterdam Zuid als Schiphol belangrijke bestemmingen zijn. Welke verbinding(en) direct en welke
met snelle overstap worden geboden vergt nadere uitwerking en is mede afhankelijk van de
mogelijkheden die de concessiehouder van het Hoofdrailnet heeft om deze verbindingen in te vullen.
Op basis van regionale belangen en (technisch/inhoudelijke) mogelijkheden hebben wij in de
voorbereiding van de nieuwe openbaar vervoerconcessie Limburg gekozen voor een invulling van een
kwalitatieve verbetering van de treinverbinding Maastricht – Luik (met in Luik goede aansluitingen
naar verdere bestemmingen in België). Wij hechten daarbij specifiek belang aan de bediening van
station Maastricht-Randwyck in verband met de bereikbaarheid van de Health-campus inclusief UM.
Daarnaast worden mogelijkheden voor verbindingen met IC-kwaliteit vanuit Maastricht naar België
verkend.
In het kader van de Railagenda wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de treinverbinding
Hamont – Weert. Of en zo ja onder welke condities de verbinding valt te realiseren, blijkt uit dit
onderzoek.
In het PVVp geven wij aan dat wij streven naar het verbeteren van de treinverbindingen naar Aken en
Luik. Via de Railagenda en het Bestek voor de aanstaande aanbesteding van het openbaar vervoer in
Limburg geven wij concrete invulling aan deze verbindingen, onder andere door de realisatie van een
doorgaande treinverbinding Maastricht – Heerlen – Aken (na realisatie van de elektrificatie tussen
Landgraaf en Herzogenrath).
Ten aanzien van de IC-verbinding naar Aken geldt, dat in de Hoofdrailnetconcessie (HRN-concessie)
een zware inspanningsverplichting voor de concessiehouder is opgenomen om tot invulling van –
onder andere- een IC-verbinding naar Aken te komen. Of het noodzakelijk is om daartoe eerst een
pilot te houden, dient te worden bepaald door de concessiehouder van de HRN-concessie.
De totstandkoming van een grensoverschrijdende busdienst via het Avantisterrein is een zaak die in
het kader van de uitvoering en ontwikkeling van de nieuwe (vraaggerichte) OV-concessie Limburg
wordt ingevuld.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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In het kader van het grensoverschrijdende openbaar vervoer wordt de Avantislijn genoemd. In
kaart 4 van het POL wordt deze niet weergegeven, aangezien hier alleen de huidige situatie
wordt getoond.
De Stadt Aachen pleit voor de “Via Avantis”, omdat hiermee de betreffende steden verbonden
worden (economie, arbeidsmarkt, onderwijs), ook met de rest van Europa, en dit een goed
alternatief voor het autoverkeer kan zijn.
Indiener doet de suggestie om in de lijst van maatregelen inzake spoorverbindingen ook het
traject Nijmegen-Kleve op te nemen.

3013
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Standpunt GS
In de Railagenda is de lange termijn-ambitie opgenomen om de Avantislijn te realiseren. Met partners
in de regio is afgesproken dat prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de bestaande
spoorverbinding naar Aken via Herzogenrath.
Een spoorverbinding Nijmegen – Kleve behoort niet tot de bestuurlijke bevoegdheid van de Provincie
Limburg. De Stadsregio Arnhem – Nijmegen (en op termijn de Provincie Gelderland) is hierin
bevoegd.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Het rijksstreven van 6 Intercity’s en 6 stoptreinen per uur op het traject Eindhoven – Sittard
leidt tot noodzaak van meer ongelijkvloerse kruisingen en sluiting van kleine overwegen.
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Standpunt GS
De Lange Termijn Spooragenda (LTSA) van het Rijk gaat uit van een 6/6-model in de brede
Randstad. Voor Limburg is voorzien in een maximale bediening van 4 IC’s en 4 stoptreinen per uur.
Het POL/PVVp geeft aan dat wij de ambitie hebben om deze kwaliteit ten minste te behouden. Er is
geen aanleiding vanuit de LTSA om te veronderstellen dat het 6/6-model alsnog zal worden toegepast
in Limburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

5.5 Logistiek en goederenvervoer
Indiener wijst op een aantal studies van het Rijk rondom goederenvervoer en de noodzaak van
betrokkenheid van stakeholders daarbij.
Standpunt GS
Wij zijn bekend met en vaak betrokken bij de bedoelde studies. Betrokkenheid van de regionale
stakeholders wordt geborgd door regulier overleg (onder meer GVIC en Smart Logistics Centre
Venlo).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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Er is een gecoördineerde aanpak richting rijk nodig om de bereikbaarheid van Venlo als
logistiek knooppunt richting Duitse achterland te blijven borgen. Prioriteiten in deze zijn:
• Oplossen vollopen A67;
• Capaciteitsuitbreiding spoorverbinding richting Brabant en aanvullende railterminal;
• Capaciteit havens onvoldoende, nieuwe visie op havens van Venlo en Ooijen Wanssum is
noodzakelijk.
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Standpunt GS
Een en ander is in hoofdlijnen in het PVVp opgenomen en maakt meer in detail onderdeel uit van het
Actieprogramma Logistiek Limburg.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Indieners verzoeken het onderzoek naar de mogelijkheden voor overslag van goederen op het
spoor nabij Venray in het PVVp op te nemen.
Indieners zien graag in PVVp opgenomen een spooraftakking van de Maaslijn naar de nieuwe
havenontwikkeling van Venlo.
Indieners willen graag een onderzoek of bij verdubbelde Maaslijn het gedeelte Venlo-Nijmegen
kan functioneren als schakel in kwaliteitsnet goederenvervoer en als zuidelijke aftakking
Betuwelijn.
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Standpunt GS
In het PVVp wordt uitgegaan van twee logistieke knooppunten: Noord-Limburg en Zuid-Limburg. In
logistiek knooppunt Noord-Limburg liggen twee railterminals (TCT en Cabooter, beiden te Venlo) en
twee bargeterminals (TCT in Venlo en BCTN in Wanssum). Er wordt uitbreiding van de
overslagcapaciteit voorzien: een nieuwe railterminal Greenport Venlo en een uitbreiding van de
bargeterminals in Venlo en Venray. Daarmee is volgens onderzoek voor de toekomst voldoende
overslagcapaciteit in de regio beschikbaar. Realisatie van nog een railterminal op relatief korte afstand
is niet gewenst en zal dus door ons niet worden ondersteund.
Er is voldoende overslagcapaciteit (voorzien) in het logistiek knooppunt Noord-Limburg. In de praktijk
is er nauwelijks tot geen relatie (directe ladinguitwisseling) tussen barge- en railterminals. Hierdoor is
een spooraftakking van de Maaslijn naar de nieuwe havenontwikkeling van Venlo niet zinvol.
In het programma Hoogfrequent Spoor is een aftakking van de Betuweroute bij Meteren voorzien,
waarmee (de capaciteit van) de spoorverbinding met logistiek knooppunt Noord-Limburg op peil blijft.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Indieners achten reactivering van het huidige tracé van de IJzeren Rijn onacceptabel. Het door
de Provincie aangegeven alternatieve tracé langs de N280/A52 is alleen bespreekbaar als er
ook in het traject Belgische grens – Maas passende maatregelen worden genomen m.b.t. de
leefbaarheid in de woonkernen van Leudal en Weert en in Venlo aanpassingen aan het
huidige spooremplacement worden opgenomen.
Reactivering van het huidige tracé van de IJzeren Rijn is volgens de indiener onacceptabel.
Als dit toch wordt besloten dan dient de leefbaarheid gegarandeerd te worden en is voor
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indiener alleen een ondertunneling van het tracé in Weert bespreekbaar.
Indiener laat weten dat de deelstaat NRW op de hoogte is van de wens tot reactivering van de
IJzeren Rijn en voorstander is van een tracé langs de A52.
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Standpunt GS
Bij reactivering van de IJzeren Rijn zal het bevoegde gezag maatregelen nemen die voortvloeien uit
wet- en regelgeving. Wij zullen toezien op de realisatie van adequate maatregelen, die moeten zorgen
voor de bescherming van de leefomgeving, van mens en natuur.
Uit ambtelijk en bestuurlijk overleg met het verkeersministerie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is
hun standpunt ten aanzien van de reactivering van de) IJzeren Rijn duidelijk naar voren gekomen.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Problematiek vrachtwagenparkeren op en rondom Venlo is erg weerbarstig, en verwacht wordt
dat veel internationale vrachtwagenchauffeurs zich niet laten dwingen tot betaald parkeren,
waardoor er een groot gat tussen kosten en opbrengsten wordt verwacht.
Verzoek om samen met ons en het Rijk proactief op zoek te gaan naar een structurele
oplossing
Indiener geeft aan dat zij verwacht dat de markt niet snel de problematiek rond het
vrachtwagenparkeren zal oppakken en verzoekt om samen met het Rijk pro-actief op zoek te
gaan naar een structurele parkeeroplossing.
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Standpunt GS
Voor de zogenaamde verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet) is het Rijk
verantwoordelijk. Zij stellen hiervoor beleid op. Voor het realiseren en exploiteren van de zogenaamde
truckstops (private parkings voor vrachtwagens) is een marktpartij leidend.
Wij willen actief meedenken om te komen tot structurele oplossingen en dit faciliteren door partijen bij
elkaar te brengen en met goede aansluitingen op het provinciale wegennet.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.

Gelet op de negatieve gevolgen van meer goederenvervoer over de Maaslijn is de indiener
terughoudend ten aanzien hiervan. Er moeten met spoorverbeteringen tegelijkertijd
mitigerende maatregelen genomen worden die overlast voorkomen.
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Standpunt GS
Gebruik van spoor geschiedt altijd binnen de wettelijke milieunormering (geluid, externe veiligheid,
trillingen etc.).
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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5.6 Verkeersveiligheid
Onduidelijk blijft wat de inzet c.q. doelstelling op het gebied van de handhaving van de
verkeersveiligheid is
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Standpunt GS
De politie en het Openbaar Ministerie bepalen en organiseren de handhaving op het gebied van de
verkeersveiligheid. Wij ondersteunen, via het ROVL, de Limburgse verkeershandhaving met een vaste
overleg- en samenwerkingsstructuur. We wisselen gegevens uit en voeren gezamenlijk analyses uit
op provinciale schaal. Het ROVL blijft verder inzetten op communicatie rondom de
handhavingsactiviteiten, omdat wij handhaving zien als een belangrijk sluitstuk van
verkeersveiligheidscampagnes. Voor het ROVL blijft het zwaartepunt liggen bij de
gedragsbeïnvloeding als preventief middel.
Wij zullen de tekst van het PVVp in deze zin aanvullen.
Voorstel aan PS
Wijziging in ontwerp-PVVp
p.83 – paragraaf Handhaving
voeg toe:
“De politie en het Openbaar Ministerie bepalen en organiseren de handhaving op het gebied van de
verkeersveiligheid. Wij ondersteunen, via het ROVL, de Limburgse verkeershandhaving met een vaste
overleg- en samenwerkingsstructuur. We wisselen gegevens uit en voeren gezamenlijk analyses uit
op provinciale schaal.“

5.7 Luchtverkeer
Indiener plaatst ten aanzien van MAA de kanttekening of het in eigendom hebben en
exploiteren van een luchthaven wel een provinciale aangelegenheid is.
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Standpunt GS
Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van een regionale luchthaven met mogelijkheden voor
personen- en goederenvervoer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de (door)ontwikkeling van de
Limburgse economie. De argumenten voor de aankoop van MAA zijn dit voorjaar in een voorstel aan
Provinciale Staten voorgelegd en hebben geleid tot een positief besluit daarover.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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Hoofdstuk 7: Financieel kader

Indieners geven aan dat zonder de co-financiering vanuit de BDU de uitvoering van regionale
programma’s voor mobiliteits- en verkeersveiligheidprojecten in gevaar komt. Men roept op om
de co-financiering voor de periode na 2015 vroegtijdig veilig te stellen.
Indiener bepleit een consistente voortzetting van de lijn waarin u, in overleg met inliggende
gemeenten, de financiën in het BDU verbijzondert en de financiën inzet om de opgaven te
realiseren.
Indiener spreekt zorg uit over de beoogde overheveling van de BDU naar het Provinciefonds
en bepleit dat de voor verkeer en vervoer bedoelde gelden ook voor dit doel besteed kunnen
blijven worden en dat de gemeenten via de RMO’s of anderszins een belangrijke rol blijven
spelen in de bepaling van de besteding van deze middelen.
Voor de gezamenlijke uitvoering van het beleid is het behoud van gedecentraliseerde
middelen zoals de BDU voor de regio en gemeenten essentieel.
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Standpunt GS
Wij willen in samenwerking met de gemeenten projecten uit ons mobiliteitsbeleid uitvoeren. In dat
kader zetten wij de Brede Doeluitkering (BDU) in en gaan we bij gemeentelijke projecten uit van cofinanciering. Via het Limburgs Mobiliteitsprogramma (Li-MoP) plannen we steeds een jaarlijks
bestedingsplan en een indicatieve 4-jarige vooruitblik. De gemeenten worden steeds bij de
samenstelling van het jaarlijkse bestedingsplan betrokken. De overheveling van de BDU naar het
Provinciefonds is een landelijke afspraak, die tot enige veranderingen kan leiden. Dit wordt
meegenomen in het in het PVVp aangegeven verbetertraject van de RMO’s.
Voorstel aan PS
Tekst ontwerp PVVp handhaven.
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DEEL 6: INDIENERS MET CODE
1000 OVERHEDEN
1001 Universiteit Maastricht
1002 Waterschap Roer en Overmaas
1003 College van B&W Gemeente Weert
1004 College van B&W Gemeente Echt-Susteren
1006 Defaux Gemeente Gulpen-Wittem
1007 Gruisen Gemeente Maastricht namens gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
1009 RMO Noord- Limburg
1010 College van B&WGemeente Beek
1012 Gemeente Sittard-Geleen (Burgemeester en secretaris)
1013 Gemeente Stein, Hugo Lahaije
1016 Stadsregio Parkstad Limburg
1017 College van B&W Gemeente Venlo
1018 College van B&W Gemeente Nuth
1019 College van B&W Gemeente Mook en Middelaar
1020 College van B&W Gemeente Roerdalen
1021 College van B&W Gemeente Horst aan de Maas
1027 College van B&W Gemeente Maasgouw
1030 College van B&W Gemeente Schinnen
1032 College van B&W Gemeente Landgraaf
1033 College van B&W Gemeente Roermond
1045 College van B&W Gemeente Kerkrade, Erik Theunissen
1047 College van B&W Gemeente Onderbanken
1049 College van B&W Gemeente Beesel
1050 College van B&W Gemeente Peel en Maas
1052 College van B&W Gemeente Heerlen
1053 College van B&W Gemeente Simpelveld
1055 Gemeente Brunssum, Burgemeester en secretaris
1056 College van B&W Gemeente Voerendaal
1057 College van B&W Gemeente Valkenburg a/d Geul
1058 College van B&W Gemeente Eijsden-Margraten
1062 College van B&W Gemeente Nederweert
1065 College van B&W Gemeente Venray
1067 Gemeente Bergen
1068 College van B&W Gemeente Mook en Middelaar
1072 Sfeervol Meerssen, mevrouw ir. R.M.J.A. Kuppers MBA
1172 College van B&W Gemeente Gennep
1173 Gemeente Leudal
1175 Dienst Landelijk Gebied, de korenwolfcommissie
1178 College van B&W, gemeente Vaals
1179 Waterschap Peel en Maas, de heer Evers
2000 ADVIESBUREAUS EN BELANGENORGANISATIES
2001 Stichting Graetheide Comité (Slangen)
2002 Rentmeester Nijpjes namens Muermans
2003 Rentmeester Nijpjes namens Zantis de Frymerson – van der Goes
2004 Adviesbureau Pijnenburg namens Verhaegh tuinstraat VOF
2005 Pijnenburg Agrarisch adviesburo bv namens Driessen
2006 Projectum Advies bv Urmond namens Eurohandelsonderneming
2007 Arvalis namens de heer J.C.M. van der Weide en Deckers
2008 Pijnenburg namens Lemmen Egchel
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2010 Haarhuis Delden Farmconsult
2011 Heesen Peijnenburg bv Horst namens Van Raaij
2012 Joosten Arvalis bv Nederweert namens Teeuwen
2014 Van de Venne Aelmans bv Voerendaal namens SOME - Mergelsberg
2015 Rutten Arvalis bv Venray namens Mooren
2017 Bergs Advies BV namens Van Gennip Vredepeel
2018 Joosten Arvalis bv Nederweert namens Claes
2019 Boels Zanders Advocaten, namens Dassen Property NV
2020 Joosten Arvalis bv Nederweert namens Van de Broek
2022 Joosten Arvalis bv Nederweert namens Peeters
2024 Arvalis namens Peeters Maasbree
2030 Arvalis namens Billekens Sevenum
2035 Den Hollander namens Klevar Sevenum
2037 Accon AVM namens P.G.A. Poels te Merselo
2040 Accon namens Seijkens-Engels
2041 Accon namens R. Backus Ysselsteyn
2042 Accon Avm Groep BV namens Poels Drissen
2043 Accon namens Bart Camps Oostrum
2045 Arvalis namens Jorissen Heel
2047 Aelmans namens Cuijpers Schin op geul
2049 Arvalis namens van Oers Heythuysen
2050 Arvalis namens Pouwels Bergen
2051 Arvalis namens Peters Well
2052 Bergs advies namens Poels Meerlo
2055 Bergs advies namens Boonen Reuver
2057 Arvalis namens Peeters Gennep
2058 Bergs advies namens Geraets Neer
2060 Arvalis namens Rooijakkers Baarlo
2062 Arvalis namens Fredreix Wanssum
2063 Arvalis namens Martens Horst a/d Maas
2064 Arvalis namens Riswick Bergen
2065 Arvalis namens Mertens Kessel
2066 Arvalis namens Smeets Echt
2067 Aelmans, namens de heer M.W.P.M. Peeters
2068 Aelmans, namens Hayberries BV
2069 Aelmans, namens Tuinbouwvestiging De Kievit B.V.
2070 Aelmans, namens Mt. Van de Venne
2071 Aelmans, namens Vestjens
2072 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Joosten, Lemmens
2073 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens M.G.T. Vergeldt
2074 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens H.G.R. Weijers
2075 Aelmans namens Van Dijck
2076 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens J.T. Wolters
2077 Van Dijk c.s. Advocaten, namens Maatschap Joosten
2079 Arvalis, namens de heer A. Wiertz
2080 Arvalis, namens de heer A.A.E. Gilissen
2081 Arvalis, namens de maatschap Gemeni-Paulissen
2082 Arvalis, namens Camping Gulperberg BV
2083 Arvalis, namens de heer J.J. Pleijers
2084 Arvalis, namens mevrouw M.C.A.A. Bindels-Hupperetz
2085 Arvalis, namens Steinbusch B.V.
2086 Arvalis, namens Fam. Eijssen-Schlangen
436

2087 Arvalis, namens F.J.H. Lipsch en J.B.H. Vrusch
2088 Ever Advies planontwikkeling en ruimtelijke ordening, ir. E. van Veldhuizen
2089 Arvalis, namens de heer S.A. Franssen (De Verloren Kost)
2091 Arvalis, namens de heer H. Kremer (Manage Kremer)
2092 Arvalis, namens maatschap Peerboom-Smeets
2093 Arvalis, namens de heer J.H.M. Hutschemaekers
2094 Arvalis, namens maatschap Janssen
2095 Arvalis, namens de heer G.J.M. Brouwers
2096 Arvalis, namens de heer J.T. Janssen
2097 Bergs Advies, namens Pluimveebedrijf M. Thijs
2098 Bergs Advies, namens maatschap Schrieks-Martens
2099 Bergs Advies, namens maatschap Franssen-van Helden
2100 Bergs Advies, namens Van Zutphen VOF
2101 Bergs Advies, namens Maatschap Hamans
2102 Arvalis, maatschap Sogelée
2103 Bergs Advies, namens de heer E.W.M. Stempens
2104 Bergs Advies, namens Mousset Containerservice B.V.
2105 Arvalis, namens Meels Agro B.V.
2106 Arvalis, namens de heer L.L.M.J. Rutten
2107 Bergs Advies, namens Scheepens Pluimvee B.V.
2108 Arvalis, namens de heer H.H.J. Houben
2109 Bergs Advies, namens Roeven B.V.
2110 Arvalis, namens Boerderijcamping Beckers VOF
2111 Arvalis, namens de heer G. Pinckaerts
2112 Arvalis, namens de heer J.W. Thijssen
2113 Bergs Advies, namens de heer C.H. Salimans
2116 Bergs Advies, namens de heer F.J.A.R. Princen
2118 Six Advocaten, namens Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
2119 Bergs Advies, namens Maatschap Claessens-Van Dael
2121 Bergs Advies, namens Van Ool Agro B.V.
2122 Six Advocaten, namens Ingenope B.V.
2123 Arvalis, namens de heer J.A.E. Vaessen
2124 Six Advocaten, namens V.O.F. Kanaal Boulevard
2125 Six Advocaten, namens Zuidgrond B.V.
2126 Linssen CS Advocaten, namens maatschap Van Herten-Vosdellen
2127 Linssen CS Advocaten, namens Landbouwbedrijf Suntjens BV.
2130 Accon namens T. Backus Ysselsteyn
2134 Halsten Law Firm, namens Stichting Fontys
2135 Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. (ir. G.P.W.H. Martens)
2137 Arvalis, namens Vaessen VOF
2138 Rentmeesterkantoor N.p.m. van Oppen namens De Velde
2140 Arvalis, namens Plantenkwekerij De Kemp B.V.
2141 Rentmeester N.p.m. van Oppen namens Fam. Dassen (Hoeve Wissengracht)
2142 Rentmeester N.p.m. van Oppen namens Fam. Dassen (Mheer)
2143 Rentmeester N.p.m. van Oppen namens Fam. Dassen (Noorbeek)
2144 Achmea Rechtsbijstand, namens de heer J.H.G.J. van de Waarenburg
2145 Wyck Advocaten, namens de maatschap Debougnoux
2146 Arvalis, namens de heer G.H.P. Beijes
2147 Aelmans, namens Crasborn C.L.J.
2148 Accon avm Accountants, namens de heer H.P.M. Peeters
2149 Accon avm Accountants, namens Maatschap Kuypers
2150 Aelmans namens Bivak- en kampeercentrum ’t Zinkviooltje
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2151 Accon avm Accountants, namens Firma Peeters
2153 Accon avm Accountants, namens Blueberrygarden Holding B.V.
2154 Accon avm Accountants, namens Maatschap Saris
2156 Bergs Advies, nmens Kalle en Bakker Overslag BV
2157 Bergs Advies, namens de heer A.G.M. Reijnen
2159 Arvalis, namens A.J.H. Otten en M.E.P. van Eijk
2160 Arvalis, namens de heer W.J.P. Saasen
2162 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens WHMM Ploemen
2163 Arvalis Adviseurs namens CJ Winkelmolen en MCHE Winkelmolen Verstappen
2164 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Mans Weert BV
2166 AelmansRuimte Omgeving en Milieu BV namens JWH Houtackers
2167 Arvalis, namens de heren P. en J. Dings
2168 Arvalis, namens Tulnderij Beegdenhof B.V.
2169 Six advocaten, namens Projektontwikkelingsmaatschappij Heuvelland B.V.
2170 Six advocaten, namens Arcen en Velden Grondexploitatie V.O.F.
2171 Six advocaten, namens Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek B.V.
2172 Six advocaten, namens V.O.F. Laarveld
2173 Six advocaten, Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
2174 Linssen CS Advocaten, MCH Linssen Meevis
2175 Linssen CS Advocaten, maatschap Jenniskens
2176 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Maatschap Kurstjens Linssen
2177 Remie, namens de familie Timmers en de familie Laemers
2179 Aelmans, namens Forma van Biggelen
2180 Arvalis, namens de heer M. Tielen
2181 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Maatschap Beckers
2183 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Maatschap Van Montfort
2184 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens C van Summeren
2186 Bergs Advies, namens de heer Bongers
2187 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Sierkwekerij Linskens
2188 Bergs Avies, namens maatschap Brouwers-Bongers
2189 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu namens Van der Asdonk-Seuren VOF
2190 Bergs Advies, namens maatschap Brugeinderhof
2191 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu namens HAC Grooten
2192 Arvalis, namens de heer L. Geurts
2193 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu namens Den Mulder Landbouw BV Mulder
2195 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu namens Maatschap Hubens-Delissen
2197 Aelmans, namens maatschap Wolters
2198 Boels Zanders Advocaten, namens Diverse Clienten BV enz.
2199 Boels Zanders advocaten namens ENCI
2201 Accon AVM adviseurs en accountants, namens Minicamping Heidehof
2203 Dirkzwager advocaten & notarissen, namens Ankersmit Maalbedrijven B.V.
2204 Aelmans, namens de heer F.J.L. Scheepers
2205 LBP SIGHT, namens Xella Kalkzandsteenfabriek 'De Hazelaar B.V.'
2206 Aelmans, namens maatschap Mingels-Petit
2207 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens Maatschap Habets
2208 Ever Advies, namens Ruitersportcentrum De Groene Vallei
2210 Arvalis, namens de heer H.F.M. Schmeitz
2211 Achmea, namens Fam. van Well-De Jong
2213 Remie Fiscaal Juridisch Adsviesbureau namens Y. Hol -van Riet deel 1
2214 Arvalis, namens de heer J.I.M. Fuchs
2217 Arvalis, namens de heer J.H.M. Arts
2220 Arvalis, namens de heer L.W.M. Corstjens
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2226 Accon Avm Groep BV namens Philipsen Berden
2227 Arvalis namens Fam. Thiessen-Nijskens
2230 Accon Avm Groep BV namens Weijs
2232 Arvalis namens J.G. Rompelberg te Noorbeek
2234 Arvalis namens Fruitbedrijf Marx B.V.
2235 Accon avm Accountants, namens Maatschap Wilms-Broeren
2236 Arvalis namens Pluimvee- en Poeliersbedrijf Janssen
2237 Restaurant de Bosjop
2238 Arvalis namens de heer J.G.A. Meens te Spaubeek
2239 Arvalis namens Jongen-Budé V.O.F.
2240 Arvalis namens de heer Eggen te Windraak
2243 Arvalis namens Fruitbedrijf Bemelmans
2244 Arvalis namens maatschap Jacobs - Vaessen
2245 Arvalis namens maatschap Mulleneers-Kersten en Recreatieboererij Tergracht
2246 Arvalis namens maatschap Vanhommering-Bouwens
2247 Arvalis namens Maatschap Caubergh-Caubergh
2248 Arvalis namens de heer Hautvast te Gulpen
2249 Arvalis namens maatschap Landbouwbedrijf Drummen
2250 Arvalis namens Grondverzet- en Loonbedrijf Kaelen V.O.F.
2251 Arvalis namens Overhekerhof V.O.F.
2252 Arvalis namens Maatschap Voncken te Simpelveld
2253 Arvalis namens Maatschap van Dijck
2254 Arvalis namens Maatschap Bisschoff-Adams
2255 Arvalis namens Maatschap Anthuriumkwekerij Peelen
2256 Arvalis namens Maatschap Linders-Janssen
2257 Aelmans namens Holding P.M.G. Schoonbroodt B.V.
2258 Arvalis namens de heer P.H.J. Lemmen
2260 Arvalis namens maatschap Geerets - de Mulder
2261 Arvalis namens C.M. Elbers te Bergen
2262 Arvalis namens de heren A. en B. Camps en mevrouw J. Jacobs (maatschap)
2269 Arvalis, namens de heer Weerts (Weerts vleeshandel)
2270 Arvalis, namens de heer W.Jongen
2271 Arvalis, namens de heer L.G.G.M. Grooten
2272 Arvalis, namens de heer H.M.G. Coolen
2274 Arvalis, namens Coolen BV
2276 Arvalis, namens de heer J.P.M.H. Reinders
2278 Arvalis, namens Fa. van den Boom
2283 Arvalis, namens Reijnen Agro B.V.
2286 Arvalis, namens Fam. Willemsen
2289 Arvalis, namens de heer C.W.J. Corstjens
2290 Arvalis, namens Fam. Louwers
2291 Arvalis, namens H.C.J. M. Meuwissen
2292 Arvalis, namens de heer J.G.T. Gielens (Fruitbedrijf Gielens B.V.)
2294 Arvalis, namens Maatschap Vissers
2305 Bergs Advies namens Greijmans 12 B.V.
2306 Bergs Advies namens Wolters Pluimvee
2307 Bergs Advies namens dhr. R.W.E. Wolters
2309 Bergs Advies namens Melkveehouderij Verwielen V.O.F.
2310 Aelmans namens de heer F.H.M. Timmers
2319 Bergs Advies, Van Lier Mevissen VOF
2323 Aelmans directeur mg J.V.M. Aelmans
2341 Boels Zanders Advocaten namens Wyckerveste Adviseurs
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2342 CUMELA Nederland, W.H.M. Mestrom en H.E. Dijkema
2346 Six Advocaten, namens Ontwikkelingsmaatschappij de Haese C.V.
2348 Six Advocaten, namens Hoogveld Heerlen B.V.
2350 Arvalis, namens de heer J. Loonen
2357 Arvalis namens Voermans Oirlo
2358 Arvalis, namens Maatschap Habets Eckelrade
2359 Arvalis, namens de heer J. Bendermacher
2360 Arvalis, namens HWR Jacobs
2361 Arvalis, namens de heer F. Vissers
2362 Arvalis, namens J.G. Robertz
2363 Arvalis Adviseurs namens HPG van Vegchel
2364 Arvalis, namens de heer M.M.A.G. Steenbakkers
2365 Arvalis, namens P.L.G. Vissers
2368 Arvalis, namens de heer J. Nelissen
2369 Arvalis, namens de heer M. Schoenmakers
2370 Arvalis, namens de heer MTTM Peters
2372 Arvalis, namens de heer P.W.J. Philipsen
2378 Aelmans Ruimte Omgeving en Milieu BV namens HJM Vaesseb en JMH Vaessen
2379 Arvalis, namens de heer E.J. Hendrikx
2385 Arvalis Adviseurs namens Maatschap Theelen Vossen
2387 Arvalis, namens de heer A.P.M. Linssen
2388 Arvalis, namens Criens Blueberries
2392 Arvalis, namens de heer E. Pinxten
2393 Arvalis namens Claes Bocholt
2395 Arvalis, namens de heer H.B.M. Damen
2396 Arvalis, namens de heer J.J.H. Reijnders
2397 Arvalis namens de heren WTG Peters
2398 Arvalis, namens Fam. Pennings
2399 Arvalis, namens M.H.B. van Asten
2409 Bergs Advies, namens Leveroysedijk B.V.
2410 Arvalis Adviseurs, namens Fam. Bischoff-Laemers
2413 Bergs Advies, namens Nies Ontroerend Goed B.V.
2414 Arvalis, namens de heer L. van Hoeij
2415 Arvalis, namens Landgoed het Kruis B.V.
2416 Bergs Advies, namens Maatschap Adams
2417 Bergs Advies, namens Mts. Jongen
2419 Bergs Advies, namens L.J en E.J.P. Arts
2421 Bergs Advies, namens Wallenhof B.V.
2423 Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.a. namens Maatschap Hupperichs
2427 Arvalis Adviseurs namens Maatschap Van Melick Geraets
2428 Bergs Advies, namens Pluimveebedrijf Peelheide
2429 Bergs Advies, namens de heer A.P.M. Reijnders
2430 Aelmans, namens de heer R.J.J.M. Smeets
2431 Bergs Advies, namens de heer J. Claassens
2433 Aelmans, namens de heer H.W.J. Kremer
2435 Aelmans, namens Mw. Zillikens-Den Hollander
2437 Aelmans, namens de heer T. Brands
2438 Aelmans, namens de heer E.H.M. Sijben
2439 Aelmans, namens VOF van Hoven-Beusmans
2440 Bergs Advies, namens mevrouw M. van Lier-Grooten
2441 Aelmans, namens de heer R.H.E.M. Vaessen
2444 Aelmans, namens de heer H. Engelen
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2445 Accon AVM adviseurs en accountants, namens J.M.H.J. Willemssen
2446 Accon AVM adviseurs en accountants, namens H.A.J. Weijs
2447 Ever Advies planontwikkeling en Ruimtelijke ordening, namens de familie Ruhl
2448 Ever Advies planontwikkeling en Ruimtelijke ordening, namens de heer en mevrouw PoelsDuijkers
2449 Ever Advies planontwikkeling en Ruimtelijke ordening, namens Loobeek Agro B.V.
2450 Arvalis Adviseurs namens Fam. Coumans-Janssen
2451 Aelmans, namens A.J.M. Horsmans
2452 Aelmans, namens Maatschap Vestjens-Engels
2453 Aelmans, namens Nunhems Netherlands B.V.
2454 Aelmans, namens Colbers Holding B.V.
2455 Aelmans, namens T.L.C. Boonen en Kwekerij Boonen-van der Heijden B.V.
2456 Rentmeester NVR /R-Taxateurs/Makelaars Meertens Vastgoed BV, namens de heer R. Marx
2462 Arvalis, namens Kwekerij Litjens B.V.
2464 Arvalis, namens Cornelissen Fresh Food B.V.
2465 Arvalis, namens de heer T. Cauven
2466 Arvalis, namens de heer G.O. Geraets
2468 Arvalis, namens Rosahoeve Holding B.V. en DE Beheer B.V.
2470 Arvalis, namens de heer P.P.M. van Meijel
2472 Arvalis, namens mevrouw Hanraets
2473 Pijnenburg, namens F.P.J.M. Janssen
2474 Arvalis, namens Gubbels Siberie B.V.
2475 Arvalis, namens Gommans Egchel B.V.
2476 Arvalis, namens Gommans Meijel B.V.
2477 Arvalis, namens Nova Natura B.V.
2478 Arvalis, namens A. Schreurs Plantenkwekerij B.V.
2479 Arvalis, namens T & T van Leeuwen VOF
2480 Arvalis, namens Ties Vastgoed Meijel B.V.
2481 Arvalis, namens VieVerde B.V.
2482 Arvalis, namens Janssen-Kusters VOF
2483 Arvails, namens Vissers Aardbeiplanten B.V.
2485 Aelmans, namens Wolfhagen Groenbeheer
2486 Aelmans, namens maatschap Maessen-Dullens
2487 Accon AVM adviseurs en accountants, namens Coen Kessels Containerplanten B.V.
2488 Van Landschot Nannenga namens TANA de Guerre
2489 Thewessen Vastgoed, M.J.R. Thewessen
2490 Arvalis, namens de heer W.J.G.A. Smeets, mevrouw P.M.C. Lenders en L.T.F. Smeets
2492 Arvalis, namens Schrijnwerkers-Smits Beheer B.V.
2493 Arvalis, namens Wijlick Maasbree B.V.
2494 Arvalis, namens de heer T.J.M. Roelofs
2498 Bergs Advies, namens de heer H.A.E. Corstjens
2499 Arvalis, namens de heer J. Peelen
2500 Arvalis, namens de heer J. Theunissen
2501 Arvalis, namens de heer R.P.J. Weijers
2503 Arvalis, namens The Horse Valley
2504 Arvalis, namens de heer J.M. v. Kempen
2505 Arvalis, namens de heer A. Vossen, namens Vossen Leudal Onroerend Goed B.V.
2506 Arvalis, namens de heer A. Vossen, namens Vokar Onroerend Goed BV
2508 Arvalis, namens de heer R. Martens, V.O.F. Martens Asperges
2509 Arvalis, namens Forschelen
2514 Arvalis, namens de heer G.T.B. Peeters
2517 Arvalis, namens Maatschap Jeuken de Swart
2518 Arvalis, namens Gipmans Verhuur B.V.
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2519 Arvalis, namens BIO Verbeek B.V.
2522 Accon AVM adviseurs en accountants, Aspergeboerderij Sonnenschein
2523 Accon AVM adviseurs en accountants, Houbensteyn BV
2524 Pijnenburg Agrarisch Adviesburo BV, namens Fam. Haenen
2525 Ever Advies namens melkvee- en vleesbedrijf VOF Hendrickx
2526 Arvalis Adviseurs namens Milders VOF
2527 Pijnenburg agrarisch Advies & Ontroerend Goed, J.A.M.M. Drissen
2530 Pijnenburg agrarisch Advies & Ontroerend Goed, maatschap Vestjens-van Enckevort
2533 Pijnenburg agrarisch Advies & Ontroerend Goed, de heer H. van der Heijden
2539 Arvalis, namens de heer P.G.H. Hegger
2542 Aelmans, namens de heer D.J.C.M. Gulikers
2550 Bergs Advies, namens de heer J.H.G. Schuurman
2557 Bergs Advies, namens Maatschap Van Pol
2559 Arvalis, namens J.J. Hekers en G.C.M.I. Hekers-Smeets
2560 Arvalis, namens de heer R.A.M. Vousten
2561 Arvalis, namens de heer R.J.G.M. Horsmans
2562 Arvalis, namens de heer H. in het Zandt
2563 Arvalis, namens de heer H.P.A.M. Peeters
2564 Arvalis, namens de heer M.J.E. Vissers
2567 Arvalis, namens de heer H.M.P. van de Goor
2572 Pijnenburg Agrarisch Adviesburo BV namens Görtz BV
2573 Pijnenburg agrarisch advies & onroerend goed, namens Lenders Vastgoed
2637 Arvalis Adviseurs, namens J. Fransman
2639 Arvalis Adviseurs, namens Vermeerderingstuinen Nederland
2640 Arvalis Adviseurs, namens M. Litjens
2641 Arvalis Adviseurs, namens Maatschap Wijnen
2644 Arvalis Adviseurs, namens J. Ronnes
2645 Arvalis Adviseurs, namens PPO locatie Vredepeel
2646 Arvalis Adviseurs, namens Vocu BV
2647 Arvalis Adviseurs, namens Maatschap Verhaegh
2648 Arvalis Adviseurs, namens J.P. van den Beucken
2649 Arvalis Adviseurs, namens J. Cuypers
2650 Arvalis Adviseurs, namens Maatschap van Dijck Ewals
2653 Arvalis namens Holmel BV
2664 Arvalis Adviseurs, namens Vreba Melkvee BV
2666 Arvalis adviseurs, namens Maatschap Andrien
2668 Arvalis Adviseurs, namens T.P. van den Berg
2669 Arvalis Adviseurs, namens H. en J. Verhaegh, maatschap Verhaegh
2670 Arvalis Adviseurs, namens H. Valkx
2671 Arvalis Adviseurs, namens F. Op het Veld
2672 Arvalis Adviseurs, namens P. Lucassen
2673 Arvalis Adviseurs, namens J. Maas
2674 Arvalis Adviseurs namens J. Kroekenstoel
2676 Arvalis Adviseurs, namens W. Egelmeers
2677 Arvalis Adviseurs namens S.J.H.M. Schutgens
2678 Arvalis Adviseurs namens H.J. Baeten, Baeten H.J, Lier van D.H. Mts.
2679 Arvalis Adviseurs namens dhr. en mw. Custers-Keursten, VOF Custers-Keursten
2680 Arvalis Adviseurs namens H. van de Goor
2681 Arvalis namens P.v.d. Goor Mariahoop (Echt)
2682 Arvalis Adviseurs namens H.A. Hoffman
2683 Arvalis Adviseurs namens L.M.J. van den Hombergh
2689 Arvalis Adviseurs, namens Maatschap Troquet
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2690 Arvalis Adviseurs, namens Landbouwbedrijf Dullens-Eijssen
2697 Arvalis Adviseurs, namens G. van de Geest
2700 Arvalis namens Jos Frijns en Zonen B.V.
2705 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Tijssen BV
2706 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Valk, van der, V.
2707 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Roersch G.
2708 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Verhaegh Meterik BV
2709 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Jacobs J.M.C.
2710 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Joosten J.A.G.M.
2711 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Maatschappij Nelissen
2714 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Dhr. Cruchten
2725 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Strous W.
2727 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Lappen Boomkwekerij BV
2731 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Maatschappij Peeters-Linders
2739 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Dhr. Verlinden
2742 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, Weijers H.G.W.
2748 Arvalis Adviseurs - ROERMOND, namens Janssen J.C.CJ.
2766 Arvalis, namens West Plant Limburg B.V.
2768 Aelmans, namens de heer J.A.M. van Knegsel
2782 Rentmeester F. Nijpjes, namens mr. de Jong = erven Timmermans
2784 Aelmans, namens de heer P. Smeets
3000 BUITENLANDSE ORGANISATIES
3001 Schmell Selfkant (Dld)
3002 Wardzala StädteRegion Aachen (Dld)
3003 Landesbetrieb Stabenbau Nordrhein- Westfalen
3004 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
3005 Stadt Herzogenrath, Der Bűrgermeister
3006 Bezirksregierung Düsseldorf
3007 Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
3008 Kreis Heinsberg
3009 Bezirksregierung Köln
3013 Stadt Aachen Burgemeester
4000 POLITIEKE PARTIJEN
4001 Coalitie Gulpen-Wittem
5000 BEDRIJVEN,BURGERS, BELANGENORGANISATIES EN ANDERE BELANGHEBBENDEN
5001 Timmermans Venlo
5002 Wellen Ysselsteyn
5003 Wijers Buggenum
5004 Baars Recycling b.v. Echt
5006 Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek
5007 Verhaegh Werkgroep Kleefsedijk
5008 Molenstichting Limbugr Roermond
5009 Vaessen Raalte
5010 Lamerichs-Dormans Jabeek
5011 Terraq Venlo via Silvrants Architecten
5012 Trafficport Venlo TPOG
5013 Thissen Swalmen
5014 Team legalisatie en woonklimaat Stille Wille Meijel (mw Verhees)
5015 Storms Einighausen
5016 Aelmans Baexem
5017 P.G.T. Goor Mariahoop
5018 M.T.P. Goor Mariahoop
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5019 Brauers Epen
5020 Geelen Hoensbroek
5021 Grooten Klimmen
5022 Duijf Maasbree
5023 Manders Maasbree
5024 Boots Roermond
5026 van Lipzig Melkveehouderij De Brem Holsteins
5027 Berben America
5028 Kersten Oudekerk aan de Amstel
5029 Burgers Broekhuizenvorst
5030 Stichting Studiegroep Leudal
5031 Stichting Woonstad Weert
5032 Melkveehouderij Cuijpers Broekhuizen
5033 An Claessens Nagel
5034 Rours-Teunissen Roermond
5035 Wevers Brunssum
5036 Strating-Joosten Roermond
5037 Huntjens Bemelen
5039 van den Berg Stichting "Bezin in Limburg" 'Geleen
5040 Rohde Hoensbroek
5041 Krol Weert
5042 Stichting Wandelnet
5043 Koetsier Spaubeek namens IVN Spaubeek
5044 Venlo combinatie Lommers-Hegger
5045 Lommers Venlo
5046 Kempen Agrarisch bedrijf Leunen
5047 Houben Venlo
5048 Koning Wienerberger bv
5049 Lemlijn Mheer
5050 Huveneers-Luyten Brunssum
5051 Franssen Voerendaal
5052 Hansen Weert
5023 Manders Maasbree
5054 Gubbels Helden
5056 Strating Roermond
5058 Stichting Milieufederatie Limburg, de heer B.N.J. Cobben
5059 Steegh Venlo
5060 Stichting het Limburgs Landschap
5061 Corstjens namens Aldi Roermond bv
5064 Broers Eys
5066 Bouwens namens Advocatenkantoor Exaten te Baexem
5067 Eurlings Snoeijs namens Limburgse Kastelen Roermond
5068 Horbach Simpelveld
5069 Vleugels Schimmert
5070 CNC Grondstoffen Gennep
5071 Erfgoedvereniging Heemschut
5072 Vogelzangs Wellerlooi
5074 Centrummanagement Geleen
5075 Melgeitenbedrijf Smits- Jaspers
5076 Arag namens Hendriks Platteland Makelaardij
5077 Stichting Ruimte
5078 R.A.M. Berden, St. Odiliënberg
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5079 Delfstoffen Combinatie Maasdal B.V.
5080, 5245 Teunesen zand en grind B.V. (Ir J.R. Deutekom, directeur)
5081 LLTB-afd Weerterland
5082 FODI, mr. G.J.A. Sigmond
5083 Recreatieoord Nieuwe Hof Meijel, De heer L. Kanters
5084 Grouwels Daelmans, G.R.E.M. Konings/directie
5085 Natuurmonumenten, Ir. C.A.M. Rijnen (regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg)
5086 E.H.M. Wouters, Spaubeek
5087 J.P. Bovend'eerdt, Weert
5089 De heer P.J. Schreurs (MTS Schreurs-Corsten)
5090 Avenue 2
5093 De heer P.J.M. van Cruchten, namens Maatschap van Cruchten
5094 Vereniging Behoud de Parel Grubbenvorst, André Vollenberg (voorzitter)
5095 Kuypers Kessel, Ken Jeurissen (medewerker Ruimtelijke Ordening)
5097 Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)
5098 Gc Horn Beegden Bv
5099, 5135, 5136 DSM Managing director A.G. Brouwer
5103 Ing. Graaf J.B.F.W.A.F. von Marchant und Ansembourg
5105 Mevrouw C.D.G. Verstappen, Helden
5106 Mans-Verdonschot VOF, De heer J.M. Mans-Verdonschot
5107 De heer J.M. Stoffer, Eijsden
5108 W Heijmans
5111 MJ Reurich
5112 JMG Berghs
5113 VPG Jacobs
5114 Gasunie Transport Services BV
5115 RPLM Lommen
5117 JAPM van den Beuken
5118 Stichting Landgoed Slot Schaesberg
5119 Planopoint
5120 Waterleiding Maatschappij Limburg
5121 Staatsbosbeheer Regio Zuid
5122 Californie Wijnen Geothermie BV
5125 P. Berghs
5126 J. Omloo
5127 Lbp Sight
5129 LLTB afd. De Winning
5130 Development Company Greenport Venlo de heer J.L. Postulart
5131 De heer W.H.G. Roost
5132 Debema Montfort B.V. A Drenth
5133 Maatschap Beenen Hans Beenen
5137 NEPROM directeur Jan Fokkema
5139 De heer W.H.J.M. van den Eertwegh
5140 Pijnenburg advies J.J.R. Geelen
5141 Klinkers Wonen en Slapen de heer Klinkers
5142 De Groot & Zonen B.V. Ing. F. de Groot
5143 Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. th. J.M. van Oorschot
5144 F.M.L. Claessens, Haelen
5150 LLTB, H.M.G. Hartmann en de heer H.J.C. Senden
5152 Ruimte voor Ruimte Limburg
5153 MIR Peel en Maas, de heer H.J.G. Bouten
5160 Ecologische Werkgroep Weert Zuid
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5162 De heer J.L.G.J. Nacken, Mechelen4-7
5163 Vereniging Natuurmonumenten, De heer C.A.M. Rijnen
5164 De heer L.M.T. Sevriens, Echt
5165 Meulen Projectontwikkeling, A.C.G. Meulen
5167 Mevrouw W.P.M.J. Smeets, Eijsden
5168 De heer H.J. Smeets, Posterholt
5169 E.K. de Koning
5170 Fam. Janssen, Reuver
5171 Maatschap Huls, Michel Huls
5172 De Stille Wille Meijel BV, namens S. de Jong
5176 De heer J. Thegels, Posterholt
5179 Neessen Aardbei & Asperge Planten VOF, de heer P.G.J. Neessen
5181 Landgoed de Gortmeule, De heer A.F.L. Hoeymakers
5182 De heer R. Stiphout, Leunen
5184 De heer A.J.H. Willemsen, Vlodrop
5185 De heer M. Kersten, Sevenum
5186 Recron, de heer F. Verkoijen
5187 De heer P.J.W. van Melick Swalmen
5188 De heer H.H.M. Bonten, Baexem
5192 Mevrouw W.G.P. Gielen, Wanssum
5193 De heer L.J.J. van Tuel, Weert
5194 De heer J.L.M. van Susante, Geijsteren
5195 Adriaansen & Keulers Belastingadviseurs/Juridisch adviesbureau, Vereniging van Eigenaren
van Commerciele Ruimten
5198 De heer T.A.H. Broex, Gronsveld
5199 NVB Vereniging voor ontwikkelaars & Bouwondernemers, de heer C. van Rooyen
5200 Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert, de heer J.H.P. Levels
5203 De heer H.J. Timmermans, Maria Hoop
5204 Maatschap J en R Timmermans, Maria Hoop
5206 Ark Natuurontwikkeling
5207 De heer P.H.M. Heeskens, Baexem
5208 De heer S. Frederix, Afferden
5209 De heer P.M.A. Verheggen, Kelpen-Oler
5210 Maatschap J.M.C. Waelen
5211 Familie Lamers, Ottersum
5213 Mediagroep Limburg Sittard, J. heijnen
5214 NSW Landgoed Heidenheim Beesel
5215 LHB BV, R.R. van Midden
5216 A.J. Huijen, Heerlen
5217 De heer Y. Collin, Venlo
5218 H.J.W. Janssen cs
5223 Goessens H.H.M.
5225 Californie B.V. Ir. Drs. L.W. Burghout
5226 R.J.E. Kroonen, Schin op Geul
5228 Hoveniersbedrijf Hagelstein, de heer H.G.C.M. Hagelstein
5229 Stichting Groen Groep Sevenum, De heer Ing. R. Janssen
5230 L.J.M. Lacroix, Gulpen
5231 Werkgroep Behoud de Peel, W.M.M. van Opbergen
5232 SVR
5235 De heer A.F.X.J. Geraets, Swalmen
5236 Maasplassen Herten Bv
5244 De Poshoof, De heer R. Niesten
5248 De heer D.J. Nijenhuis, Merselo
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5249 LLTB, Drs. H.J.C. B. Senden
5250 Hartmann
5255 RKDEV Arcen, de heer J. Tielen
5256 Stichting Groen Weert
5261 De heer P.J.T. Heber, Heel
5263 Limburgs Particulier Grondbezit, F. Nijpjes
5268 de heer J.C.M. Custers, Afferden
5269 de heer T. Jaspers, Meijel
5270 de heer J.P.P. Kerckhoffs, Spaubeek
5271 Mevrouw D.M.M. Verhaegh, Koningslust
5274 E.M. Haffmans, Peel en Maas
5275 de heer A.G.W. Janssen, Oirlo, Pluimveebedrijf Rievershof
5276 Wayland Nova, de heer Bas Hendrikx
5278 Inspraakreactie P. Wolters Beheer B.v
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DEEL 7: VOORGESTELDE AANPASSINGEN
In dit hoofdstuk worden alle voorgestelde aanpassingen in het ontwerp-POL2014 (tekst en/of kaarten),
de ontwerp-Omgevingsverordening (regeling, kaarten en/of toelichting) en het ontwerp-PVVp (tekst
en/of kaarten) gebundeld weergegeven. Ze komen voort uit de zienswijzen die in de vorige
hoofdstukken besproken zijn..
Leeswijzer
Deel 7 is een nota van wijzigingen, en bevat de voorstellen tot aanpassing van respectievelijk
• het ontwerp POL2014
• de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014
• het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma
De voorstellen zijn geordend naar hoofdstukken en/of paragrafen van de genoemde documenten.
Het overzicht van aanpassingen in de ontwerp Omgevingsverordening wordt afgesloten met een
conversietabel.
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Wijzigingsvoorstellen m.b.t. ontwerp-POL2014
Algemeen
Voorstel aan PS 1
Verduidelijkende passages toevoegen aan de tekst van het POL over de status van het POL, de
zonering, de status van de kaarten in algemene zin, de goudgroene natuurzone en de begrenzing van
het bestaand gebouwd gebied (de specifieke tekstvoorstellen zijn terug te vinden gekoppeld aan de
reacties over de betreffende onderdelen)
Voorstel aan PS 2
De begrippenlijst bij het POL wordt uitgebreid.
Voorstel aan PS 3
Tekst toevoegen als volgt toevoegen aan de begrippenlijst:
Bouwtitel: het recht om op enige plaats een bouwwerk te realiseren, op grond van een geldend (‘hard’)
bestemmingsplan of een daarmee gelijk te schakelen planvorm of omgevingsvergunning. Met het
‘benutten van een bouwtitel’ wordt bedoeld dat van dit recht op een locatie gebruik wordt gemaakt en
een bestaand ‘hard’ plan (d.w.z. een vastgesteld bestemmingsplan, een daarmee vergelijkbaar plan of
omgevingsvergunning) wordt gerealiseerd. Met deze realisatie bedoelen wij: de (nagenoeg) volledige
bouw en oplevering van de bouwwerken die in het plan zijn opgenomen. Als niet alle bouwwerken
worden gerealiseerd, resteren daaruit nog (een of meer) bouwtitel(s).
Voorstel aan PS 4
Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere optimalisatie van kleurstellingen van kaartbeelden te
verzorgen.
Voorstel aan PS 5
De tabellen met concrete cijfers voor bedrijventerreinen, kantoren en winkels vervallen, in de plaats
daarvan komt er een link naar dynamisch cijfermateriaal. Dat geldt ook voor wonen.
Voorstel aan PS 6
Op de kaarten van POL2014 worden geen benamingen meer gebruik als “natuur in buitengebied” of
“landbouw in bronsgroen”; in die gevallen volstaan met “buitengebied” of “bronsgroene
landschapszone”.
Op de Kaart 7 Natuur van ontwerp- POL2014 de kaartlegenda “natuur in buitengebied” vervangen
door “buitengebied”. Ook alle andere dergelijke dubbele naamgeving aanpassen.
Voorstel aan PS 7
Gedeputeerde Staten op te dragen om bij de afhandeling de daarvoor nodige aanpassingen en
correcties in teksten en kaarten – voor zover niet van beleidsmatige betekenis – door te voeren.
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Hoofdstuk 0: Voor de kwaliteit van Limburg
Voorstel aan PS 8
In hoofdstuk 0 vervalt in de eerste regel de toevoeging ‘ontwerp van het’
Voorstel aan PS 9
In hoofdstuk 0, derde alinea, wordt de passage ‘Het resultaat van dit proces … beoogde regionale
uitwerkingen’ vervangen door:
‘Het resultaat van dit proces van co-creatie was een ontwerp van het POL2014. Samen het plan-MER,
de ontwerp omgevingsverordening en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma
(PVVp) heeft dit ontwerp zes weken ter inzage gelegen. Het heeft ruim 600 reacties opgeleverd met
suggesties voor aanpassingen en verbeteringen. Deze zijn betrokken bij de behandeling in Provinciale
Staten, die op 12 december 2014 heeft geresulteerd in vaststelling van het POL2014.
De vaststelling van het POL2014 is absoluut geen eindpunt, maar markeert de overgang naar een
fase waarin regionale uitwerkingen centraal staan én waarin partners worden uitgenodigd om in de
geest van het POL te werken aan de kwaliteit van Limburg.’
Voorstel aan PS 10
Toelichting hoofdstuk 0, onderaan het blok ‘het proces in vogelvlucht’ wordt in de laatste regel
‘vormen’ vervangen door ‘vormden’ en ‘dit ontwerp-POL’door ‘het ontwerp-POL’ en wordt toegevoegd:
‘Het ontwerp POL2014 heeft samen met het plan-MER (zie hieronder), de ontwerp
Omgevingsverordening en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma (PVVp) ter
inzage gelegen tijdens een inspraakperiode van 16 mei t/m 27 juni 2014. Het heeft ruim 600
zienswijzen opgeleverd. In een Nota van zienswijzen zijn deze van een reactie voorzien en is
aangegeven op welke punten ze tot aanpassing van het ontwerp hebben geleid.
Op 21 november zijn de voorstellen besproken in de bovengenoemde Statencommissie. Provinciale
Staten hebben op 12 december 2014 het POL2014 definitief vastgesteld.’
Voorstel aan PS 11
Toelichting hoofdstuk 0, onderaan het blok ‘Plan-MER’:
Toegevoegd wordt de zin: ‘De Commissie m.e.r. heeft het plan-MER (incl. Passende Beoordeling)
positief beoordeeld; het document bevat volgens de Commissie de essentiële informatie voor de
besluitvorming.
Voorstel aan PS 12
In 0 blz 8, voor de kwaliteit van Limburg, in het kader:
• wordt de zinsnede ‘Status POL2014 … t/m … (Planwet verkeer en vervoer).’ verplaatst naar direct
boven het kader,
• wordt de toelichting wordt aangevuld met een nieuwe alinea: “Het milieubeleid heeft zich in
toenemende mate ontwikkeld tot facetbeleid en werkt in verschillende beleidsthema’s door. Zie
ook ‘Modernisering Milieubeleid’ (Kamerstuk 28663, nr. 55). Daarom kent dit POL geen apart
milieuhoofdstuk, wat wel nog het geval was in POL2001 en POL2006, maar is het milieubeleid
uitgewerkt in combinatie met andere beleidsthema’s, zoals landbouw en infrastructuur en
bereikbaarheid. (zie 6.1.1)
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Hoofdstuk 1: Essenties en belangrijkste veranderingen
Voorstel aan PS 13
In hoofdstuk 1, pagina 9, vervalt in de eerste regel de toevoeging ‘ontwerp van het’.
Voorstel aan PS 14
In hoofdstuk 1, pagina 9, laatste alinea wordt de zin ‘Er zullen per regio …. werkwijze zijn uitgewerkt.’
aangevuld met: ‘, resulterend in concrete uitvoeringsafspraken. Onderaan wordt ‘visies’ vervangen
door ‘afspraken’.
Voorstel aan PS 15
De passage met ‘de belangrijkste veranderingen op een rij’ wordt ondergebracht in een bijlage.
Voorstel aan PS 16
In hoofdstuk 1 op pagina 12 vervalt de zin ‘de lopende evaluatie moet uitwijzen … moeten worden’.
Voorstel aan PS 17
Op pagina 13 wordt in de tabel rechts de zin: ‘Samengevoegd tot landelijke kern (excl.
bedrijventerreinen)’ vervangen door ‘Onderdeel overig bebouwd gebied (excl. bedrijventerreinen)’
In dezelfde tabel wordt ‘stedelijk gebied (excl. bedrijventerreinen)’ vervangen door ‘Onderdeel overig
bebouwd gebied (excl. bedrijventerreinen)’
Voorstel aan PS 18
In hoofdstuk 1, pagina14 vervalt de zin: ’Het digitale POL is iets nieuws… aangeboden worden. ‘
Voorstel aan PS 19
In 1 blz 9, essenties en belangrijkste veranderingen:
• wordt in de eerste alinea achter ‘… het aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren en
arbeidskrachten,’ toegevoegd: “het versnellen van de energietransitie,”.

Hoofdstuk 2: Ambities en uitdagingen voor Limburg
Voorstel aan PS 20
In 2.4 blz 19, belangrijke uitdagingen voor het POL, faciliteren innovatie:
• wordt in de derde alinea achter ‘… kan dan ook een katalysator vormen voor innovatie.’
toegevoegd: “Economische groei gaat gepaard met grondstoffengebruik. Er liggen kansen voor
economie bij de overgang naar een circulaire economie. Door bedrijven aan te zetten tot
innovaties voor grondstoffen- en materiaalkringlopen, kunnen oplossingen worden gevonden voor
het vergroten van het Limburgse concurrentievermogen (groene groei) in samenhang met
maatschappelijke opgaven, zoals beschikbaarheid en duurzaam beheer van natuurlijke
grondstoffen en bescherming van het milieu. We sluiten aan bij de Europa 2020 strategie omtrent
grondstoffenefficiëntie.”
• worden verderop in de alinea de voorbeelden ‘(windenergie, bodemenergie)’ vervangen door
“(o.a. windturbines, geothermie- en WKO-installaties, zonneparken)”.
Voorstel aan PS 21
In 2.4 blz 20, belangrijke uitdagingen voor het POL, fundamenteel andere opgaven op het terrein van
wonen en voorzieningen, wordt in de tweede alinea de zinsnede ‘Wensen op het gebied van comfort
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en duurzaamheid …’ vervangen door “Wensen op het gebied van comfort, duurzaamheid en
gezondheid …”.
Voorstel aan PS 22
In 2.4 blz 20, belangrijke uitdagingen voor het POL, kwaliteit van de leefomgeving in steden en
dorpen, wordt de zinsnede ‘… verbetering van de luchtkwaliteit, terugdringen van nitraat in het
grondwater en het terugdringen van de hinder (geur, fijn stof e.d.) van veehouderijen.’ vervangen door
“… verbetering van de luchtkwaliteit (met name fijn stof), terugdringen van nitraat in het grondwater en
het terugdringen van hinder (geluid, geur, licht e.d.). Ook klimaatverandering (hogere temperaturen,
hevige regenbuien) leidt tot de opgave om de gebouwde omgeving klimaatbestendig in te richten ter
voorkoming van hittestress en lokale wateroverlast.”

Hoofdstuk 3: De Limburgse principes
3.1.3 Inspiratie door kwaliteitsbewustzijn
Voorstel aan PS 23
In 3.1.3 blz 23, inspiratie door kwaliteitsbewustzijn wordt in de eerste zin het woord ‘duurzaamheid’
vervangen door “milieu”.
Voorstel aan PS 24
Aan de eerste zin van 3.1.3 Inspiratie door kwaliteitsbewustzijn toevoegen: ‘specifieke eisen aan
natuur en water’
Als tweede gedachtenstreep toevoegen:

-

de randvoorwaarden voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem (water als medeordenend principe)

3.1.5 Zorgvuldig omgaan met onze voorraden
Voorstel aan PS 25
In paragraaf 3.1.5 bij gedachtenstreep 2 toevoegen na ‘… verlies aan omgevingskwaliteiten’: (link
naar Limburgs Kwaliteitsmenu, 3.1.6).
Voorstel aan PS 26
In 3.1.5 (pagina 24) als vijfde gedachtenstreep toevoegen:
- Gebruik maken van de kansen die het watersysteem biedt en rekening houden met en zich
aanpassen aan het watersysteem (klimaatadaptatie)
Voorstel aan PS 27
In 3.1.5 blz 25, zorgvuldig omgaan met onze voorraden wordt achter het laatste gedachtestreepje nog
een uitgangspunt toegevoegd:
“Beter benutten van grondstoffen door er efficiënter mee om te springen en het benutten van
afval- en reststromen en uiteindelijk realiseren van gesloten kringlopen.”

3.1.6 Een onderscheid naar zeven soorten gebieden
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Voorstel aan PS 28
Als toelichting toevoegen bij paragraaf 3.1.6 de volgende tekst:
Status kaarten
Bij het POL2014 hoort een groot aantal kaarten. De ene kaart is echter de andere niet. Ze hebben een
verschillende betekenis en functie.
De kaarten bij het POL vormen vooral een verbeelding van onze visie. Afhankelijk van onze rol is dat
een nagestreefd eindbeeld (bv de goudgroene natuurzone, inclusief nog te ontwikkelen nieuwe
natuur), een kaart die ontwikkelingsmogelijkheden schetst of een kaart die de bestaande situatie
beschrijft (een ‘foto’ van de situatie op een bepaald moment). Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de
begrenzing van het bestaand bebouwd gebied of thema’s als wonen, bedrijventerreinen, kantoren en
detailhandel. Het POL legt een aantal basisprincipes voor deze thema’s vast als basis voor een
regionale concretisering. Daar past niet bij om in het POL al een eindbeeld vast te leggen. De kaarten
in hoofdstuk 4 horen bij de drie regiovisies en schetsen beoogde ontwikkelingsrichtingen. Samen met
de bijbehorende tekst vormen ze een belangrijke referentie bij de thematische regionale uitwerkingen
die in het POL2014 worden geagendeerd voor onder meer wonen, bedrijventerreinen, kantoren en
landbouw.
De kaarten bij de Omgevingsverordening 2014 komen meestal overeen met de kaartbeelden in
POL2014. Sommige zijn gedetailleerde uitwerkingen, zoals voor de regionale waterkeringen.
De kaarten in de verordening zijn precies bij regelingen die algemeen verbindend zijn (b.v. bij
grondwaterbeschermingsgebieden). Bij instructies gericht aan het waterschap (inzake het
grondwaterbeheer) of gemeenten (b.v. de bescherming kernkwaliteiten in de bronsgroene
landschapszones) zijn de kaarten globaler. Er is voor waterschap en gemeenten ruimte voor
maatwerkbegrenzing.
Toelichting kaartbeelden zonering
Binnen Limburg maken we allereerst onderscheid tussen bebouwd gebied en landelijk gebied.
Dit onderscheid hangt samen met onze ambities gericht op enerzijds vitale en sterke steden,
leefbaarheid van kernen en bereikbaarheid van voorzieningen in zijn algemeenheid, en anderzijds het
behoud van een goede landbouwstructuur, veerkrachtige watersystemen en robuuste
natuurnetwerken.
Eén van de Limburgse principes luidt: meer stad, meer land (3.1.1).
(Bestaand) bebouwd gebied
Het (bestaand) bebouwd gebied betreft de huidige situatie en ruimtelijke dimensie van de steden en
plattelandskernen en bedrijventerreinen in Limburg. Dit gebied is volgens een standaard-methodiek op
basis van o.a. bestemmingsplannen en luchtfoto’s ingetekend door ETIL.
Woonterreinen, bedrijventerreinen en winkelgebieden vormen de basis, aangevuld met
de aangrenzende openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, bouwterreinen,
begraafplaatsen, sportterreinen en dagrecreatieve terreinen, stortplaatsen en binnen dat gebied
gelegen infrastructuur.
(bebouwd gebied is de Limburgse invulling van het begrip bestaand stedelijk gebied uit het Bro)
Lintbebouwingen en kleinere clusters van bebouwing zijn niet apart op de POL-kaart onderscheiden
als bebouwd gebied en maken onderdeel uit van het landelijk gebied.
De kaart is een momentopname (31-12-2013) en is mede daardoor een illustratief kaartbeeld.
Het (bestaand) bebouwd gebied wordt onderverdeeld naar 3 zones: stedelijk centrum, bedrijventerrein
en overig bebouwd gebied.
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Stedelijk centrum
Van de zeven steden Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo, Venray en Weert is een deel van
het stedelijk gebied aangegeven als stedelijk centrum. De ruimtelijk afbakening is puur illustratief en
symbolisch vormgeven. Beleidsmatig wordt groot belang toegekend aan de kwaliteit en vitaliteit van
deze stedelijke centra.
Bedrijventerrein
Het betreft de weergave van de bestaande en direct uitgeefbare bedrijventerreinen. Dit is een
momentopname ontleend aan het REBIS-systeem (31-12-2013). De weergave is indicatief bedoeld.
Solitaire bedrijven zijn niet op kaart weergegeven.
Overig bebouwd gebied
Deze zone omvat het resterende gedeelte van het bestaand bebouwd gebied (dus buiten de
bedrijventerreinen en de stedelijke centra). Een deel ligt in stedelijke invloedsfeer , deels gaat het om
grotere en kleinere dorpen, buiten de steden of stedelijke invloedsfeer.
In de regionale visies en afspraken voor de verschillende thema’s kan een verdere onderverdeling van
het overig bebouwd gebied aan de orde zijn, met het oog op een goede op regio en thema
toegespitste positionering van kernen. De weergave op kaart is indicatief bedoeld.
Landelijk gebied
Dit is het gebied buiten de steden, plattelandskernen en bedrijventerreinen. De contramal dus van het
bestaand bebouwd gebied. Een rijk geschakeerd gebied bestaande uit rivier- en beekdalen, hellingen,
landbouwgronden, glastuinbouw, bos- en natuurgebieden, delfstofwinningen, solitaire woningen en
bedrijfsgebouwen, linten en clusters van bebouwing, verblijfsrecreatieve terreinen e.d. en doorsneden
met allerlei vormen van infrastructuur.
Het landelijk gebied wordt op hoofdlijnen en indicatief onderverdeeld in 4 zones: goudgroene
natuurzones, zilvergroene natuurzones, bronsgroene landschapszone en buitengebied.
Goudgroene natuurzone
Dit betreft het Limburgse deel van het nationale natuurnetwerk en omvat de belangrijkste bos- en
natuurgebieden, waaronder de Natura2000-gebieden, inclusief de reeds gerealiseerde
areaaluitbreidingen natuur), én de nog te realiseren areaaluitbreidingen natuur . De buitenbegrenzing
van de goudgroene natuurzone is vrij nauwkeurig begrensd, maar omvat ook op
bestemmingsplanniveau ook andere functies. (Voor een meer uitgebreide toelichting: zie 7.2 en de
toelichting bij de omgevingsverordening)
Zilvergroene natuurzone
Deze zone omvat vooral landbouwgebieden, die belangrijk zijn vanwege de aanwezige
natuurwaarden: het accent ligt hier op (het bieden van mogelijkheden voor) agrarisch natuurbeheer.
Ook omvat de zilvergroene natuurzone diverse gebieden met delfstofwinningen waar na afloop de
ontwikkeling als natuur (mede) aan de orde is, maar ook (delen) van Maasplassen met een
ecologische functie en gebieden waar door andere partijen groengebieden worden ontwikkeld (soms
met mede-financiering door de Provincie). De zonering is indicatief op kaart gezet. Het karakter van dit
gebied vraagt niet om een gedetailleerde begrenzing door gemeenten.
Bronsgroene landschapszone
Basis voor deze zone wordt gevormd door de rivier- en beekdalen en de steilere hellingen, voor zover
die niet reeds onderdeel uitmaken van de goudgroene of zilvergroene natuurzones, én de relatieve
rijkdom aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het betreft overwegend
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landbouwgronden maar ook andere functies als verblijfsrecreatieve terreinen, woningen en linten van
bebouwing kunnen voorkomen.
De zonering is indicatief op kaart gezet, gemeenten kunnen dit verder specificeren. (Voor een meer
uitgebreide toelichting: zie 7.5 en de omgevingsverordening)
Buitengebied
Deze zone omvat een breed scala aan gebieden variërend van landbouwgebieden in algemene zin,
glastuinbouwgebieden, ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij, verblijfsrecreatieve terreinen,
stadsrandzones tot linten en cluster van bebouwing.

Voorstel aan PS 29
Toevoegen tekst bij toelichting 3.1.6:
De betekenis en begrenzing van het (bestaand) bebouwd gebied
De grens tussen het bestaand bebouwd gebied en het landelijk gebied is een belangrijke grens,
onlosmakelijk onderdeel van de ladder van duurzame verstedelijking, een van de Limburgse principes.
Vanwege het belang dat we hechten aan een optimaal gebruik van het (bestaand) bebouwd gebied,
nemen we in het POL een (indicatief) kaartbeeld daarvan op, onderverdeeld in stedelijk centrum,
bedrijventerrein en overig bebouwd gebied (kaart 1). Het gaat om de weergave van de feitelijke
situatie: geplande en beoogde uitbreidingen in uitleglocaties maken er geen deel van uit, meestal
vallen die onder het buitengebied. Het is zeker geen visiekaart, die wordt door en met de drie regio’s
gemaakt in de trajecten van regionale visievorming, resulterend in bestuursovereenkomsten
De precieze begrenzing van het (bestaand) bebouwd gebied gebeurt op gemeentelijk niveau. De
regionale visies en afspraken (zie ook 3.2.3 en hoofdstuk 9) bieden daarbij een belangrijk kader om
uitspraken te doen over de zonering en daaraan gekoppelde principes. Die regionale visies krijgen
vertaling in gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Uiteraard kunnen gemeenten
ervoor kiezen om gebruik te maken van in het verleden gehanteerde begrenzingen zoals rode
contouren.
Wijziging kaart1:
Legenda-eenheid bestaand bebouwd gebied toevoegen
Bestand bestaand bebouwd gebied aanpassen
Voorstel aan PS 30
Kaart ontwerp POL2014 aanpassen op basis van generieke actie om voormalig perspectief 8
gebieden toe te voegen aan ‘buitengebied’.
Voorstel aan PS 31
In 3.1.6 wordt als accent stedelijk gebied toegevoegd: Kwaliteit leefomgeving
Voorstel aan PS 32
Op pagina 25 wordt de titel van paragraaf 3.1.6 gewijzigd in ‘een onderscheid in zeven soorten
gebieden’.
In regel 2 van deze paragraaf wordt ‘acht’ vervangen door ‘zeven’.
In het overzicht van zones op pagina 25 worden de zones ‘stedelijk gebied’ en ‘landelijke kern’
samengevoegd tot zone ‘overig bestaand gebied’.
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Voorstel aan PS 33
De blokken stedelijk gebied op pagina 25 en landelijke kern op pagina 26 worden vervangen door een
nieuw blok:
‘Overig bebouwd gebied
Gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met een stedelijk karakter, deels met een
dorps karakter.
Accenten:
Transformatie regionale woningvoorraad (zie 6.2)
Bereikbaarheid (zie 4 en 5.5)
Balans voorzieningen en detailhandel (zie 4 en 6.3)
Stedelijk groen en water (zie 7.2 en 7.3)
Kwaliteit leefomgeving (zie 6.1)
Voorstel aan PS 34
De grens van de beschermingszone Nationaal Landschap aanpassen en leggen langs het tracé van
de Buitenring Parkstad.

3.2.3 Dynamisch voorraadbeheer
Voorstel aan PS 35
Op pagina 29 voegen we in de eerste alinea na ‘… gezamenlijk beheren van de voorraad.’ toe: De
belangrijkste stakeholders en marktpartijen worden hierbij betrokken.
Op pagina 29 voegen we aan het eind van de eerste alinea toe: ‘en in algemene zin hoofdstuk 9’
In de passages over de aanpak van dynamisch voorraadbeheer/regionale uitwerking bij de thema’s
wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, landbouw en vrijetijdseconomie word toegevoegd :
“Belangrijke marktpartijen en stakeholders worden in dit traject betrokken.”

3.2.6 Instrumenten op maat
Voorstel aan PS 36
In paragraaf 3.2.6 wordt de passage ‘De (deels nog op te stellen) regionale structuurvisies …. actief
betrokken in lijn met kwaliteitsbewust ontwikkelen.’ vervangen door: ‘De Provincie faciliteert de
gemeenten hierbij. Een goede invulling van het Limburgs Kwaliteitsmenu is immers mede een
provinciaal belang. De Provincie gaat in overleg met de gemeenten ervoor zorgen dat:
- Over de inzet van het LKM (als onderdeel van een bredere aanpak om ruimtelijke kwaliteit te
bevorderen) in de regionale uitwerkingen per thema nadere afspraken hierover worden gemaakt.
- Voor de hoogte van de tegenprestatie minimale drempelbedragen worden gehanteerd.
- Stapeling met andere compensatieregelingen of regelingen met een vergelijkbaar karakter zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
- Dat de inzet van het instrument LKM wordt gemonitord.’

Hoofdstuk 4: Regiovisies
4.1 Noord- Limburg
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Voorstel aan PS 37
Op p. 41 in paragraaf 4.1.3. aan het eind van de tekst onder de kop Greenport en Klavertje 4 de
navolgende tekst toevoegen: Greenportcampus Venlo is een van de vier campussen binnen de
Kennis-As Limburg (zie paragraaf 5.3.3.1. over Campussen).
Voorstel aan PS 38
In het hoofdstuk Regiovisie Noord, in de digitale versie van POL, ter informatie een link naar de
structuurvisie Klavertje 4 opnemen.
Op de POL kaart 2 Economie een specifieke aanduiding van het Klavertje 4 gebied toevoegen
Voorstel aan PS 39
Vervang in ontwerp-POL, blz. 42, 1e zin paragraaf Bereikbaarheid:
“Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water en rail is voor de regio cruciaal.”
door:
“Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht is voor de regio cruciaal.”

4.2 Midden-Limburg
Voorstel aan PS 40
Voeg op p.51 onder kopje werklocaties aan het eind van de derde zin toe “en biobased economy” :

4.3 Zuid-Limburg
Voorstel aan PS 41
Kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt aangepast. De legenda-eenheden “centrumstedelijk
woonmilieu”, ´suburbaan woon- en werkmilieu”, “dorps woon- en werkmilieu” en “landelijk wonen”
worden vervangen door respectievelijk: “stedelijk centrum”, “stedelijk gebied”, “landelijke kern” en
“landelijk gebied”.
Voorstel aan PS 42
Op pagina 63 (regiovisie, onderdeel bedrijventerreinen) wordt de passage ‘Er zal een visie
….hoofdspoor’ vervangen door: ‘Er zal een visie ontwikkeld worden voor een duurzame en
economisch optimale ontsluiting van VDL Nedcar in Sittard-Geleen met een aantakking van dit
bedrijventerrein op het hoofdspoor, in samenhang met de verdere ontwikkeling van het
bedrijventerrein en de mogelijke regionale verbetering van de spoorontsluiting van Holtum-Noord.
Gezien het nationaal economische en regionale werkgelegenheidsbelang ligt de prioriteit bij de
ontsluiting van VDL Nedcar op het hoofdspoor. In het kader van de visie zullen nut en noodzaak,
kosten en baten van mogelijke verbeteringen van de spoorontsluiting van dit gebied in beeld gebracht
worden.’
Op de kaarten Regionaal Raamwerk 2030 en Infrastructuur en bedrijvigheid wordt in de legenda aan
de eenheid ‘nieuwe spoorverbindingen’ toegevoegd ‘(in studie, tracé-aanduiding symbolisch)’.
Voorstel aan PS 43
Op kaart ‘Regionaal raamwerk 2030’ (pag 59) de Rodaboulevard toevoegen als
(boven)regionale/thematische trekker op leisuregebied.
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Voorstel aan PS 44
Aan pagina 65, onderdeel bedrijventerreinen, toevoegen: ‘Er liggen grensoverschrijdende kansen rond
de Albertknoop.
Voorstel aan PS 45
De begrenzing van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan de noordzijde
van Parkstad aan te passen, waarmee deze aan de buitenzijde van de buitenring komt te liggen, zoals
dat in 2005 is besloten bij de vaststelling van de POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-Limburg.
Voorstel aan PS 46
Op pagina 71 achter ‘… als inspiratiebron’ wordt toegevoegd: ‘Bij verlies van natuurwaarden in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg is compensatie aan de orde, verder uit te werken in de
Beleidsregel Mitigatie en Compensatie natuurwaarden.’
Voorstel aan PS 47
Toevoegen aan de visie Zuid-Limburg: ‘Specifiek punt van aandacht vormen de consequenties van de
mestregelgeving voor de bodemvruchtbaarheid in Limburg.’
Voorstel aan PS 48
e
Op pagina 77, 2 tekstblok: 70/80% vervangen door 80%

Hoofdstuk 5: Een duurzame economische structuur
5.1 Economische ontwikkeling
Voorstel aan PS 49
e
Toevoegen op p. 78, aan het eind van het 2 tekstblok na “ … en een verbeterende performance.”:
Daarnaast is de vrijetijdseconomie een belangrijke economische sector. Het is één van de Limburgse
topsectoren. De topsector biedt veel stuwende werkgelegenheid en fungeert als belangrijke ‘enabler’
voor andere sectoren. (zie paragraaf 6.4).
Voorstel aan PS 50
In 5.1 blz 79, economische ontwikkeling:
• wordt boven de toelichting in het kader een nieuwe alinea ingevoegd:
“Circulaire economie
In het verlengde van maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt de overgang naar een
circulaire economie. Hierdoor worden de concurrentiekracht van het industrieel systeem versterkt
en nieuwe (vormen van) bedrijvigheid gestimuleerd. Voor bedrijven gaat het dan om een
verminderde afhankelijkheid van energie- en grondstoffenleveranciers in het buitenland en een
geringere gevoeligheid voor prijsstijgingen. Voor de samenleving is een schoner milieu een
belangrijk voordeel. We sluiten met onze ambities voor circulaire economie aan bij de Europese
en nationale ambities en doelstellingen. De transitie naar een circulaire economie stimuleren we
o.a. via ketensamenwerking, het bieden van experimenteerruimte voor koplopers en
kennisverspreiding. Ook kan de provincie optreden als launching customer door in
aanbestedingstrajecten mogelijkheden te bieden aan circulaire producten en diensten.”
• Wordt in de toelichting in het kader vóór het kopje biobased economy ingevoegd:
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Circulaire economie
Een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen
van natuurlijke hulpbronnen als uitgangpunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie
in iedere schakel van het systeem nastreeft. In de transitie naar een circulaire economie zijn de volgende stappen te
onderscheiden:
1. optimalisatie van inzet van energie en grondstoffen
2. ketensamenwerking en industriële symbiose
3. het sluiten van de kringloop van afval naar grondstof

De verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie ziet er als volgt uit:

5.2 Bedrijventerreinen/ 5.3 Kantoren
Voorstel aan PS 51
Paragrafen 5.2.3.1 en 5.2.3.2 samenvoegen. Op p.84 de tekst
“5.2.3.1 Campussen.
Limburg telt drie campussen …t/m…. biedt de bestaande kantorenvoorraad in Heerlen voldoende
mogelijkheden”
vervangen door onderstaande tekst (in te voegen op p.92 ):
“5.3.3.1 Campussen
Limburg telt twee bestaande campussen: de Chemelot Campus gelegen op het Chemelotcomplex in
Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus nabij het MUMC in Maastricht; en nog twee
campussen in ontwikkeling: de Greenport Campus in Venlo als onderdeel van het Klavertje4-gebied
en de Smart Services Campus in Heerlen. Ze vormen het hart van de Kennis-As Limburg en de
ontwikkeling van de campussen heeft hoge prioriteit. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met
bedrijfsactiviteiten alsmede kennis- en onderwijsinstellingen op het terrein gekoppeld aan hetzelfde
thema, t.w. Chemie/materialen/life-science (Chemelot Campus), Life-science/gezondheid (Maastricht
Health Campus), Agrofood/logistiek (Greenport Campus) en Financiën/administratie/informatie (Smart
Services Campus). De campusterreinen met hun kantoorachtige uitstraling lijken eerder op een
kantorenpark dan op een bedrijventerrein, vandaar de bijzondere aandacht in ons kantorenbeleid.
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De opgave is om de campuslocaties te ontwikkelen tot uitnodigende en inspirerende omgevingen.
Menging met andere functies kan daaraan bijdragen. Belangrijk is een goede ontsluiting en
bereikbaarheid voor campuswerkers.
Voor de reeds bestaande campussen: zie 4.3 visie Zuid-Limburg.
Ten aanzien van de campussen in ontwikkeling het volgende. Het gaat meer om een netwerkstructuur
met ankerpunten. Voor de Greenport-campus i.o. zal nader geconcretiseerd moeten worden welke
omvang en functionele bestemmingen wenselijk/haalbaar zijn. Hierbij zal een relatie moeten worden
gelegd met de overige bedrijfs-, recreatie- en natuurbestemmingen in het Klavertje-Vier-gebied ten
westen van Venlo, de relatie met de Greenport-regio, het centrumgebied van Venlo en de openbaarvervoer-ontsluiting van de gedachte campuslocatie.
Voor de Smart Services Campus i.o. is het doel te komen tot product- en diensteninnovaties door
effectief en innovatief gebruik van informatie en (“big”) data, naast het optimaliseren van informatie
verwerkende processen (“smart services”). Via opleidingsprogramma’s kunnen de reeds aanwezige
gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen in onze provincie op het gebied van financieeladministratieve en informatie-verwerkende processen versterken en uitbreiden. Voor de huisvesting
van dergelijke diensten biedt de bestaande kantorenvoorraad in Heerlen voldoende mogelijkheden.
Primair wordt hiervoor een voormalig kantoor van ABP in Heerlen (GK II) benut en indien nodig
additionele kantoorruimte in de directe omgeving daarvan.”
Op pagina 12 wordt de zinsnede ‘De drie campussen en de Smart Service Hub’ vervangen door ‘De
vier campussen’
Voorstel aan PS 52
Op kaart 3 Economie worden de categorieën ‘Grootschalig logistiek bedrijventerrein van
(boven)regionaal belang’ en ‘Productielocatie van (boven-)regionaal belang’ samengevoegd.
Voorstel aan PS 53
e
e
Tekst over nieuwe kantoorgebouwen op p. 90, 1 bullit onder 4 gedachtestreepje: “het gaat om
ontwikkeling binnen concentratie- of balansgebieden” te wijzigen in:
“het gaat om ontwikkeling van nieuwe gebouwen binnen concentratiegebieden of herbouw of verbouw
van bestaande kantoren in balansgebieden”
Voorstel aan PS 54
In tabel op p. 89 :
“Venlo: Stationsgebied” verplaatsen van Balansgebied naar Concentratiegebied,
“Venlo: Kazerneterrein Blerick” opnemen als Balansgebied.
Voorstel aan PS 55
Zinsnede in onderste tekstblok op p.89
“Bijvoorbeeld via het nader omschrijven van het type bestemmingen dat op een campus kan worden
toegestaan (bijv. laboratoria, specifieke onderwijsfaciliteiten, proef- en testproductieruimten alsmede
voorzieningen behorend bij/gerelateerd aan de toegestane bedrijvigheid, met uitzondering van
zelfstandige/op zichzelf staande detailhandels-, horeca-, recreatie- en dienstverlenende bedrijven)”
te wijzigen in:
“Bijvoorbeeld via het nader omschrijven van het type bestemmingen dat op een campus kan worden
toegestaan (bijv. laboratoria, specifieke onderwijsfaciliteiten, proef- en testproductieruimten alsmede
voorzieningen behorend bij/gerelateerd aan de toegestane bedrijvigheid); hierbij worden
detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende bedrijven zonder inhoudelijke of functionele
binding met de site uitgesloten”.
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Voorstel aan PS 56
Toevoegen als extra vijfde bullit op pagina 128:
Op campussen worden detailhandels, -horeca, recreatie- en dienstverlenende bedrijven zonder
inhoudelijke of functionele binding met de site uitgesloten
Voorstel aan PS 57
In 5.2.2 blz 80, bedrijventerreinen:
• wordt in de derde alinea van de opgave het voorbeeld ‘(bijvoorbeeld t.a.v. energievoorziening)’
vervangen door “(bijvoorbeeld t.a.v. energie- en grondstoffengebruik)”.
In 5.2.3 blz 82, bedrijventerreinen:
• wordt onder het kopje continu werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad achter het
laatste gedachtestreepje nog een basisprincipe toegevoegd: “de milieugebruiksruimte
(geluidzones, risicocontouren, geurcirkels) van bedrijven en bedrijfsterreinen wordt beheerd met
het oog op en duurzame inpassing van bedrijven in hun omgeving.”
In 5.2.4 blz 85, bedrijventerreinen:
• wordt onderaan het kopje Provinciale rol achter ‘… (BRZO)’ aangevuld met: “Op grond van de
Wet geluidhinder wijzen wij in de Omgevingsverordening bedrijventerreinen met geluidcontouren
aan (de wet spreekt van ‘industrieterreinen van regionaal belang). Het betreft Chemelot en
NedCar, NedCar Yard en Industrial Park Swentibold.”
In 5.3.2 blz 88, kantoren:
• wordt onder de toelichting in het kader en onder de foto een nieuwe alinea toegevoegd:
“Overeenkomstig Europees beleid mogen vanaf 31 december 2020 alleen nog maar
energieneutrale gebouwen gerealiseerd worden. Wie nu energieneutraal bouwt, anticipeert dus op
wettelijke verplichtingen en zorgt dat gebouwen in de toekomst hun waarde behouden. Daarbij is
renovatie van kantoren belangrijk aangezien nieuwbouw slechts een bescheiden omvang heeft
ten opzichte van de bestaande voorraad kantoren. Het blijkt dat met ingrijpende renovatie gelijke
energieprestaties als met nieuwbouw haalbaar zijn. Renovatie kan dus een wezenlijke bijdrage
leveren aan het terugdringen van het totale energieverbruik in de gebouwde omgeving. Een
bijkomende milieuwinst van renoveren is het niet opnieuw hoeven maken van de fundering en het
bouwskelet hetgeen een aanzienlijke materiaalbesparing oplevert.”

5.4 Infrastructuur en bereikbaarheid
5.4.3 Aanpak algemeen
Voorstel aan PS 58
Voeg toe in ontwerp-POL, kaart 4: haven Weert

5.4.4 Werken aan het Limburgs wegennet
Voorstel aan PS 59
In 5.4.4 blz 97, werken aan het Limburgse wegennet:
• wordt een nieuw kopje toegevoegd:
“5.4.4.4 Reductie van geluidhinder en luchtverontreiniging langs provinciale wegen
Het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen - Tweede tranche 2014-2018’ en het Nationaal
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit voorzien in monitoring en het zo nodig treffen van
maatregelen voor de luchtkwaliteit en het geluidklimaat langs provinciale wegen. Het vigerende
461

wettelijk kader voor geluid- en luchtkwaliteit waarborgt dat bij nieuwe situaties en aanpassingen
van bestaande situaties geen nieuwe normoverschrijdingen ontstaan. Hierboven genoemde
mobiliteitskeuzes zullen resulteren in minder emissies en daarmee een verdere reductie van
geluidhinder en luchtverontreiniging.”

5.4.6 Openbaar vervoer en railagenda
Voorstel aan PS 60
ontwerp-POL, wijzig blz. 97, par 5.4.4.3:
“5.4.4.3 Reserveringsstroken langs provinciale wegen
Voor de belangrijkste RVWN-wegen, die een belangrijke bereikbaarheids- en doorstroomfunctie
hebben, hanteren we aan weerszijden reserveringsstroken, zodat op termijn een verbreding eventueel
mogelijk is. Aanleiding kan dan zijn de (verwachte) verkeersgroei, wegontwerpeisen voortkomend uit
het streven naar een duurzaam veilig wegverkeerssysteem, of maatschappelijk-bestuurlijke
overwegingen (de weg moet ‘toekomstvast’ zijn). De reserveringsstroken zijn vastgelegd in de
Omgevingsverordening.”
door:
“5.4.4.3 Reserveringsstroken langs provinciale wegen en spoorwegen
Voor de belangrijkste RVWN-wegen, die een belangrijke bereikbaarheids- en doorstroomfunctie
hebben, en voor enkele spoorwegen hanteren we aan weerszijden reserveringsstroken, zodat op
termijn een verbreding eventueel mogelijk is. Dit geldt ook voor toekomstige, nieuwe spoorwegen
(bijv. Avantislijn). Aanleiding kan dan zijn de (verwachte) verkeersgroei, wegontwerpeisen
voortkomend uit het streven naar een duurzaam veilig wegverkeerssysteem, of maatschappelijkbestuurlijke overwegingen (de (spoor)weg moet ‘toekomstvast’ zijn). De reserveringsstroken zijn
vastgelegd in de Omgevingsverordening.”
Wijziging kaart 4 Infrastructuur en bereikbaarheid:
Toevoegen aanduiding reserveringsstroken langs spoorwegen bij spoorlijn Roermond – Nijmegen (op
Limburgs grondgebied) en Heerlen – Duitse grens.
Voorstel aan PS 61
In 5.4.6 blz 98, openbaar vervoer wordt in de laatste alinea achter ‘Verbetering van het
grensoverschrijdend openbaar vervoer maakt hier integraal onderdeel van uit.’ toegevoegd:
“Conform afspraken in het Nationaal Energie Akkoord zullen wij via de OV-concessie een schoon (zo
mogelijk emissieloos) en energiezuinig busvervoer bevorderen.”

5.4.8 Luchtverkeer
Voorstel aan PS 62
Voeg toe in ontwerp-POL:
par. 4.3.2, blz. 55
op de kaart luchthaven MAA toevoegen.
Voeg toe in ontwerp-POL:
par. 5.4.6, blz. 98
op de kaart luchthaven MAA toevoegen.
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Voorstel aan PS 63
Vervang in ontwerp-POL:
blz. 101, tekstkader, onderdeel Kleine luchtvaart
“Op grond van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de Provincie
bevoegd gezag voor kleine luchthavens. In Limburg gaat het hierbij om vier helikopterhavens, vier
terreinen voor Micro Light Airplanes (MLA) en twee zweefvliegvelden. Voor deze luchthavens moeten
luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten (soort vergunningen op grond van de Wet luchtvaart)
worden opgesteld. Deze worden verankerd in de Provinciale Verordening Luchthavens.”
door:
“Op grond van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de Provincie
bevoegd gezag voor kleine luchthavens. In Limburg gaat het hierbij om vijf helikopterhavens, vier
terreinen voor Micro Light Airplanes (MLA) en twee zweefvliegvelden. Voor deze luchthavens zijn
luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten (soort vergunningen op grond van de Wet luchtvaart)
opgesteld. Deze zijn verankerd in de Provinciale Verordening Luchthavens. Een visie is uitgewerkt in
de Beleidsnota regionale luchtvaart.”
Voeg toe in ontwerp-POL:
blz. 101, onder tekstkader Toelichting luchtverkeer:
themakaartje met geactualiseerde versie van kaart 5g van POL2006 (actualisatie 2011) Regionale en
kleine luchthavens.

5.4.9 Provinciaal belang, rol en instrumenten
Voorstel aan PS 64
In 5.4.9 onder ‘Rol Provincie’ na ‘… stimulerende en faciterende rol’. Regionale mobiliteitsvisies
nemen in onze ogen een steeds belangrijker plaats in. De Provincie nodigt gemeenten en regio’s dan
ook uit om in samenspraak met de Provincie, binnen de bestaande overlegstructuren, te komen tot
scherpe regionale mobiliteitsvisies.
Voorstel aan PS 65
In 5.4.9 blz 101, provinciaal belang, rol en instrumenten:
• wordt de zinsnede ‘Hiernaast heeft voor de Provincie voor alle mobiliteitsthema’s …’ aangevuld
met: “Hiernaast heeft voor de Provincie voor alle mobiliteitsthema’s, waaronder het verduurzamen
van de vervoersbehoefte …”
Voorstel aan PS 66
In 5.4.9 blz 102, belangrijke instrumenten:
• wordt het vierde gedachtestreepje aangevuld met: “launching customer” ‘en
opdrachtgeverschap/concessie …’
• wordt het vijfde gedachtestreepje aangevuld met: ‘… informele samenwerkingsverbanden wordt
met allerlei stakeholders samengewerkt’ ”en kennis gedeeld.”

5.5 Energie
5.5.2 De opgave
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Voorstel aan PS 67
In 5.5.2 blz 103, energie, opgave:
• worden in de eerste alinea de woorden ‘twee poten’ verwijderd en een derde gedachtestreepje
toegevoegd: “- flexibilisering van het netwerk.” De zinsnede onderaan de derde alinea ‘de
verduurzamingsopgave vraagt ook om flexibilisering van het netwerk’ wordt verwijderd.
• wordt ‘Het aandeel ervan bedraagt nu zo’n 3%.’ vervangen door: “Het aandeel ervan bedraagt nu
3 tot 4%.”
• De zin in de vierde alinea “We zetten in op een zoveel mogelijk lokale of regionale aanpak, waarbij
de uitgaven voor energie zo veel mogelijk ten goede komen aan de Limburgse economie.” wordt
verplaatst ná de zin ‘De inzet is om dit aandeel te laten toenemen tot 14% in 2020, conform
Nationaal Energieakkoord.’
• De zin in de derde alinea ‘Daarin zullen de partners aangeven waar de accenten komen te liggen
bij de energiebesparing en duurzame opwekking.’ wordt vervangen door: “Daarin zullen we samen
met partners aangeven waar de accenten komen te liggen bij de energiebesparing en duurzame
opwekking en hoe dit ruimtelijk mogelijk gemaakt wordt.”

5.5.4 Aanpak windenergie
Voorstel aan PS 68
Aanpassen kaart 5 Energie: Het gebied Graetheide vervalt als voorkeursgebied windturbines.
Voorstel aan PS 69
In paragraaf 5.5.4 Aanpak windenergie, subparagraaf Realisatiestrategie, de laatste twee zinnen van
de eerste alinea (Dit…..partij.) vervangen door de volgende tekst:
‘Indien de provincie via een inpassingsplanprocedure betrokken wordt bij de (project)realisatie van
windturbines, wordt via overeenkomsten vooraf het invullen van een profijtplan als randvoorwaarde
gesteld. Wij vragen de gemeenten om op overeenkomstige wijze te handelen.’

Hoofdstuk 6 Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
6.1 Leefomgeving
Voorstel aan PS 70
In 6.1 blz 112, leefomgeving:
• Vervallen de onderdelen ‘De milieukwaliteit’ en ‘Afvalbeheer’. Hiervoor in de plaats komt een
nieuwe alinea:
“Gezonde, veilige en schone leefomgeving
Een goede milieukwaliteit is cruciaal voor de gezonde, veilige en schone leefomgeving. Dat geldt
niet alleen in de stedelijke omgeving, maar ook in het buitengebied. Gemeenten hebben hier een
belangrijke rol, maar ook de Provincie draagt met inspanningen op het gebied van bodem- en
grondwaterkwaliteit, externe veiligheid, geluidhinder en luchtkwaliteit, de programmatische aanpak
stikstof en beleid voor agrarische ontwikkeling hier in belangrijke mate aan bij.”
Voorstel aan PS 71
In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe paragraaf 6.1.1 ‘milieukwaliteit’ toegevoegd:
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6.1.1 Milieukwaliteit
6.1.1.1 De Limburgse ambitie
Bij een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat hoort ook een goede milieukwaliteit. Het streven
daarnaar betekent tevens een belangrijke stimulans voor groene innovatie en technologische
ontwikkeling voor bedrijven. De veiligheid voor mens en milieu moet gewaarborgd zijn bij
toepassingen van nieuwe technologieën, chemische stoffen en geavanceerde bestrijdingsmiddelen.
Onze ambitie voor milieu en duurzaamheid richt zich (in lijn met het rijksbeleid) op drie pijlers:
Efficiënt benutten van grondstoffen en doorontwikkelen naar een circulaire economie
LINK hoofdstuk 5.1 over circulaire economie
Het tegengaan van klimaatverandering door CO2-emissies te verminderen.
LINK hoofdstuk 5.5 over de energietransitie
Het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving.
Bedrijven, landbouw en verkeer hebben impact op de kwaliteit van lucht, bodem en water en kunnen
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Wij beschouwen de wettelijke
normen voor de milieukwaliteit als minimum waaraan moet worden voldaan. Maar ‘kwaliteitsbewust
ontwikkelen’ staat bij ons voorop en dat betekent niet het ‘opvullen van normen’ maar het streven naar
het verbeteren van de kwaliteit bij een ontwikkeling. Daarbij vragen wij zo nodig meer inspanning van
de ondernemers. Onze aanpak schone stallen (LINK 7.6.5.2) en stimuleren energietransitie in de
maakindustrie (LINK 5.5.3) zijn hier voorbeelden van.
6.1.1.2 De opgave
We voeren beleid omdat we onze gezondheid en leefklimaat belangrijk vinden niet alleen omwille van
(Europese) normen. Voor de gezondheid van onze inwoners staat ons werk te doen, ook als aan de
normen wordt voldaan. Dan zijn ook andersoortige maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld stimuleren
elektrische voertuigen, schoner openbaar vervoer en een gezondere ruimtelijke inrichting. Voor een
gezonde en veilige leefomgeving is het nodig dat het milieubeleid wordt gemoderniseerd. Hiertoe is
een verdergaande integratie in en het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen nodig,
met name verkeer en vervoer, landbouw, ruimtelijke ordening en economie.
Wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingsverordening, blijven essentieel om de basiskwaliteiten
te beschermen.
6.1.1.3 Aanpak
Milieu op de ontwerptafel
De afgelopen jaren is milieu en duurzaamheid meer en meer geïntegreerd in andere thema’s en dat
moet worden voortgezet. Bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden de milieu- en
duurzaamheidsopgaven als ontwerpcriterium meegenomen, met het doel een kwaliteitsverbetering te
realiseren en niet enkel de basiskwaliteit te waarborgen. (LINK 3.1.3)
Wij doen dit door het vormen van coalities en samenwerkingsverbanden o.a. via MIRT,
ontwikkelingsprojecten, duurzame ruimtelijke inrichting en bebouwing (bijvoorbeeld IBA Parkstad) en
grensoverschrijdende milieusamenwerking.
In dit POL is het milieubeleid geïntegreerd in andere thema’s
Een duurzame economische structuur (LINK hoofdstuk 5) (bijvoorbeeld circulaire economie,
werklocaties, bereikbaarheid, energietransitie)
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Aantrekkelijk landelijk gebied (LINK hoofdstuk 7), (bijvoorbeeld aanpak schone stallen,
programmatische aanpak stikstof, grondstoffenbeleid in relatie tot Maasveiligheid)
Ondergrond (LINK hoofdstuk 8) (bodembeheer, bodemsanering en grondwaterkwaliteit,
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bodemenergie)
Aanpakken situaties met onvoldoende milieukwaliteit
Onder regie van de Provincie is in samenwerking met de partners de milieukwaliteit zodanig verbeterd
dat vrijwel overal wordt voldaan aan de basiskwaliteit.
Om die situatie te beheren en te verbeteren waar de basiskwaliteit nog niet bereikt is, werken wij met
een programmatische aanpak, zoals voor geluidsoverlast door verkeer en industrie, het Limburgs
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de programmatische aanpak Stikstof en de komende
impuls Omgevingsveiligheid.
Het uitvoeren van wettelijke taken en convenantafspraken
De Provincie geeft uitvoering aan de taken gericht op het behouden van de wettelijke basiskwaliteit
van de leefomgeving. Deze taken komen met name voort uit de Wet milieubeheer, de Wet
luchtkwaliteit, de Wet geluidhinder, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet
bodembescherming. Hieronder vallen de taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor
bedrijven waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is. Ook vallen hieronder taken voortvloeiend uit
convenanten met het Rijk of andere partijen waaraan wij samen met de partners op bovengenoemde
programmatische wijze uitvoering geven. Dit geldt ook voor de afvalverwijdering en afvalverwerking en
voor de nazorg van stortplaatsen. (LINK 8.6.3)
Stiltegebieden
Rust en stilte is een belangrijke waarde, in woonomgevingen en natuurgebieden, zeker ook vanuit
toeristisch oogpunt. We kiezen ervoor om een aantal, van oudsher stille gebieden ook stil te laten
blijven (met een geluidsniveau van 40 dB[A] of lager). In deze stiltegebieden geldt een aantal
beperkingen, geregeld in de Omgevingsverordening. Deze gebieden zijn herkenbaar (gemarkeerd) en
dragen bij aan de bewustwording van milieu en natuur.

6.1.1.4 Provinciaal belang, rol en instrumenten
De Provincie heeft een wettelijke regulerende rol (vergunningverlening, toezicht en handhaving. LINK
3.2.7 Daarnaast zetten we voor specifieke thema’s in op een regisserende rol, bijvoorbeeld via
uitvoeringsprogramma’s, en faciliterende instrumenten waarmee kansen en risico’s voor de
milieukwaliteit per opgave en/of gebied inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Voorbeelden van
faciliterende instrumenten zijn de Atlas Leefomgeving en de Risicokaart Limburg.
Ten aanzien van stiltegebieden vervult de Provincie een regulerende rol.
De Provincie is ook bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor afvalverwerking en –
verwijdering. Hierbij sluiten we aan bij het Landelijk Afval Beheerplan (LAP) 2009-2021 en de
Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De beoordelingscriteria voor afvalpreventie, -verwerking en verwijdering liggen vast in het LAP. In overeenstemming met dat plan worden geen nieuwe
stortplaatsen geopend of bestaande uitgebreid. De zorg voor inzameling en verwerking van afval ligt
bij de markt, en voor het gemeentelijk afval bij de gemeenten. Ook zijn er taken voor de Stichting
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
Toelichting
Onze ambitie voor het milieubeleid richt zich op de drie pijlers, die ook door het Ministerie van Infrastructuur, en
Milieu in haar ‘Modernisering Milieubeleid’ (Kamerstuk 28663, nr. 55) worden beoogd. Daarbij zien wij deze
ambitie en de stimulans voor bedrijven tot ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ als een belangrijke drijver
voor innovatie.
Nieuwe wet- en regelgeving
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Onder de naam SWUNG2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) ontwikkelt het Rijk nieuwe
geluidswetgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen en industrielawaai. Met deze herziening wordt de
geluidbelasting vanwege provinciale en gemeentelijke wegen beheersbaar gemaakt in situaties dat geen
aanpassing van de weg plaats vindt maar het verkeer wel toeneemt. Ten aanzien van industrielawaai wordt de
huidige toegestane geluidsituatie rondom industrieterreinen onder SWUNG2 van rechtswege en (zoveel mogelijk)
effectneutraal omgezet naar een flexibeler en minder bewerkelijk stelsel. De overgang naar het nieuw stelsel
vormt het moment waarop heroverwogen zal worden of de akoestische inrichting van de industrieterreinen en het
beheer daarvan aanpassing behoeft om beter aan te sluiten bij de basisprincipes uit dit POL (zie 5.2.3)
Vooruitlopend op de introductie van SWUNG2 werkt de Provincie al aan de optimalisatie van het geluidbeheer op
bedrijventerreinen met geluidcontouren, i.c. Chemelot en NedCar (zie artikel 7.4 Omgevingsverordening). Bij
deze optimalisatie wordt rekening gehouden met de basisprincipes uit dit POL en (waar mogelijk) al geanticipeerd
op het toekomstige beoordelingsstelsel van SWUNG2.
In 2013 is het Rijk gestart met de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid. De resultaten van deze
modernisering – een vereenvoudigd en verbeterd instrumentarium – krijgen een plek in de Omgevingswet, die in
2018 in werking zal treden. Onder de naam ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’ wordt tevens een nieuw
programma ontwikkeld voor externe veiligheid. Afhankelijk van de randvoorwaarden die het Rijk meegeeft aan dit
programma nemen wij hier een rol in.
Uitvoeringsprogramma’s
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een bundeling van alle programma's en alle
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (LSL) is
het Limburgse aandeel in het NSL. Het NSL is verlengd tot 1-1-2017.
Naast het NSL wordt de PAS (programmatische aanpak stikstof) ingezet om de Europese grenswaarden voor
luchtkwaliteit te behalen (zie hoofdstuk 7.2.4.1 voor een toelichting op de PAS).
In de programmatische aanpak via het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2014-2018 wil de Provincie
de provinciale wegen in Limburg de komende jaren stiller maken door het aanbrengen van geluidreducerend
asfalt. Dit stillere asfalt wordt toegepast bij het uitvoeren van groot onderhoud aan provinciale wegen op locaties
waar sprake is van het overschrijden van een geluidniveau van 63 dB bij woningen en 40 dB(A) bij stiltegebieden.

6.2 Wonen
Voorstel aan PS 72
In 6.2.1 blz 114 wonen:
• wordt in de toelichting in het kader aan het eerste gedachtestreepje toegevoegd: ’… hergebruik
van materialen’. “Dit levert tevens een bijdrage aan circulaire economie (zie hoofdstuk 5.1))”
Voorstel aan PS 73
De tekst aan het einde van de alinea ‘Terugdringen plancapaciteit’ (p. 120) als volgt wijzigen:
Om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve regionale programmering luidt de opdracht aan
gemeenten om bestaande harde plancapaciteit:
−
te specificeren waar een duidelijke specificatie (aantal woningen, type, segmentering, enz.) in het
huidige plan nog ontbreekt.
(een verdere aanvulling van deze tekst is elders in deze nota opgenomen).
Voorstel aan PS 74
De tekst op pag. 117 (bij ‘De voortgang van de transitie nauwgezet volgen en transfomatieopgave
bepalen’, tweede alinea) als volgt wijzigen:
Daartoe neemt elke regio de transformatieopgave uit de Woonmonitor als kwantitatieve basis voor de
programmering, te beginnen vanaf 2014 op basis van de Woonmonitor 2013 of 2012 (de keuze kan
regionaal worden bepaald).
Voorstel aan PS 75
De tekst aan het einde van de alinea ‘Terugdringen plancapaciteit’ (p. 120) als volgt wijzigen:
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De uitdrukkelijke oproep aan gemeenten luidt om in de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid de bestaande harde plancapaciteit:
−
te specificeren waar een duidelijke specificatie (aantal woningen, type, segmentering, enz.) in het
huidige plan nog ontbreekt.
−
te actualiseren door te bepalen:
1. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) naar verwachting zullen worden
gerealiseerd binnen vijf jaar na vaststelling van het POL en deel uitmaken van de regionale
programmering; deze plannen staan daarmee niet ter discussie.
2. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) nog steeds gewenst blijven in het
licht van deze visie en passen binnen de regionale programmering (als onderdeel van de
regionale Structuurvisie Wonen en Leefbaarheid), maar een gespecificeerde
uitvoeringstermijn vergen, langer dan vijf jaar na vaststelling van het POL. In de
programmering bij de betreffende structuurvisie wordt voor deze plannen een passende
uitvoeringstermijn (houdbaarheid) opgenomen (eventueel met fasering).
3. welke plannen niet binnen vijf jaar tot uitvoering zullen komen en daarmee onderdeel worden
van een heroverweging volgens in de structuurvisie op te nemen criteria en overlegroute.
4. voor welke specifiek te noemen plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) de
gemeenteraad de intrekking aankondigt. Intrekking kan ook in stappen gebeuren, door in de
regionale structuurvisies de te hanteren overlegroute en criteria op te nemen om een
verantwoorde selectie mogelijk te maken.
We hechten er groot belang aan dat deze operatie zorgvuldig, maar ook met grote voortvarendheid
wordt opgepakt. Visie en uitgangspunten vormen onderdeel van de regionale structuurvisies Wonen
en Leefbaarheid die binnen een jaar na vaststelling van het POL door de gemeenteraden worden
vastgesteld (zie 6.2.3, dynamisch voorraadbeheer). De uitwerking naar een gedetailleerde
programmering zoals hier beschreven moet uiterlijk in de huidige raadsperiode zijn beslag krijgen.
Voorstel aan PS 76
Invoegen in 6.2.3, in het derde tekstblok op blz. 120 na de zin eindigend op “…buiten bestaand
bebouwd gebied.” :
Over de uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte zijn in 2001 afspraken gemaakt tussen de
Provincie, de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Ruimte voor Ruimte BV. Die worden door
dit POL niet gewijzigd.
Voorstel aan PS 77
De tekst onderaan pag. 114 als volgt wijzigen:
“De opgave ligt vooral in het onttrekken van incourante (particuliere) woningen, het omvangrijk genoeg
houden (c.q. maken) van het aanbod aan huurwoningen, en het planologisch niet meer uitbreiden van
hetgeen er al in overvloed is.”
Voorstel aan PS 78
Kaart 6 Wonen en leefbaarheid wordt aangepast. De legenda-eenheden “centrumstedelijk
woonmilieu”, ´suburbaan woon- en werkmilieu”, “dorps woon- en werkmilieu” en “landelijk wonen”
worden vervangen door Stedelijk centrum, Overig bestaand bebouwd gebied en Landelijk gebied.
Voorstel aan PS 79
Onderaan pag. 117 aan de bestaande tekst toevoegen:
Indien in de structuurvisie een onderwerp niet geheel is geconcretiseerd. terwijl dit in het POL wel is
aangegeven, dan motiveert de regio, waarom voor het betreffende onderdeel nog geen uitwerking
nodig is.
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6.3 Detailhandel
Voorstel aan PS 80
Op pagina 128 in basisprincipe zes vervalt het opgenomen voorbeeld ‘reguliere supermarkten’ en
wordt toegevoegd de zin: ‘Voor supermarkten die niet (meer) in te passen zijn in binnensteden of de
winkelgebieden in wijken en dorpskernen, is in uitzonderingsgevallen vestiging op zo’n terrein
mogelijk. Het vraagt wel om een goede afweging, waarbij de onmogelijkheid voor vestiging in een
regulier winkelgebied, de impact op de leefbaarheid en een passende (her)invulling van de
vrijvallende locatie betrokken worden. In de regionale visies moet hiervoor een gezamenlijke lijn
ontwikkeld worden.’
Voorstel aan PS 81
Op pagina 128 worden het tweede en derde gedachtestreepje samengevoegd. De huidige teksten bij
deze gedachtenstreepjes vervallen, en vervangen door één nieuwe tekst: ‘Nieuwe ontwikkelingen
dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande winkelgebieden. Als er ruimte is voor grotere
nieuwe ontwikkelingen, dan heeft vestiging daarvan in de stedelijke centra de voorkeur, eventueel ook
in de gebieden die direct daarop aansluiten. Er blijft ruimte voor verantwoorde doorontwikkeling van
bestaande winkelgebieden elders in het bebouwd gebied, zolang deze passen bij (de schaal van) het
verzorgingsgebied van het betreffende winkelgebied, de vitaliteit van de binnensteden niet aantasten
en passen in de regionale visie. In het landelijk gebied, buiten de (dorps) kernen, willen we helemaal
geen nieuwe winkels, met uitzondering van kleinschalige boerderijwinkels.’
Op pagina 128 vervalt bij het laatste gedachtenstreepje het zinsdeel: ‘kortom ze moeten …
gerealiseerd worden’
Kaart aanpassen

6.4 Vrijetijdseconomie
Voorstel aan PS 82
Op pagina 133 wordt het eerste deel van de eerste zin “Met de regio wordt bekeken in hoeverre
regionale toeristisch-recreatieve visies” vervangen door: “We zullen met de regio’s afspraken maken
over de totstandkoming van regionale toeristisch-recreatieve visies, die
Op pagina 133 wordt de zin “Met de regio zal worden bezien … kwaliteit van de verblijfsrecreatie.”
vervangen door: “Regionale toeristisch-recreatieve visies vormen de basis voor uitvoeringsafspraken
over kwantiteit en kwaliteit van de verblijfsrecreatie.”
Op pagina 133 wordt de derde alinea vervangen door: Net als voor wonen, bedrijventerreinen,
kantoren en winkels willen we ook voor vakantieparken en campings invulling geven aan dynamisch
voorraadbeheer op regionale schaal. Dit wordt uitgewerkt in regionale visies die moeten resulteren in
concrete uitvoeringsafspraken. Deze worden bekrachtigd in bestuursovereenkomsten en geborgd in
een voorzorgverordening.
Voorstel aan PS 83
Bij paragraaf 6.4 Verwijzing naar de kaart verwijderen
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Voorstel aan PS 84
De tekst van onder 6.4.1. De Limburgse ambitie te wijzigen door het invoegen van het woord
“samenhangende” in de tekst achter het eerste opsommingsteken:
“……voorzieningen, een samenhangende recreatieve infrastructuur….
Voorstel aan PS 85
De tekst in het kader Toelichting ambitie in paragraaf 6.4.1 als volgt aanvullen:
Achter ‘retailcapital’ invoegen ‘Thorn’
Achter ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ invoegen ‘ en Rivierpark Maasvallei’.
Na ‘Woonboulevard Heerlen’ invoegen ‘, leisure ontwikkelingen rond de Rodaboulevard’
Achter Wonder World zin wijzigen in ‘, maar ook leisure-ontwikkelingen rond de Sportzone in SittardGeleen en Agroleisure Park.’

6.4.4 Stiltegebieden
Voorstel aan PS 86
In 6.4 vervalt het onderdeel ‘6.4.4 Stiltegebieden’ (komt terug in 6.1).
In 6.4.6, provinciaal belang, rol en instrumenten, vervallen de zinsneden ‘Ten aanzien van
stiltegebieden vervult de Provincie een regulerende rol.’ en ‘aanwijzing stiltegebieden
Voorstel aan PS 87
Aanduiding stiltegebieden op POL Kaart 6 (Wonen en leefbaarheid) aanpassen in lijn met aanpassing
kaart Omgevingsverordening (zie verderop).

6.4.5 Regionale motorsportcentra
Voorstel aan PS 88
Kaarten in ontwerp- POL2014 vervangen door:

Voorstel aan PS 89
Toevoegen aan paragraaf 6.4.5:
‘In deze marktverkenning is een beeld geschetst van de feitelijke situatie, beleefde problematiek en
wensen t.a.v. motorsportvoorzieningen in Midden- en Zuid-Limburg (in euregionale context). Een deel
van de bestaande voorzieningen is niet legaal (of er bestaat onduidelijkheid over de mogelijke
470

toekomstige status) en kan slechts een beperkte functie vervullen. Een centrale, goed geoutilleerde
regionale voorziening kan het probleem van het wildrijden aanpakken, overigens zeker niet
uitbannen.‘

Hoofdstuk 7: Aantrekkelijk landelijk gebied
7.1 Intro
Voorstel aan PS 90
In paragraaf 7.1 toevoegen: ‘Het aantrekkelijker en toegankelijker van het landelijk gebied voor
toerisme en recreatie betekent overigens niet alleen dat agrariërs rekening houden met
toeristen/burgers, maar zeker ook dat burgers worden aangesproken op begrip voor de bedrijfsvoering
van agrariërs.’

7.2.3. Behoud en herstel biodiversiteit/ vitale natuur
Voorstel aan PS 91
In paragraaf 7.2.3 Behoud en herstel biodiversiteit/vitale natuur de tekst onder het kopje "Het belang
van een robuust natuurnetwerk" vervangen door:
‘Voor het in stand houden van de voor ons land kenmerkende natuurwaarden is en blijft het tot stand
brengen van een robuust nationaal natuurnetwerk - het Limburgse deel wordt gevormd door de
goudgroene natuurzones - van cruciaal belang. Het realiseren van een ecologisch functionerend
netwerk is en blijft een centraal onderdeel van het nationale natuurbeleid. Doel is in de eerste plaats
om de Natura2000-gebieden te versterken, goed in te richten en te vrijwaren van negatieve invloeden
van buitenaf. Ook het pro actief beschermen van soorten ten behoeve van behoud van de
biodiversiteit is hierbij essentieel. Daarnaast blijft ook verbetering van de onderlinge samenhang en
verbinding van gebieden belangrijk door middel van verbeterde inrichting, aanpassing van de
waterhuishouding, verbetering van de waterkwaliteit en vermindering van de stikstofdepositie.
Het verbinden van natuurgebieden kan doorgaans ook gerealiseerd worden door
beekherstelprojecten, door het in stand houden en/of herstellen van netwerken van kleine
landschapselementen in combinatie met agrarisch natuur en landschapsbeheer en/of - mede met het
oog op de verkeersveiligheid - door de aanleg van andere ontsnipperingsmaatregelen zoals
faunapassages over of onder infrastructuur.
Aan de aanleg van ontsnipperingsvoorzieningen zal met name aandacht worden gegeven in goud- en
zilvergroen en daar waar ontsnippering nodig is in het kader van soortenbescherming.’

7.2.4 Realisatie en instandhouding robuust natuurnetwerk
Voorstel aan PS 92
Als begin van toelichting goudgroene natuur op blz. 141 wordt de navolgende tekst toegevoegd:
“De goudgroene natuurzone omvat bestaande bos- en natuurgebieden, gebieden die de komende
jaren zullen worden omgevormd tot natuurgebied en een klein areaal landbouwgebieden waarin
sprake is van agrarisch natuurbeheer (volledig omsloten door Natura2000-gebieden). Maar de zone
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omvat ook andere gebieden: wegen die door het gebied lopen en verspreide bebouwing, vaak
agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters. Dat heeft alles te maken met het feit dat de
POL-kaart niet de precisie heeft van een bestemmingsplan.
De wijze waarop met wijziging van bestemmingen binnen de goudgroene natuurzone moet worden
omgegaan, is niet overal hetzelfde. De regels uit de Omgevingsverordening gelden voor de hele
goudgroene zone, maar de invulling ervan varieert per situatie.
De in het POL2014 opgenomen buitengrenzen van de goudgroene natuurzone passen bij het karakter
van POL: vrij precies, schaal 1:10.000, maar geen begrenzing op perceelsniveau. Daardoor kan het
voorkomen dat er bouwblokken doorsneden worden.
Daarover is afstemming tussen gemeente en Provincie gewenst (waarbij aan de gemeente is om waar
nodig te zorgen voor afstemming met de eigenaar) ,echter alleen als er nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen op een bedrijf voorzien worden en een aanpassing wenselijk of noodzakelijk maken.
De bestaande bos- en natuurgebieden liggen bijna altijd al precies vast in bestemmingsplannen.
De nog te realiseren goudgroene natuur heeft nu meestal een andere bestemming, vaak agrarisch.
De Provincie legt die nog te realiseren goudgroene natuur precies vast in het Provinciaal
Natuurbeheersplan, met het oog op de realisatie van die gebieden.
Het Provinciaal Natuurbeheersplan is geen ruimtelijk plan, het is een plan gericht op beheer en
financiering. Het is van belang dat de feitelijke effectuering in goed overleg tussen initiatiefnemer,
gemeente en Provincie plaats vindt. Achteraf, na realisatie van de natuurontwikkeling, (soms
gebundeld op een later moment) vindt de verankering plaats in het bestemmingsplan.
Ook de gebieden waarin sprake is van agrarisch natuurbeheer liggen in het Provinciaal
Natuurbeheersplan vast. Wanneer er sprake is van ligging binnen een Natura2000-gebied is
doorgaans al sprake van een scherpe begrenzing.
De overige gebieden krijgen op bestemmingsplanniveau geen natuurbestemming, gemeenten hebben
hier de ruimte om maatwerk te leveren. De bestaande functies ligt vast in gemeentelijke
bestemmingsplannen. POL of verordening hebben pas consequenties bij een ruimtelijke ontwikkeling
die niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.
We zullen in het jaarlijks te actualiseren Provinciaal Natuurbeheersplan aangeven hoe de goudgroene
zone is opgebouwd uit de beschreven vier situaties. Met de gemeenten willen we komen tot een
dynamisch monitoringsysteem.
De spelregels (incl. accenten daarin per situatie) zullen we beter beschrijven in de toelichting bij de
verordening.
Het totale oppervlak van de goudgroene natuurzone omvat ca. 53.000 ha. Hiervan ligt er ongeveer
17.000 ha binnen de Natura2000-gebieden in Limburg. Van de 3.500 ha nog te realiseren goudgroene
natuur is circa 1.000 ha nodig voor realisatie van herinrichting Maasdal in het kader van de projecten
Grensmaas en Zandmaas.
Voorstel aan PS 93
Akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de goudgroene en zilvergroene natuurzones met als
doel de zilvergroene enclaves in goudgroene natuurzones om te zetten naar goudgroen
Voorstel aan PS 94
Er zijn veel reacties binnen gekomen van gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, overige
organisaties en particulieren met betrekking tot de toedeling en begrenzing van de goudgroene en
zilvergroene natuurzones. In Deel 3, hoofdstuk 7.2 van deze Nota van zienswijzen zijn deze
individueel of als groep van een standpunt voorzien. Dat leidt in een aantal gevallen tot voorstellen tot
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aanpassing van de kaarten uit het ontwerp- POL2014 c.q. de verordening. Kortheidshalve verwijzen
we naar de betreffende voorstellen.
Voorstel aan PS is om in te stemmen met al hieruit voortvloeiende voorstellen tot aanpassingen van
de kaart.
Voorstel aan PS 95
Invoegen op blz 145 na de tweede zin van het laatste tekstblok van par. 7.2.6:
Uitgangspunt bij nieuwe goudgroene natuur is realisatie op vrijwillige basis (minnelijke verwerving).
Indien gewenst kan dat in combinatie met de inzet van herverkaveling . In bijzondere gevallen (bij
Natura2000-gebieden en/of vanwege hoogwaterveiligheid) kan het instrument van onteigening worden
ingezet, nadat hiertoe bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan is vastgesteld.

7.3 Maasvallei
7.3.2 De opgave
Voorstel aan PS 96
Aan de Toelichting aanpak (7.3.3) op p. 149 na de zin ‘Een duurzame strategie vereist de aanleg van
robuuste dijken ( waarbij het overstroombaarheidsvereiste komt te vervallen) die in de toekomst zo
nodig versterkt kunnen worden.’ de volgende zin toe voegen:
‘Dit houdt concreet in dat de bijzondere ontwerpeisen, die in de huidige situatie aan de primaire
keringen in Limburg zijn gesteld teneinde de overstroombaarheid daarvan te bewerkstelligen, dienen
te vervallen zodat voor alle primaire keringen in Nederland dezelfde eisen zullen gelden.’

7.3.3 Aanpak
Voorstel aan PS 97
De kaart Regionale waterkeringen bij artikel 3.2 van de Omgevingsverordening wordt aangepast
zodanig dat alle regionale waterkeringen worden weergegeven.

7.4 REGIONAAL WATER
7.4.3 Aanpak wateroverlast en watertekort
Voorstel aan PS 98
Op p. 154 in de Toelichting aanpak wateroverlast en watertekort in het eerste tekstblok de volgende
tekst:
“Voor veel bebouwde kernen in het Heuvelland Zuid-Limburg is de norm 1:25, en dat is lager dan de
norm die voor de meeste bebouwde kernen elders in Limburg en Nederland geldt (veelal 1:100). Deze
afwijkende norm is in het POL waterplan 2009 vastgesteld op grond van een kosten-baten analyse:
het bleek toen voor deze Zuid-Limburgse kernen niet kosteneffectief om een hogere norm dan 1:25
vast te stellen. In de planperiode gaan we opnieuw onderzoeken of het mogelijk en haalbaar is om de
norm voor bebouwde kernen in Zuid-Limburg te verhogen en daarmee beter aan te sluiten bij de
landelijke veiligheidsnorm voor bebouwde gebieden. De norm voor bebouwde kernen geldt voor water
in woonbebouwing, bedrijfsbebouwing, kantoren en ziekenhuizen (oppervlaktewater dat over de
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drempel naar binnen stroomt, geen grondwater dat via kruipruimte omhoog komt).”
vervangen door:
‘Voor veel bebouwde kernen in het Heuvelland Zuid-Limburg is de beschermingsnorm 1:25, en dat is
lager dan de norm die voor de meeste bebouwde kernen elders in Limburg en Nederland langs
regionale wateren geldt (veelal 1:100). Deze afwijkende norm is in het Provinciaal Waterplan 20102015 vastgesteld op grond van een kosten-baten analyse: het bleek toen voor deze Zuid-Limburgse
kernen niet kosteneffectief om een hogere norm dan 1:25 vast te stellen.
Onze huidige ambitie is om de normering van stedelijk gebied in Zuid-Limburg gelijk te trekken met die
van bebouwd gebied in de rest van Limburg en daarmee beter aan te sluiten bij de landelijke
veiligheidsnorm voor bebouwde gebieden (1:100).
Op basis van de watersysteem analyse door het waterschap verwachten we dat met slimme en
innovatieve oplossingen en maatwerk kosten en ruimte bespaard kunnen worden en de
landschappelijke impact beperkt gehouden kan worden.
Daar waar een beschermingsniveau van 1:100 toch niet haalbaar blijkt, streven we naar realisatie van
het maximaal haalbare. Wij zullen met het waterschap de mogelijkheden om deze ambitie te
realiseren nader bekijken, waarbij in ieder geval aard, betaalbaarheid en inpasbaarheid van de
maatregelen worden beoordeeld. Het streven is om afspraken hierover op te nemen in het
Waterprogramma. Indien de normering voor Zuid-Limburg wordt aangescherpt zullen wij met het
waterschap afspreken wanneer de daarvoor benodigde maatregelen uitgevoerd moeten zijn.
De norm voor bebouwde kernen geldt overigens voor water in woonbebouwing, bedrijfsbebouwing,
kantoren en ziekenhuizen (oppervlaktewater dat over de drempel naar binnen stroomt, geen
grondwater dat via kruipruimte omhoog komt).’
Kaart ontwerp Omgevingsverordening “Normering regionale wateroverlast” aanpassen in lijn met de
definitieve zoneringkaart POL2014.
Voorstel aan PS 99
In 7.4.3 blz 153, aanpak wateroverlast en watertekort:
• wordt achter de derde alinea (… t/m Provinciaal Waterprogramma 2016-2021) een nieuwe alinea
toegevoegd:
“Droogteschade in landbouw en natuur kan worden aangepakt door seizoensberging en infiltratie
op zandgronden en stedelijk gebied om grondwaterstanden aan te vullen. Met name het inrichten
van de gebouwde omgeving ter voorkoming van hittestress en lokale waterlast en het
waterrobuust handelen betekent ruimte bieden voor hoogwaterafvoeren (bijvoorbeeld langs de
Maas tussen Eijsden en Maastricht en tussen Buggenum en Venlo). Deze biedt ook kansen om
win-win situaties te creëren. (Link naar 7.3) ”
Voorstel aan PS 100
De verbeelding van beekdal op de kaart wordt beter vormgegeven.

7.4.4 Behoud en herstel natte natuur en verbetering waterkwaliteit
Voorstel aan PS 101
In paragraaf 7.4.4 wordt de passage ‘De natuurbeken hebben wij … als van de goudgroene natuur ‘
vervangen door:
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‘In en rond de natuurbeken staat het ecologisch functioneren en de natuurfunctie centraal. Inrichting,
beheer en onderhoud hiervan dient op de natuurfunctie te zijn afgestemd. Vanuit de KRW geldt er een
resultaatsverplichting voor het herstel van deze beken, uiterlijk per 2027 dienen al deze beken te zijn
heringericht. De reeds heringerichte natuurbeken worden beschermd door regelgeving vanuit de keur
van het waterschap. Teneinde te voorkomen dat er in de nog her in te richten trajecten langs
natuurbeken onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden, geldt in de zone natuurbeek (een indicatieve
zone ter breedte van 25 m aan weerszijden van de betreffende beektrajecten) bij nieuwe
ontwikkelingen een motiveringsplicht. In het daarvoor op te stellen bestemmingsplan dient
aangegeven te worden hoe rekening is gehouden met en geanticipeerd op de beoogde herinrichting
van de natuurbeek. Hiervoor is een aparte paragraaf ‘zone natuurbeek’ opgenomen in de
Omgevingsverordening. ‘
De zin: ‘aantasting van … toegestaan.’ komt te vervallen.
Kaartweergave van natuurbeken:
maak onderscheid in “natuurbeek” en “ Zone natuurbeek”
Voorstel aan PS 102
Tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in par. 7.4.4 de woorden “Provincie en gemeenten”
toevoegen in de zin:
Op grond van deze criteria leggen de waterschappen in overleg met Provincie en gemeenten de
kleinere natuurbeken inclusief hun natuurzones op kaart vast in hun beheerplannen.
De weergave van de Geleenbeek ter hoogte van Aasterberg aanpassen op de kaarten.

7.5 Landschap en cultuurhistorie
7.5.3 Generieke aanpak
Voorstel aan PS 103
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.2. (eerste tekstblok, blz. 137): ‘Daartoe moeten ook
randvoorwaarden op het gebied van milieu en water gerealiseerd worden’ door ‘Daartoe moeten ook
randvoorwaarden op het gebied van milieu en water gerealiseerd worden en worden
cultuurhistorische waarden volwaardig meegewogen, beschermd en waar mogelijk versterkt.’
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.4.1. (eerste tekstblok, blz 141): ‘Centraal staat de
uitvoering van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en daarmee samenhangende
programmatische aanpakken zoals voor stikstof (PAS)’ door “Centraal staat de uitvoering van de
beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en daarmee samenhangende programmatische
aanpakken zoals voor stikstof (PAS). In de beheerplannen zullen wij, waar mogelijk in het licht van de
N2000 doelen, rekening houden met specifieke cultuurhistorische belangen zoals rond
watermolenlandschappen langs beken.
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.4.2 (tweede tekstblok, blz 142).: ‘…van natte natuurparels
gebeurt via de GGOR-maatregelen.’ door ‘…van natte natuurparels gebeurt via de GGORmaatregelen. Binnen de zilvergroene natuurzone wordt tevens ingezet op behoud en ontwikkeling van
cultuurhistorische waarden als onderdeel van de landschappelijke waarden.’
Vervang in ontwerp-POL2014 paragraaf 7.2.6.(onderste regel, blz 144): ‘Versterking van
kenmerkende landschapswaarden en van de recreatieve waarden van natuurgebieden’ door
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‘Versterking van kenmerkende landschappelijke-, cultuurhistorische- en recreatieve waarden van
natuurgebieden.’
Voorstel aan PS 104
In paragraaf 7.5.3. onderaan blz 163 toevoegen het volgende tekstblok:
Zorgvuldige omgang met monumenten
We vinden het belangrijk dat met alle Limburgse Rijksmonumenten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij
hebben daarvoor de monumentenwacht Limburg opgericht om monumenteigenaren te ondersteunen met
kennis en kunde. Bij restauratie en verbouwing is er daarnaast de mogelijkheid om het initiatief voor te
leggen bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten in Roermond.
Wij zullen erop toezien dat monumentale gebouwen en hun omgeving volwaardig en als zodanig worden
geborgd in bestemmingsplannen. Daarnaast zullen wij bij verbouwing aan, en restauratie van,
monumenten gelegen in het buitengebied de initiatieven beoordelen en voorzien van een advies.

7.5.4 Aanpak bronsgroen landschapszone
Voorstel aan PS 105
Op pagina 165 wordt aan het eind van alinea 2 toegevoegd: ‘Bij verlies van natuurwaarden in de
bronsgroene landschapszone is compensatie aan de orde, verder uit te werken in de Beleidsregel
Mitigatie en Compensatie natuurwaarden.’
Voorstel aan PS 106
Kaart bronsgroene landschapszone aanpassen aan gewijzigde kaart bestaand bebouwd gebied,
herstellen van overlapsituaties (zie voorstel onder paragraaf 3.1.6).
Corrigeren kaart ter plaatse van voormalige stedelijke ontwikkelingszones (perspectief 8), deze worden
buitengebied.
In Noord- en Midden-Limburg de toevoegingen aan de bronsgroene landschapszone die buiten de
beekdalzone en buiten de voormalige perspectieven P2 en P3 zijn gelegen laten vervallen als deze
onvoldoende landschappelijke waarde hebben
Voorstel aan PS 107
Kaart bronsgroene landschapszone aanpassen ter plaatse van de categorie Bedrijventerreinen (via het
zgn. REBIS bestand) .
Voorstel aan PS 108
Toevoegen van een beperkte verbinding en buffer als Bronsgroene landschapszone rond het gebied
de Brommér richting de Reulsberg.
Voorstel aan PS 109
De enclave met de aanduiding buitengebied van de Stramprooise heide toe voegen aan de
Bronsgroene landschapszone.
Voorstel aan PS 110
e
Middengebied (2 fase) tussen Sittard-Geleen en Hof van Limburg toe voegen aan de bronsgroene
landschapszone respectievelijk zilvergroene natuurzone.
Voorstel aan PS 111
Ontgrondingslocatie zandgroeve Abdissenbosch wijzigingen van Bronsgroene landschapszone in
Zilvergroene landschapszone.
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Voorstel aan PS 112
De bronsgroene landschapszone langs de gehele doorlopende zone Afwaterskanaal,
Snepheiderbeek, Kanaal van Deurne/ Helenavaart versmallen tot de een beperkter zone veelal
bestaand uit de bestaande groenzone direct langs deze watergangen. De overige gebieden worden
daarmee onderdeel van ‘buitengebied’.

7.6 Land- en tuinbouw
7.6.3 Bevorderen innovatie
Voorstel aan PS 113
Tekst aanvullen:
Aan het eind van het derde tekstblok op bladzijde 78 van de paragraaf 5.1 Economische ontwikkeling
komt een verwijzing naar paragraaf 7.6.3: “(zie 7.6.3 Bevorderen innovatie)”.
Onderaan pagina 169 in de toelichting bevorderen innovatie verwijzen we naar paragraaf 5.1.

7.6.4 Naar regionale land- en tuinbouwvisies
Voorstel aan PS 114
e
Invoegen op p. 172, aan het eind van de 3 alinea:
‘Het gaat hierbij om regionale optimalisaties waarbij de nieuwvestiging plaats vindt op een duurzame
vestigingslokatie en gekoppeld is aan het beëindigen van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten op een
andere locatie, waardoor er per saldo sprake is van een kwaliteitsverbetering van het leefklimaat
(omgevingsaspecten als milieu, landschap en leefbaarheid, in relatie tot aspecten als dierenwelzijn en
volksgezondheid) op regionale schaal. De omgevingsverordening vormt het kader voor deze
uitzonderingsregeling, deze wordt uitgewerkt in een beleidsregel.’

7.6.5 Veehouderij
Voorstel aan PS 115
e
Tekst aanvullen, p.172, aan eind van de 2 alinea na (…) integrale kwaliteitsverbetering in de
omgeving:
Duurzame grondgebonden land- en tuinbouw kan zich verder ontwikkelen onder de voorwaarde dat
de ontwikkeling in balans is met de milieu- en landschapskwaliteiten.
Voorstel aan PS 116
Pagina 172, 2e alinea, na (….) in de omgeving.
Deze doorontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven is mogelijk buiten extensiveringsgebieden
(kaart 11 landbouw).
Voorstel aan PS 117
Kaart wijzigen:
Extensiveringsgebieden verkleinen voor wat betreft de vervallen gebiedsaanduiding ecologische
verbindingszone, aangezien onderliggende doelstelling is komen te vervallen, met uitzondering van
gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen landschapszone. Daar waar
extensiveringsgebieden komen te vervallen, aanwijzen gebieden als Buitengebied.
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Voorstel aan PS 118
Op POL-kaart 11 Landbouw en op de Omgevingsverordening Limburg-kaart Intensieve veehouderijen
en glastuinbouwbedrijven worden de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij Tienray en Meerlo
geschrapt.
Op pagina 172, derde alinea, wordt ‘20’ vervangen door ‘18’.
Voorstel aan PS 119
Op POL-kaart 11 landbouw en op de Omgevingsverordening Limburg-kaart Intensieve veehouderijen
en glastuinbouwbedrijven worden de begrenzing van de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij
in Nederweert en Egchel (Peel en Maas) in overeenstemming gebracht met het betreffende vigerende
bestemmingsplan / structuurvisie.
Voorstel aan PS 120
Tekst aanpassen:
e
Pagina 172, 2 tekstblok in de Toelichting nertsenhouderij vervangen door:
Met de Wet verbod pelsdierhouderij is de pelsdierhouderij sinds 15 januari 2013 op ethische grond
verboden verklaard. Pelsdierhouders (nertsen) mochten hun bedrijf niet meer uitbreiden. Ook mochten
er geen nieuwe pelsdierhouderij worden opgestart. Bestaande nertsenhouders mochten onder
voorwaarden hun bedrijf nog tot 1 januari 2024 voortzetten.
De Wet verbod pelsdierhouderij is door de rechtbank Den Haag en het daarbij behorende
herstelvonnis buiten werking gesteld. De Staat is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraken. Naar
verwachting duurt het nog enige tijd totdat de gerechtelijke procedure over de Wet verbod
pelsdierhouderij is afgerond en er duidelijkheid is over de geldigheid van de wet.
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er voor de gemeente geen
mogelijkheid om een vergunning te weigeren met het oog op de Wet verbod pelsdierhouderij. De
buitenwerkingstelling van de wet verandert daar niets aan. Nertsenhouders die van een eventueel
verkregen vergunning gebruik maken, doen dit op eigen risico.
Voorstel aan PS 121
Tekst wijzigen:
Op p. 176 toevoegen aan het tekstblokje met de kop ‘Belang van een integrale aanpak’ na (…geldt
ook voor de maatregelen):
Bij de uitwerking van de aanpak “schone stallen” moet het beperken van de hinder voor de omgeving
en het verder beperken van de mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu centraal staan.
e

Op p. 181 bij 7.6.8, 2 alinea de laatste zin “Met betrekking tot …… worden uitgewerkt” vervangen
door:
‘Met betrekking tot de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid zullen, zodra het Rijksbeleid
daartoe aanleiding geeft, te zijner tijd aanvullende maatregelen worden uitgewerkt voor wat betreft
aspecten als fijn stof, geur, endotoxinen en ziektekiemen.’

7.6.6 Ruimte voor plantenteelt
Voorstel aan PS 122
e
Pagina 178, 1 tekstblok. De eerste zin vervangen door:
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‘Daarbuiten is doorgroei mogelijk in combinatie met sloop van bestaande kassen. De gemeenten
Horst aan de Maas, Venlo en Peel en Maas hebben een gemeentelijke glas-voor-glasregeling, als
uitwerking van de module glastuinbouw uit het Limburgs Kwaliteitsmenu. ‘
Voorstel aan PS 123
Op pagina 177 in de eerste zin van het laatste tekstblok de volgende zinsnede schrappen:
‘in het buitengebied’.
Voorstel aan PS 124
POL- kaart 11 Landbouw en Omgevingsverordening Limburg – kaart Intensieve veehouderijen en
glastuinbouwbedrijven:
de begrenzing van het ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Veld-Oostenrijk, Schandelo, de Kievit,
Egchel-Oost, ’t Ven, Tangbroek, Reindonk, Melderslo en Nunhems, wordt in overeenstemming
gebracht met de begrenzing van de betreffende gebieden in het vigerende bestemmingsplan /
structuurvisie.
Voorstel aan PS 125
De weergave van het ontwikkelingsgebied glastuinbouw Californië wordt aangepast, waardoor er
geen overlap is met het gebied Brommèr.

7.6.7 Een nieuw perspectief: agglomeratielandbouw
Voorstel aan PS 126
Op pagina 180, laatste tekstblok, toevoegen aan ruimtelijke uitgangspunten:
zuinig, zorgvuldig ruimtegebruik.

7.6.8 Kwaliteitsslag landelijk gebied
Voorstel aan PS 127
e
Pagina 181, 3 tekstblok:
Wij volgen de ontwikkelingen op rijksniveau over de toelaatbaarheid van middelen

Hoofdstuk 8 Ondergrond
8.1 Afstemming in de ondergrond
Voorstel aan PS 128
Tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in paragraaf 8.2.3 bij de toelichting (pagina 189) een kopje
toe te voegen ‘Na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning in Zuid Limburg’ met de
volgende tekst:
De na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning hebben onze aandacht. We zijn van
mening dat het rijk eerstverantwoordelijke is voor de na-ijlende effecten van de voormalige
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steenkoolwinning in Zuid-Limburg. Op basis van onderzoek naar deze na-ijlende effecten zal de
Provincie in afstemming met de regio zijn positie bepalen.
Verder tekst ontwerp-POL2014 aanpassen door in paragraaf 8.1 (pagina 185) de alinea bij
‘Speerpunt: veiligheid in de ondergrond’ als volgt aan te vullen:
De Provincie streeft naar een veilige situatie in de ondergrond. Daarbij wordt ingezet op het
meewegen van veiligheidsaspecten bij het benutten van ondergrondse voorraden en de ondergrondse
ruimte hierop aansturen.
Bij dit alles blijft adequate nazorg van mijnbouwactiviteiten een aandachtspunt.
Voor zover relevant moet ook bij het bovengrondse ruimtegebruik rekening gehouden worden met de
benutting van ondergrondse voorraden (verzakkingsrisico’s).

8.3 Bodemenergie
Voorstel aan PS 129
Tekst in ontwerp- POL2014 2014 aanpassen door pagina 191, laatste alinea van het tekstblok:
In Heerlen wordt mijnwater gebruikt als bron voor duurzame energie. De winning van deze vorm van
duurzame energie kan gezien worden als een combinatie van WKO en geothemie. Gebouwen
(woningcomplexen en kantoren) worden verwarmd met water van circa 30°C uit een verlaten
steenkolenmijn op een diepte van circa 700 meter. Uit ondiepe waterlagen wordt relatief koud mijnwater
gepompt voor de koeling van gebouwen. Het opgepompte mijnwater wordt gedistribueerd via een
leidingnet waarop naar verwachting in de nabije toekomst steeds meer gebouwen worden aangesloten.
Vervangen door
‘In Heerlen wordt mijnwater gebruikt als bron voor duurzame energie. De winning van duurzame warmte
uit mijnwater kan gezien worden als een combinatie van WKO en geothemie, waarbij met een slimme
infrastructuur warmte en koude wordt uitgewisseld op drie niveaus: gebouwen, clusters van gebouwen en
het gehele mijnwaternetwerk (alle clusters tezamen). Gebouwen (woningcomplexen en kantoren) worden
verwarmd met water van circa 30°C uit een verlaten steenkolenmijn op een diepte van circa 700 meter.
Uit ondiepe waterlagen wordt relatief koud mijnwater gepompt voor de koeling van gebouwen. Het
opgepompte mijnwater wordt gedistribueerd via een leidingnet waarop naar verwachting in de nabije
toekomst steeds meer gebouwen worden aangesloten.’
Voorstel aan PS 130
In paragraaf 8.3.1 De Limburgse ambitie, onderstaande tekst in het kader:
Bodemenergie is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. In deze paragraaf
wordt ingegaan op twee vormen van bodemenergie:
-

warmte-koudeopslag (WKO)

-

geothermie

In hoofdstuk 5.5 staat het overkoepelend verhaal voor energie.
Onconventionele gaswinningen, zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning, vallen buiten de scope van het
thema bodemenergie. Deze vormen van energie zijn niet duurzaam, omdat het gaat om fossiele voorraden die
niet hernieuwbaar zijn.
In oktober 2013 is door het College van GS het standpunt ingenomen dat (proef)boringen t.b.v. de winning van
schaliegas pas plaats kunnen vinden na:
-

afronding van een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak inclusief een transparante
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analyse van kosten en baten, ook voor de regio;
-

specifiek onderzoek voor de Nederlandse situatie gericht op het vóórkomen van schaliegas en de risico’s
voor mens, natuur en milieu alsmede de beheersbaarheid daarvan;

-

een analyse van de impact van schaliegaswinning op de transitie naar een duurzame energievoorziening.

vervangen door:
Energie uit de ondergrond is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. Onze
voorkeur gaat uit naar het benutten van geothermie en bodemenergiesystemen. Onconventionele gaswinningen,
zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning, zijn vormen van energie die wij niet duurzaam achten, omdat
het gaat om fossiele voorraden die niet hernieuwbaar zijn. Daarnaast kan de winning hiervan leiden tot risico’s
voor de omgeving, hinder en milieuschade. Vooralsnog zijn (proef)boringen voor schaliegaswinning in Limburg
niet aan de orde. Besluitvorming hierover kan pas plaats vinden na:
-

afronding van een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak inclusief een transparante
analyse van kosten en baten, ook voor de regio;

-

specifiek onderzoek voor de Nederlandse situatie gericht op het vóórkomen van schaliegas en de risico’s

-

een analyse van de impact van schaliegaswinning op de transitie naar een duurzame energievoorziening.

voor mens, natuur en milieu alsmede de beheersbaarheid daarvan en ;

Voorstel aan PS 131
Voeg op pagina 106 aan de “Toelichting stimuleren transitie” onder het tekstblok “Restwarmte en
geothermie” als apart tekstblok:
Schaliegas
Ons standpunt over onconventionele gaswinningen, zoals schaliegaswinning en steenkoolgaswinning,
is opgenomen in paragraaf 8.3.1.

Voorstel aan PS 132
Kaart ontwerp- POL2014 aanpassen door Kaart 5: titel wijzigen in “Windenergie”; de aanduidingen
‘Uitsluitingsgebieden geothermie’ en “Uitsluitingsgebieden WKO-systemen” in z’n geheel weglaten.
Voorstel aan PS 133
Tekst ontwerp- POL2014 aanpassen in lijn met de terminologie uit de AMvB bodemenergiesystemen.

8.5 Archeologie
Voorstel aan PS 134
Op pagina 198 wordt de tekst van de opgave vervangen door:
‘Archeologische waarden vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale
belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse inrichting. Bij ingrepen in de
bodem vindt op een zorgvuldige en kosteneffectieve manier onderzoek plaats naar het vóórkomen
van archeologische waarden. Behoudenswaardige archeologische waarden worden zo veel mogelijk
in situ behouden, in de juiste context . Als behoud in situ niet mogelijk is worden de resten in depot
opgeslagen. Burgers en betrokkenen bewust(er) maken van archeologie als een van de bouwstenen
die bijdraagt aan het Verhaal van Limburg op een bepaalde plek.’
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Voorstel aan PS 135
Tekst in ontwerp-POL2014 pagina 198, onder 8.5.3 eerste alinea laatste regel de tekst “Bij ontgrondingen
en inpassingsplannen is de Provincie bevoegd gezag en wordt de aanpak afgestemd met de gemeente.”
Vervangen door:
‘Bij ontgrondingen en inpassingsplannen binnen de aandachtgebieden archeologie neemt de provincie
haar aandachtgebiedenbeleid als uitgangspunt, bij ontgrondingen en inpassingsplannen daarbuiten vormt
het gemeentelijk beleid het uitgangspunt. Er zal in alle gevallen afstemming met de gemeente
plaatsvinden. Bij ontwikkelingen in de Maasvallei zullen wij daarnaast de resultaten van het
beleidsprogramma archeologie Maasvallei meenemen.’
Voorstel aan PS 136
Op pagina 199 onderaan: link naar 6.2 vervangen door link naar 3.1.5

Hoofdstuk 9 Dynamisch en flexibel POL-stelsel
Voorstel aan PS 137
De tekst van hoofdstuk 9 wordt integraal vervangen door:
Realisatie in samenwerking
Het POL is de in co-creatie met stakeholders tot stand gekomen omgevingsvisie voor de provincie
Limburg. We hebben veel tijd en energie gestoken in het stellen van gezamenlijke diagnoses, ambities
en het vinden van een gezamenlijke aanpak. Die dialoog stopt niet bij het vaststellen van het POL. We
willen door op deze weg van samenwerking: Limburg is van ons allemaal. Het POL is in deze dialoog
het kader waarbinnen we onze aanpakken verder vormgeven.
Het POL is zelfbindend voor het provinciaal bestuur. Bij de verschillende thema’s is beschreven hoe
we borgen dat het beleid doorwerking vindt en dat de gezamenlijke ambities gerealiseerd worden. Een
algemene beschrijving van de belangrijkste instrumenten is opgenomen in hoofdstuk 3.
Het POL komt via een aantal werkwijzen tot uitvoering:
−
Thematische programma’s: de uitvoering van een aantal thema’s is geconcretiseerd in een
thematisch programma
Thematische Programma’s
Programma Wonen en Leefbaarheid
PVVp: Programma verkeer en vervoer
Programma OV
Natuurprogramma: Natuurlijk Eenvoudig
Waterprogramma
Delta Programma Maas
Landbouwprogramma, Limburgse Land- en tuinbouw Loont
Energieprogramma
Milieuprogramma’s (Bodembeheer en bodemsanering,
Luchtkwaliteit, Geluid, Externe Veiligheid)
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-

Regionale uitwerkingen / bestuursafspraken: voor de thema’s waar dynamisch voorraadbeheer aan
de orde is (wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdsparken),
spelen regionale uitwerkingen, bestaande uit een visie met daarbij bestuursafspraken over de
uitvoering, een cruciale rol. Ook voor energie en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn
regionale uitwerkingen aangekondigd. Deze regionale uitwerkingen moeten eind 2015 tot stand zijn
gebracht en in de jaren daarna zo nodig worden aangevuld en verbeterd.
Het POL vormt het kader voor deze regionale uitwerkingen. Het geeft de (regionale en
thematische) ambitie, de opgave en de basisprincipes. Verder geeft het POL aan dat bij de
regionale uitwerking niet alleen overheden, maar ook marktpartners betrokken moeten zijn.
De regionale bestuursafspraken worden geborgd in de Omgevingsverordening Limburg. Op die
manier worden gemaakte afspraken voor alle gemeenten in de regio van toepassing. De regionale
aanpakken maken maatwerk per regio mogelijk. Wel wordt gestreefd naar vergelijkbaarheid in
systematiek.
Het is belangrijk dat de partners in deze processen vooraf aanpak, organisatie en planning goed
doorspreken en vastleggen in een bestuurlijke opdracht.
Onderdeel van deze aanpak is het (met de partners) monitoren en evalueren van processen,
resultaten en doelbereik van de regionale uitwerkingen.
-

−

Projecten en gebiedsontwikkeling
Voor grotere gebiedsontwikkelingen of projecten, waarvoor de Provincie de verantwoordelijkheid
heeft, wordt veelal volgens de MIRT-systematiek gewerkt. Eerste stap daarin is steeds een
oriëntatie in overleg met regionale partners over richting en draagvlak, meestal uitmondend in
een gebiedsgerichte structuurvisie (POL-aanvulling). Het is van belang om bij dergelijke
ontwikkelingen en projecten zowel te kijken vanuit de lokale kansen als vanuit het belang voor de
regio; een goede samenhang tussen projecten en regionale afspraken is evident.
Omgevingsverordening Limburg:
Bij het POL2014 hoort de Omgevingsverordening Limburg. De juridische doorwerking van het
omgevingsbeleid wordt in deze verordening geregeld. Naast bepalingen die voor iedereen gelden
(gedragsregels), bevat de Omgevingsverordening ook een hoofdstuk Ruimte, waarin
instructieregels naar gemeenten zijn opgenomen.
De te maken regionale bestuursafspraken worden in de Omgevingsverordening Limburg geborgd
(wij spreken in dit verband ook wel van ‘voorzorgbepalingen’) .

Een aanpak met ruimte voor flexibiliteit en dynamiek
Een heldere aanpak is van belang, maar die moet wel ruimte bieden om (in overleg) in te spelen op
nieuwe onvoorziene ontwikkelingen. Programma’s, regiovisies en verordening kunnen desgewenst
aangepast worden.
Ook de keuze voor instrumenten is niet in beton gegoten. We houden de effectiviteit en efficiency van
het instrumentarium goed in het oog en zullen zonodig voorstellen doen voor aanpassing.
Het digitale karakter van het POL maakt het mogelijk om de samenhang en integratie te bewaren en
het plan ook actueel te houden en dynamiek te faciliteren.
POL aanvullingen
Naast het POL zijn de hieronder genoemde POL-aanvullingen van kracht:
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POL-aanvulling
Zandmaas (2002, ’04, ’10)
Grensmaas (2005, ‘10)
Uitbreiding Groeve ’t
Rooth (2006)
Beëindiging
kalksteenwinning
St.Pietersberg (2009)
Waterplan Limburg (2009)

Motivatie
Werken zijn nog in uitvoering
Deltaprogramma Rivieren zal later aanzet leveren voor vervanging.
Werken zijn nog in uitvoering
Werk is nog in uitvoering.
Gebiedsontwikkeling is nog gaande.

Werk (6-jaars programma) is nog in uitvoering. POL2014 geeft de
hoofdlijnen. In 2015 komt er een Waterprogramma 2016-2021 als
opvolger.
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN M.B.T. ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING
LIMBURG 2014

Hoofdstuk 2

Milieubeschermingsgebieden

Voorstel aan PS 1
Pas de begrenzing van het waterwingebied Heel aan.
Voorstel aan PS 2
Vervang artikel 2.17 door:
Artikel 2.17 Ontheffing
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2.15, eerste lid, aanhef
en onder a, b en d, als de betreffende handeling niet plaatsvindt binnen een vergunningplichtige
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Venloscholontheffing).
Vervang Artikel 2.13 door:
Artikel 2.13 Ontheffing
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2.6, aanhef en onder b
tot en met i, in verband met artikel 2.9, eerste lid, en van het verbod van artikel 2.9, derde lid, voor
zover de toepassing van de grond of de baggerspecie niet plaatsvindt binnen een vergunningplichtige
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (ontheffing grondwaterbeschermingsgebied).
Schrap de in het ontwerp voorgestelde (nieuwe) artikelen 2.7, lid 5, 2.9, lid 4 (inclusief de
vernummering van de leden 4 t/m 7 tot de leden 5 t/m 8) en lid 9 en 2.16, lid 3.
De verordening blijft op deze punten dus ongewijzigd ten opzichte van de huidige verordening
Wijzig de tekst in de toelichting de tabel met betrekking tot boorputten en roeren van grond, , als volgt:
in de kolommen ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ en ‘Venloschol’, in de derde rij (‘Ontheffing
mogelijk’), de tekst vervangen door: ‘Ja, buiten inrichtingen en binnen niet-vergunningplichtige
inrichtingen’.
Voorstel aan PS 3
De artikelen 2.18 en 2.19 komen als volgt te luiden:
Artikel 2.18
Verboden handelingen
1. In de artikelen 2.18 en 2.19 wordt verstaan onder:
−
beekdal: gebied dat op kaarten behorende bij deze verordening is aangeduid als beekdal;
−
bron of bronzone: plaats waar grondwater op natuurlijke wijze over een klein of groter
oppervlak uittreedt;
−
graft: lijnvormige, evenwijdig aan de helling lopende trede, die vaak met gras, struiken en/of
hakhout is begroeid;
−
holle weg: smalle, diepe, vaak loodrecht op de helling lopende insnijding, die in gebruik is als
voetpad, weg en/of watergang.
2. Het is verboden in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
a. in een beekdal grondwerkzaamheden op of in de bodem uit te voeren die leiden tot aantasting
van het reliëf, behalve werkzaamheden voor herstel en onderhoud van het beekdal;
b. in een beekdal ontwateringswerkzaamheden uit te voeren;
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c.

in een bron of bronzone grondwerkzaamheden op of in de bodem of
ontwateringswerkzaamheden uit te voeren, behalve werkzaamheden voor herstel en
onderhoud van de bron of de bronzone;
d. in een graft of holle weg grondwerkzaamheden op of in de bodem uit te voeren behalve
werkzaamheden voor herstel en onderhoud van de graft of de holle weg.
Artikel 2.19
Uitzonderingen
Het verbod van artikel 2.18, tweede lid, geldt niet:
a. voor het graven van erosieopvangbekkens door het waterschap;
b. het saneren van de bodem en het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een
bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst, indien dat gebeurt overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens de Wet bodembescherming;
c. voor het uitvoeren van bodemonderzoeken die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven;
d. voor het slaan van een boorput in een beekdal;
e. voor zover gedeputeerde staten voor de daar verboden handelingen algemene regels
krachtens artikel 2.2 hebben vastgesteld en gehandeld wordt in overeenstemming met die
regels.
Toelichting
In de toelichting, in de tabel met betrekking tot boorputten en roeren van grond (p.49), wordt de laatste
kolom (Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg) als volgt aangepast:
In rij 2 (‘Verbod’) komt te staan ‘Ja, voor roeren van grond buiten inrichtingen in een beekdal, bron of
bronzone, graft of holle weg’.
In rij 3 (‘Uitzonderingen op het verbod’) komt te staan: ‘Ja, indien ten behoeve van
−
erosieopvangbekkens door een waterschap;
−
bodemsanering;
−
bodemonderzoek;
−
boorputten in een beekdal;
−
herstel en onderhoud.’
In rij 6 (‘Voorschrift boorputten’) komt te staan: ‘niet van toepassing’.
Voorstel aan PS 4
Vervang in ontwerp-omgevingsverordening:
e
Toelichting, pagina 47, 3 alinea:
Tenslotte zijn er drie stiltegebieden in omvang gewijzigd, te weten nr. 11, Gebied tussen Swalmen en
Tegelen, nr. 15, Leudal en nr. 19 Reutje-Munningsbos-Sweeltje. De reden hiervoor is dat actuele
ontwikkelingen – aanleg A73, aanwijzing als Landbouwontwikkelingsgebied en de aanleg van een
helihaven – deze gebieden als stiltegebied ongeschikt hebben gemaakt.
door
Tenslotte zijn er twee stiltegebieden in omvang gewijzigd, te weten nr. 11, gebied tussen Swalmen en
Tegelen en nr. 19, Reutje-Munningsbos-Sweeltje. De reden hiervoor is dat actuele ontwikkelingen - de
doorontwikkeling van het recreatiegebied de Witte Stein in Beesel en de aanwijzing als
Landbouwontwikkelingsgebied Montfort-Maria Hoop - deze gebieden als stiltegebied ongeschikt
hebben gemaakt.
Aanpassing kaart milieubeschermingsgebieden, onderdeel stiltegebieden:
Nr 11 (gebied tussen Swalmen en Tegelen) herstellen conform grens POL2006 met uitzondering van
“gebied de Witte Stein” te Beesel
Nr 15 (Leudal) herstellen conform grens POL2006
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Hoofdstuk 3

Water

Voorstel aan PS 5
Kaart ontwerp Omgevingsverordening “Normering regionale wateroverlast” aanpassen in lijn met de
definitieve zoneringkaart POL2014.
Toelichting bij artikel 3.3 van de ontwerp-Omgevingsverordening op blz 53 vervangen door
onderstaande tekst:
Normering wateroverlast (artikel 3.3)
Het beschermingsniveau is gebaseerd op de landelijke referentienormen en een analyse van kosten
en baten van maatregelen, rekening houdend met gebiedsfuncties zoals aangegeven in het POL
(Natuurnetwerk, buitengebied, glastuinbouwgebieden, bebouwde gebieden).
In de goud- en zilvergroene natuurzone - waar ruimte moet blijven voor natuurlijke inundatie of
uitbreiding daarvan door maatregelen en waar een natuurlijk en veerkrachtig watersysteem nodig is geldt geen norm. Ook langs natuurbeken die in de bronsgroene landschapszone zijn gelegen geldt om
dezelfde reden geen norm. Dit geldt voor alle natuurbeken in de bronsgroene landschapszone,
inclusief de natuurbeken die door het waterschap zijn aangewezen. Daarom zijn op de
normeringskaart meer natuurbeken aangegeven dan op de POL kaart. Vanwege het detailniveau is
niet langs alle natuurbeken in de bronsgroene landschapszone een begrenzing van het normloze
gebied aangegeven. Daar geldt dat 25 meter brede oeverzones ter weerszijden van de beek geen
norm hebben (alleen in de bronsgroene landschapszone).
In de bronsgroene landschapszone waar geen natuurbeek is gelegen (dit zijn overwegend beekdalen)
is de norm (1:10) afgestemd op het meest geëigende en meest toegepaste grondgebruik, namelijk
grasland. Voor de overige landbouwpercelen in het buitengebied geldt de referentienorm voor
akkerbouw (1:25)Voor belangrijke glastuinbouwgebieden is de referentienorm voor hoogwaardige
land- en tuinbouw (1:50) toegepast. Voor bebouwde kernen is meestal de referentienorm voor
bebouwd gebied (1:100) vastgesteld. Vanwege kosteneffectiviteit kan voor de meeste bebouwde
gebieden in het Zuid-Limburgse Heuvelland Zuid-Limburg slechts een 1:25 norm worden vastgesteld.
Bebouwd gebied in Zuid-Limburg dat lokaal wordt beschermd door regenwaterbuffers is ten gevolge
van de kaartschaal door een stip aangegeven.
De norm is uitgedrukt als de maximale kans per jaar dat wateroverlast mag optreden. In veel gebieden
is de daadwerkelijke kans op wateroverlast kleiner dan de norm aangeeft. Uit actualisatie van
gegevens of uitkomsten van onderzoek kan blijken dat de norm moet worden bijgesteld.
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In het algemeen wordt reeds voldaan aan de gestelde normen. De datum vanaf wanneer het
waterschap overal moet voldoen, zal door gedeputeerde staten nader worden bepaald, rekening
houdend met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Voorstel aan PS 6
Vervang de tekst van artikel 3.10 door:
Artikel 3.10 Uitwerking beheerplan
1. In het beheerplan kan worden bepaald dat het dagelijks bestuur van het waterschap het
beheerplan of onderdelen daarvan moet of kan uitwerken volgens in het beheerplan gegeven
regels.
2. Het besluit tot uitwerking maakt deel uit van het beheerplan.
Voorstel aan PS 7
−

Laat artikel 3.11 vervallen.

−

Vernummer de artikelen 3.12 tot en met 3.17 tot 3.11 tot en met 3.16. In artikel 2.15, lid 3, wordt
de verwijzing naar artikel 3.17 een verwijzing naar artikel 3.16.

Voorstel aan PS 8
Vervang in artikel 3.16, lid 3, ‘natuurgebied’ door ‘hydrologisch gevoelig natuurgebied’ en wijzig de
omschrijving in de legenda van kaart in ‘Bufferzone hydrologisch gevoelig natuurgebied.
Voorstel aan PS 9
Vervang in artikel 3.16, lid 3 de woorden ‘de totale pompcapaciteit’ door ‘pompen’

Hoofdstuk 5

Ruimte

5.1 Algemeen
Voorstel aan PS 10
Toevoegen aan artikel 5.2 als lid 3:
3. Onverlet het bepaalde in artikel 5.15 kunnen Gedeputeerde Staten kennelijke onjuistheden in de
begrenzing van gebieden en zones genoemd in dit hoofdstuk herstellen.

Voorstel aan PS 11
De zinsnede “Uitwerkings- en wijzigingsplannen op…….verordening” in de toelichting op het
hoofdstuk 5, paragraaf 1, van de verordening, schrappen.
Voorstel aan PS 12
Hoofdstuk 5, Ruimte, Toelichting 2014, paragraaf 1, Algemeen, Nieuwe of bestaande plannen,
vervangen door:
Nieuwe plannen voor gewijzigde situaties:
De verordening geldt alleen voor nieuwe ruimtelijke plannen, die worden vastgesteld na
inwerkingtreding van de verordening. Dat is bepaald in artikel 10.3, zesde lid, van de verordening.
Bovendien is het niet de bedoeling dat de verordening op alle nieuwe of gewijzigde plannen wordt
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toegepast. Een wijzigingsplan dat bijvoorbeeld alleen betrekking heeft op een aanpassing van de
voorschriften, zonder dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling, valt niet onder de verordening. De
verordening is wel van toepassing als het ruimtelijke plan betrekking heeft op een uitbreiding of
verandering van bebouwing of activiteiten. Het veranderen van een agrarische bestemming naar
bijvoorbeeld wonen binnen hetzelfde gebouw valt dus wel onder de verordening, omdat hiermee
andere activiteiten mogelijk worden gemaakt.

5.2. Intensieve veehouderij
Voorstel aan PS 13
Aan artikel 5.3, Begrippen, wordt toegevoegd:
c. agglomeratielandbouw: landbouwbedrijven waarbij de primaire agrarische productie geïntegreerd
wordt met meerdere facetten van de agrarische productiekolom op één locatie.
Aan artikel 5.4 een derde en een vierde lid toevoegen, luidend:
3. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op incidentele nieuwvestiging van intensieve
veehouderij die per saldo leidt tot een kwalitatieve verbetering van het leefklimaat. Voorwaarde is
dat er sprake is van een duurzame vestigingslocatie en er een koppeling is met de beëindiging van
vergelijkbare activiteiten elders.
Deze uitzondering geldt niet binnen de Goudgroene Natuurzone en binnen extensiveringsgebieden
intensieve veehouderij.
4. Het verbod van het eerste lid is eveneens niet van toepassing op nieuwvestiging in de vorm van
agglomeratielandbouw op bedrijventerreinen of Ontwikkelingsgebieden glastuinbouw.
Aan de Toelichting (hoofdstuk 5, paragraaf 2) de volgende passage toevoegen:
‘In artikel 5.4, derde lid, is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor een incidentele nieuwvestiging
buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij. Zoals in POL is aangegeven vinden wij het
belangrijk dat kwalitatief kansrijke ontwikkelingen ook buiten de ontwikkelingsgebieden intensieve
veehouderij mogelijk moeten zijn. Maar dan alleen als uitzondering en onder strikte voorwaarden.
De kwalitatieve verbetering van het leefklimaat waarover in dit artikel wordt gesproken, omvat diverse
aspecten. In elk geval zal daarbij gekeken worden naar de milieubelasting en de mate waarin een
oplossing wordt geboden voor een ruimtelijk, milieuhygiënisch of maatschappelijk knelpunt. Per saldo
moet er sprake zijn van een verbetering.
Gedeputeerde Staten zullen deze aspecten en de onderlinge afweging daarvan, verder uitwerken in
een beleidsregel.
In artikel 5.4, vierde lid is een uitzondering opgenomen voor de zogenaamde agglomeratielandbouw.
Het gaat daarbij om landbouwbedrijven waarbij de primaire agrarische productie geïntegreerd wordt
met meerdere facetten van de agrarische productiekolom op één locatie. Bij deze veelzijdige bedrijven
is een schaalvergroting waar te nemen. Zowel de veelzijdigheid als de schaalgrootte hebben een
uitstraling op de omgeving. Bij agglomeratielandbouwbedrijven worden mogelijkheden voor het
creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht. Agglomeratielandbouwbedrijven zijn de
proeftuinen voor een verdere innovatie door verwaarding en uitwisselen van stofstromen in het
agrocomplex.
Voorstel aan PS 14
Tekst toelichting (hoofdstuk 5, paragraaf 2) als volgt aanvullen:
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De extensiveringsgebieden zijn verkleind, daar waar de ecologische verbindingszones zijn komen te
vervallen, met uitzondering van gebieden met de aanduiding gouden of zilveren natuurzone of
bronzen landschapszone. In het kader van de regionale landbouwvisie wordt bezien in hoeverre een
verdere aanpassing van de extensiveringszone aan de orde is.
Kaart wijzigen:
Extensiveringsgebieden verkleinen voor wat betreft de vervallen gebiedsaanduiding
ecologische verbindingszone, aangezien onderliggende doelstelling is komen te vervallen, met
uitzondering van gebieden met aanduiding gouden of zilveren natuurzone of bronzen
landschapszone. Daar waar extensiveringsgebieden komen te vervallen, aanwijzen
gebieden als Buitengebied.
Voorstel aan PS 15
In artikel 5.3, eerste lid, onder a, van de verordening de passage “..waarvoor een
omgevingsvergunning is verleend uiterlijk op 5 maart 2004”, schrappen.

5.4. Reserveringsstroken langs provinciale wegen
Voorstel voor PS 16
In de inhoudsopgave de naam van § 4 en § 5.8 wijzigen in “Reserveringszones langs spoorwegen en
provinciale wegen”
De artikelen 5.7 en 5.8 vervangen door de volgende tekst:
Paragraaf 4 Reserveringszones langs spoorwegen en provinciale wegen
Artikel 5.7 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste
rijstrook;
b. Hart van het bestaande spoor: het midden van de huidige rails;
c. Provinciale weg: de bovenregionaal verbindende wegen zoals nader aangeduid op de bij dit
artikel behorende bijlage;
d. Spoorweg: spoorlijn zoals nader aangeduid op de bij dit artikel behorende bijlage;
e. Reserveringszone: zone langs een provinciale weg of spoorweg die vrij moet blijven met het
oog op een toekomstige verbreding, spoorverdubbeling, het toevoegen van een
parallelvoorziening, elektrificatie, of het anderszins uitbreiden of verbeteren van deze
provinciale weg of spoorweg.
Artikel 5.8 Aanduiding reserveringszone langs provinciale wegen of spoorweg
1. Een ruimtelijk plan geeft de aanduiding ‘reserveringszone’ grenzend aan de buitenste
kantstreep van de bestaande weg of gerekend vanuit het hart van het bestaande spoor van
respectievelijk een provinciale weg of een spoorweg.
2. De breedte van een reserveringszone als bedoeld in het eerste lid, wordt gemeten vanaf de
buitenste kantstreep of vanuit het hart van het bestaande spoor en bedraagt 15 meter aan
weerszijden.
De aanhef en de eerste zin van de toelichting op paragraaf 4 van hoofdstuk 5 van de verordening
vervangen door:
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Paragraaf 4 Reserveringsstroken langs provinciale wegen en spoorwegen
Wij streven ernaar dat Limburg uitstekend bereikbaar is en blijft en daarbij speelt een goed
functionerend regionaal verbindend wegennet (RVWN) en spoorwegnet een belangrijke rol.
Aan de toelichting op deze artikelen in de verordening tussen de één na laatste en laatste alinea de
volgende alinea invoegen:
Om de groeiambities voor het regionale openbaar vervoer per spoor te kunnen verwezenlijken zijn op
een aantal plaatsen verbeteringen aan het spoorwegnet noodzakelijk. Het gaat daarbij onder andere
om de totstandkoming van dubbel spoor en de elektrificatie van spoorlijnen.
Naar analogie van hetgeen hierboven beschreven ten aanzien van het regionaal verbindend
wegennet, passen wij bij een tweetal spoorlijnen ook reserveringsstroken toe:
− spoorlijn Roermond – Nijmegen (Maaslijn), voor wat betreft het Limburgse grondgebied ten
noorden van station Roermond;
− spoorlijn Heerlen – Duitse grens, ten oosten van station Heerlen CS.

5.5 Goudgroene natuurzone
Voorstel aan PS 17
De voorschriften van het onderdeel 5.5. Goudgroene natuur van de ontwerp-Omgevingsverordening
vervangen door onderstaande tekst:
Paragraaf 5 Goudgroene natuurzone
Artikel 5.10.
Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
c. Goudgroene natuurzone: gebied dat in de bijlage bij dit artikel is aangeduid als Goudgroene
natuurzone;
d. wezenlijke kenmerken en waarden Goudgroene natuurzone: voor bestaande natuurgebieden de
actueel aanwezige natuurbeheertypen en de nagestreefde natuurdoeltypen en voor te realiseren
natuurgebieden de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de
ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan
Artikel 5.11
Bescherming Goudgroene Natuurzone
Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op gebied dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone,
maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk die de wezenlijke
kenmerken en waarden van het gebied aantasten.
Artikel 5.12
Ontwikkelingen van groot openbaar belang
Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing op nieuwe activiteiten dan wel wijziging van
bestaande activiteiten, indien:
d. er sprake is van een groot openbaar belang;
e. er geen reële alternatieven zijn en
f. uit het ruimtelijk plan blijkt dat en hoe negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en
voor het overige worden gecompenseerd, waarbij:
3. de compensatie niet mag leiden tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de
wezenlijke kenmerken en waarden; en
4. de compensatie plaatsvindt:
- op financiële wijze of
- in natura in nog niet gerealiseerde delen van de Goudgroene natuurzone
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Artikel 5.13
Saldobenadering bij samenhangende ontwikkelingen
1. Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing bij een combinatie van onderling
samenhangende activiteiten, waarvan één of meer afzonderlijk een negatief effect hebben op de
Goudgroene natuurzone, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een verbetering van
de kwaliteit en samenhang van de Goudgroene natuurzone op gebiedsniveau.
2. Toepassing van de saldobenadering als bedoeld in het eerste lid, vindt alleen plaats, indien:
f. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één samenhangende
gebiedsvisie wordt gepresenteerd;
g. per saldo sprake is van verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied, waarbij de
samenhang van de goudgroene natuurzone verbetert;
h. ten aanzien van de te nemen maatregelen ter verbetering van de natuurwaarden in de
gebiedsvisie wordt aangegeven:
- de aard, omvang, locaties en tijdvak van realisatie van deze maatregelen, en
- op welke wijze deze maatregelen feitelijk en planologisch duurzaam worden geborgd.
i. de uitvoering van deze visie voldoende is gegarandeerd;
j. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de
Goudgroene natuurzone.
Artikel 5.14
Kleinschalige ingrepen
1. Het verbod van artikel 5.12 is niet van toepassing op een individuele, kleinschalige ingreep die
leidt tot een verbetering van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende gebied.
2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien uit het ruimtelijk plan blijkt dat:
e. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden en samenhang van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende
gebied;
f. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve versterking van de Goudgroene natuurzone;
g. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone tenminste gelijk blijft, en
h. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de
Goudgroene natuurzone;
Artikel 5.15
Wijzigen van de begrenzing
Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de Goudgroene natuurzone wijzigen:
3. ten einde de ecologische kwaliteit te verbeteren, voor zover
a. de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de Goudgroene natuurzone
worden behouden of versterkt en
b. vaststaat welk onderdeel van de Goudgroene natuurzone verdwijnt en op welke alternatieve
locatie dit onderdeel wordt gerealiseerd
c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone tenminste gelijk blijft
4. na toepassing van artikel 5.12 tot en met 5.14.
Artikel 5.16
Beleidsregels
1.
Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels vast voor wijze waarop invulling wordt aan de
bepalingen van de artikelen 5.12 tot en met 5.15.
2.
Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels vast voor de wijze waarop de compensatie als
bedoeld in artikel 5.12 dient te worden uitgevoerd.
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De toelichting op Hoofdstuk 5, paragraaf 5, Goudgroene natuurzone, tot aan “Afwegingskader Natura
2000…”, vervangen door onderstaande toelichting.
Toelichting 5.5 Goudgroene natuur
Kaartbeeld
De buitengrenzen van de goudgroene natuurzone passen bij het karakter van de verordening: vrij
precies, schaal 1:10.000, maar zeker niet op perceelsniveau. Daardoor kan het in de praktijk
voorkomen dat er bouwblokken doorsneden worden. Voor het bestemmingsplan heeft dat geen
directe gevolgen. De daarin vastgelegde bestemmingen blijven staan zolang er zich geen nieuwe
ontwikkelingen voordoen. Zijn er wel ontwikkelingen waardoor het bestemmingsplan moet worden
aangepast dan is er afstemming tussen gemeente en Provincie gewenst over de vraag waar de
begrenzing in het bestemmingsplan precies moet worden gelegd.
Binnen de goudgroene natuurzone worden vier situaties onderscheiden:
- de bestaande bos- en natuurgebieden (waaronder de Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en
Natuurbeschermingswet 1998 gebieden);
- areaaluitbreidingen natuur (waar omzetting van landbouw naar natuur is voorzien);
- gebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (alleen binnen Natura2000; en
- overige functies, die geen natuur zijn of worden, zoals wegen die door het gebied lopen en
verspreide bebouwing, vaak agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters.
Deze situaties staan niet op de verordenings-kaart omdat deze niet de precisie heeft van een
bestemmingsplan.
De bestaande natuur ligt bijna altijd al precies vast in bestemmingsplannen.
De nog te realiseren nieuwe natuur heeft nu meestal een andere bestemming, vaak agrarisch. De
Provincie legt die nieuwe natuur precies vast in het Provinciaal Natuurbeheerplan, met het oog op de
verwerving van die gebieden. Dat is geen ruimtelijk plan, het is plan gericht op beheer en financiering.
Het is van belang dat de feitelijke effectuering in goed overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en
Provincie plaats vindt. Achteraf (soms gebundeld op een later moment) vindt de verankering plaats in
het bestemmingsplan.
Ook de gebieden waarin sprake is van agrarisch natuurbeheer liggen in het Provinciaal
Natuurbeheerplan vast. Vanwege hun ligging binnen Natura2000-gebied is overigens vaak al sprake
van een scherpe begrenzing.
De overige gebieden krijgen op bestemmingsplanniveau natuurlijk geen natuurbestemming,
gemeenten hebben hier de ruimte om maatwerk te leveren. De bestaande functies liggen vast in
gemeentelijke bestemmingsplannen. POL of verordening hebben pas consequenties bij een
ruimtelijke ontwikkeling die niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.
We zullen in het jaarlijks vast te actualiseren Provinciaal Natuurbeheerplan aangeven hoe de
goudgroene zone is opgebouwd uit de beschreven vier situaties. Met de gemeenten willen we komen
tot een dynamisch monitoringsysteem.
Algemeen
In het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie
verantwoordelijk is voor de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, inmiddels door het
rijk Nationaal Natuurnetwerk genoemd) en begrenzing en bescherming van de EHS dient vast te
leggen in een provinciale verordening. In Limburg hebben wij de EHS vastgelegd in de Goudgroene
natuurzone. In paragraaf 5 van de omgevingsverordening wordt de begrenzing van de Goudgroene
natuurzone bepaald en wordt invulling gegeven aan het beschermingsregime op basis van het Barro
en de daarin verwoorde ‘Spelregels EHS’.
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De Goudgroene natuurzone is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en (veelal om te
vormen) landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter-)nationaal belang. Binnen de Goudgroene
natuurzone in Limburg worden de volgende situaties onderscheiden:
- de bestaande bos- en natuurgebieden (waaronder de Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en
Natuurbeschermingswet 1998 gebieden);
- areaaluitbreidingen natuur (waar omzetting van landbouw naar natuur is voorzien);
- gebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (alleen binnen Natura2000); en
- overige functies, die geen natuur zijn of worden, zoals wegen die door het gebied lopen en
verspreide bebouwing, vaak agrarische bedrijven (de zgn. bouwblokken) of kloosters.
Zoals eerder gezegd, zie pag…., zijn die gebieden niet op de POL-kaart zichtbaar, maar wordt daar bij
de toepassing van de verordening wel rekening mee gehouden. Hierna wordt daar nog op ingegaan.
De Goudgroene natuurzone wordt door de verordening beschermt tegen ontwikkelingen die de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Dat is opgenomen in artikel 5.12 van de
verordening. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets anders kan binnen de Goudgroene natuurzone dan
natuurontwikkeling. Er zijn uitzonderingen mogelijk en die staan in de artikelen 5.13 tot en met 5.15.
Bovendien omvat de goudgroene natuurzone ook de zogenaamde ‘overige functies’ waar geen natuur
voorkomt.
De verordening heeft geen betrekking op bestaande bestemmingsplannen. Dat betekent dus dat alle
rechten en plichten die nu in bestemmingsplannen zijn vastgelegd, blijven bestaan.
De verordening wordt pas van toepassing bij een nieuwe ontwikkeling:
- waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, en
- waarbij de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied worden aangetast.
De regels uit de Omgevingsverordening gelden voor de hele goudgroene zone, inclusief de gebieden
die geen natuur zijn of worden maar de invulling ervan varieert per deelgebied.
Hoe vindt de afweging plaats?
In artikel 5.12 van de verordening is de algemene regel opgenomen dat ontwikkelingen die de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten, niet zijn toegestaan.
De eerste vraag die dus moet worden beantwoord is of er sprake is van aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden. Die verschillen per situatie en zijn uitgewerkt in het Provinciaal
Natuurbeheerplan.
Indien er sprake is van aantasting wordt nagegaan of er sprake is van één van de
uitzonderingssituaties die zijn beschreven in de artikelen 5.13 tot en met 5.15. Als wordt voldaan aan
de voorwaarden die in deze artikelen zijn opgenomen, kan de ontwikkeling doorgaan. De invulling van
die voorwaarden verschilt weer per gebiedscategorie.
In onderstaand schema wordt verduidelijkt hoe de verschillende stappen worden doorlopen.
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Beleidsregels
In de verordening worden veel begrippen gebruikt die om een nadere uitleg vragen en waarvan de
invulling verschilt per gebied. Ook spelen de plaatselijke omstandigheden, de aard van de
ontwikkeling en de aard en omvang van de aantasting een rol. Diverse documenten, waaronder met
name het Provinciaal Natuurbeheerplan, spelen daarbij een rol. Dat maakt het vaak niet gemakkelijk
te bepalen of aan alle voorwaarden is voldaan.
Daarom zal een verduidelijkende beleidsregel opgesteld worden. Die beleidsregel wordt bekend en
voor iedereen toegankelijk gemaakt en vormt voor de gemeenten de leidraad voor de uitvoering van
de bepalingen uit de verordening. De relevante informatie uit andere documenten zal in die
beleidsregel worden gebundeld, zodat nog slechts één document behoeft te worden geraadpleegd
voor het maken van de juiste afwegingen. Er wordt voor gezorgd dat er steeds een koppeling is met
de meest actuele, digitale kaarten. De actualisatie van die kaarten vindt jaarlijks plaats.
De manier waarop de natuurcompensatie uit artikel 5.13 moet plaatsvinden, is opgenomen in een
aparte beleidsregel: ‘Mitigatie en compensatie natuurwaarden’.
Artikelgewijs
Artikel 5.10, onder a
De Goudgroene natuurzone is begrensd op de POL-kaart. Zoals eerder gezegd wordt voor de
verordening geen aparte kaart gebruikt, zodat de kaart waarnaar in de bijlage wordt verwezen de
POL-kaart is.
Artikel 5.11
Dit artikel bepaalt dat ecologische kenmerken en waarden bescherming behoeven. Deze
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kenmerken en waarden zijn per gebied vastgelegd in een beheertypenkaart en in een ambitiekaart.
Beide kaarten vormen de kern van het Provinciaal natuurbeheerplan. De beheertypenkaart brengt in
beeld wat de actuele situatie is. De ambitiekaart geeft de gewenste eindsituatie (ambitie) aan.
De wezenlijke actuele en potentiële waarden van het gebied zijn in het licht van natuurdoelen en
-kwaliteit niet alleen de aanwezige flora en fauna maar bijvoorbeeld ook de geomorfologische en
aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust,
stilte, donkerte, openheid of juist geslotenheid van de landschapsstructuur.
Artikel 5.12
Dit artikel beschrijft een eerste uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de
wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone. Een uitzondering kan worden
gemaakt indien er sprake is van een groot openbaar belang en alternatieven aantoonbaar ontbreken.
Het ontbreken van alternatieven mag niet zonder meer worden aangenomen maar dient onderzocht te
worden. Als eenmaal blijkt dat de ingreep aan deze vereisten voldoet, is deze alleen toegestaan als
de effecten van de inbreuk afdoende worden bestreden en gecompenseerd.
Natuurcompensatie dient plaats te vinden in nog niet gerealiseerde delen van de Goudgroene
natuurzone. De provincie heeft hiertoe, aanvullend aan de beschikbare rijksmiddelen, in de
Goudgroene natuurzone vooraf reeds natuur gerealiseerd. Hierdoor kan compensatie door derden op
financiële wijze plaatsvinden.
Binnen en rondom Natura 2000-gebieden gelden specifieke eisen vanuit de Natuurbeschermingswet.
Voor omheinde militaire terreinen gelden overeenkomstig het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) aparte regels.
Artikel 5.13
Een tweede uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de wezenlijke kenmerken
en waarden van de Goudgroene natuurzone, betreft een combinatie van activiteiten die gezamenlijk
tot een meerwaarde voor de Goudgroene natuurzone leiden. Zou elk van die activiteiten apart worden
beoordeeld, dan zouden zij elk op zichzelf geen meerwaarde hebben of zelf afbreuk doen aan de
wezenlijke kenmerken en waarden. Door de activiteiten echter in onderlinge samenhang uit te voeren
en te beoordelen, kan de kwaliteit van de Goudgroene natuurzone per saldo verbeteren. Het gaat
daarbij om een verbetering van de kwaliteit op gebiedsniveau, waarbij wij ervan uitgaan dat de
oppervlakte van de goudgroene zone niet afneemt. Dit is de 'saldo-benadering'. Hiermee wordt een
gebiedsgerichte aanpak bevorderd.
Eén van de voorwaarden om de saldobenadering te kunnen toepassen, is dat de activiteiten
onderdeel uitmaken van een gebiedsvisie. Verder dient voldoende zekerheid te worden verschaft dat
de verschillende activiteiten die in de gebiedsvisie zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Dat kan door de visie vast te stellen als (inter)gemeentelijke structuurvisie. Maar andere
manieren zijn ook mogelijk bijvoorbeeld via de voorschriften in een bestemmingsplan, contractuele
verplichtingen, garantiestellingen of bestuursovereenkomsten. Het gaat erom dat de provincie
voldoende vertrouwen in de uitvoering heeft.
Hiermee wordt geborgd dat een combinatie van activiteiten binnen één ruimtelijke
gebiedsvisie onderlinge samenhang vertoont. Tevens is zo verzekerd dat toepassing van de
saldobenadering de kwaliteit van de Goudgroene natuurzone daadwerkelijk verbetert, onder andere
door de mogelijkheid van het juridisch verankeren van de kwaliteitswinst.
Toepassing van de saldobenadering binnen Natura 2000-gebieden zal vanwege de kaders van de
Natuurbeschermingswet 1998 veelal niet mogelijk zijn.
Artikel 5.14
Tenslotte de derde uitzondering op het principe dat geen inbreuk is toegestaan op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone. Daarbij gaat het om kleinschalige ingrepen.
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Door de initiatiefnemer dient vooraf aangegeven te worden hoe het initiatief kan leiden tot een
kwalitatieve versterking van de Goudgroene natuurzone. Normaliter dient daarbij voor de
kwaliteitswinst meer te gebeuren dan nodig zou zijn op basis van de beleidsregel ‘Mitigatie en
compensatie natuurwaarden’.
Verder gaan wij ervan uit dat het ruimtelijke plan een goede ruimtelijke onderbouwing van het initiatief
bevat, waarbij wordt aangegeven welke alternatieven er bekeken zijn en welke maatregelen worden
genomen om te zorgen voor een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing.
De meeste mogelijkheden voor dergelijke kleinschalige initiatieven zien wij in nog niet gerealiseerde
areaaluitbreidingen natuur omdat hier de actuele natuurwaarden over het algemeen lager zijn dan in
bestaande bos- en natuurgebieden en het uitvoeringsinstrumentarium na herbegrenzing elders
ingezet kan worden. Omdat de areaaluitbreidingen natuur primair begrensd zijn om Natura 2000/
Kaderrichtlijnwater doelen te versterken, zal versterking van deze doelen ook het uitgangspunt dienen
te zijn de invulling van voorwaarden van lid 2 van dit artikel.
Artikel 5.15
Zoals eerder gezegd zijn de buitengrenzen van de Goudgroene natuurzone vrij precies op de POLkaart vastgelegd. Het vastleggen en wijzigen van die grenzen is een bevoegdheid van provinciale
staten en de procedure hiervoor is in de wet vastgelegd.
Voor een aantal situaties wordt die bevoegdheid overgedragen aan gedeputeerde staten.
In de eerste plaats vanwege een duidelijke ecologische reden. In de praktijk zal dit vooral betrekking
hebben op areaaluitbreidingen natuur die nog niet gerealiseerd zijn. Voorbeelden zijn de verbetering
van milieu- en watercondities in een gebied of verzoeken van particulieren om te starten met
particulier natuurbeheer in ecologisch kansrijke, maar niet begrensde gebieden. Omdat de
areaaluitbreidingen natuur primair begrensd zijn om Natura 2000/ Kaderrichtlijnwater doelen te
versterken, zal versterking van deze doelen ook het uitgangspunt dienen te zijn bij herbegrenzing.
Het initiatief voor aanpassing van de begrenzing is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten en is
gekoppeld aan de procedure van de (partiële) wijziging van het provinciaal natuurbeheerplan.
In de tweede plaats kan de toepassing van één van de uitzonderingsbepalingen van de artikelen 5.12
tot en met 5.14 gevolgen hebben voor de buitengrenzen van de zone, bijvoorbeeld doordat buiten de
bestaande zone een nieuw natuurgebied wordt aangelegd dat onderdeel moet gaan uitmaken van de
goudgroene natuurzone. Dan zal dat op de kaart zichtbaar moeten worden gemaakt. De
kaartaanpassing die daarvoor nodig is kan door gedeputeerde staten worden doorgevoerd.
Als de grenzen worden gewijzigd, zal er ook een (partiële) wijziging van het Provinciaal
natuurbeheerplan moeten plaatsvinden.
Voorstel aan PS 18
Vervang in ontwerp-Verordening toelichting paragraaf 5 onder ‘ontgrondingen in de Goudgroene
natuurzone’: Voor ontgrondingen in de Goudgroene natuurzone geldt dat bestaande rechten uit
vigerende vergunningen en bestaand beleid uit het POL worden gerespecteerd’ door ‘Voor
ontgrondingen in de Goudgroene natuurzone geldt dat bestaande rechten uit vigerende vergunningen
en bestemmingsplannen worden gerespecteerd’

5.6 Bronsgroene landschapszone en 5.7 Beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg
Voorstel aan PS 19
Tekstaanpassingen van artikelen bij paragraaf 6 en 7:
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Artikel 5.16 Bronsgroene landschapszone
1. De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de
Bronsgroene landschapszone, bevat een beschrijving van de in het plangebied voorkomende
kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is
omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn gecompenseerd. Bij de compensatie van de
negatieve effecten op natuurwaarden ( kernkwaliteit “Groene karakter”) wordt de beleidsregel
als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid, gevolgd.
Artikel 5.18 Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
1. De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in het
beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg, bevat een beschrijving van de in het
plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking
van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn gecompenseerd. Bij de
compensatie van de negatieve effecten op natuurwaarden ( kernkwaliteit “Groene karakter”)
wordt de beleidsregel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid, gevolgd.
Aan de toelichting op artikel 5.16 en 5.18 (paragraaf 6 en 7, blz. 64 en 65) wordt de volgende passage
toegevoegd:
‘Indien niet te vermijden is dat natuurwaarden (kernkwaliteit ‘Groene karakter’) verloren gaan, dienen
deze te worden gecompenseerd. De manier waarop de compensatie wordt uitgevoerd, is uitgewerkt in
de beleidsregel Mitigatie en compensatie natuurwaarden, waarin ook de compensatieregeling in de
Goudgroene natuurzone is opgenomen.’
Voorstel aan PS 20
In de bijlage van de Bronsgroene landschapszone (artikel 5.16) ook de kernkwaliteiten voor ZuidLimburg te beschrijven en de toelichting hierop aan te passen. Dat resulteert in de volgende tekst van
de bijlage en toelichting:
Bijlage bij artikel 5.16, lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014: Kernkwaliteiten
Bronsgroene landschapszone
Kernkwaliteit

Wat (de belangrijkste aspecten)

Nadere ruimtelijke duiding

Groene karakter

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘Landschapsecologie’

in Landschapskader

Zuid-Limburg:
Bronbossen, beken, hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale
graslanden, moerassen, bronnen, zinkflora, mantel- en
zoomvegetaties, hellingen met veel graften, grubben en
holle wegen.
Visueel-ruimtelijk

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

karakter

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘Visueel-ruimtelijk’

in Landschapskader

Zuid-Limburg:
Het contrast tussen de open plateaus en de kleinschaligheid van de

Bronsgroene landschapszone

bronsgroene landschapszone zoals rondom dorpen, op hellingen en in

nabij randen van plateaus

(droog)dalen
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Cultuurhistorisch
erfgoed

Generiek: Verwachte en reeds bekende archeologische waarden, mottes,

Geheel bronsgroene

kastelen, historische bouwkunst, historisch geografische elementen en

landschapszone (vooral punt,

patronen, zoals wegen- en kavelpatronen, verdedigingswerken,

lijnlocaties en ensembles)

ondergrondse kalksteengroeves, heggen.

Reliëf

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘cultuurhistorie’

in Landschapskader

Generiek: Steilere hellingen, steilranden, holle wegen, droogdalen,
grubben, beekdalen, bron- en kwelzones, vochtige laagten, breuktreden,
overgangen Maasterrassen, geologische ontsluitingen

Noord- en Midden-Limburg: zie Landschapskader Noord- en Midden-

Specifiek per landschapstype

Limburg, deel A, hoofdstuk 4 onder ‘landschapskenmerken’ en

in Landschapskader

‘Landschapsecologie’ en deel b kaart 4 onder landschapselementen.

Toelichting
Paragraaf 6 Bronsgroene landschapszone
Bedoeling van deze paragraaf is dat in de toelichting op een bestemmingsplan wordt aangegeven om
welke kernkwaliteiten het gaat, aan de hand van een toelichtende kaart en een korte omschrijving van
de na te streven (beeld)kwaliteit. Voorts wordt duidelijk hoe het belang van deze kernkwaliteiten in de
afweging is betrokken en op welke wijze (in de voorschriften) is voorzien in behoud en zo mogelijk
versterking van de kernkwaliteiten. Wanneer aantasting niet te vermijden is, wordt in de toelichting
aangegeven op welke wijze deze aantasting zoveel mogelijk is beperkt. Het Landschapskader Noorden Midden-Limburg en de Landschapsvisie Zuid-Limburg vormen hiervoor goede bronnen. Ze bieden
ook inspiratie voor een landschappelijk goede inpassing van ontwikkelingen en voor versterking van
de kernkwaliteiten.
Zie ook:
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapskader_Noord_en_Midden
_Limburg
en
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapsvisie_Zuid_Limburg
In de bijlage is aangegeven welke kernkwaliteiten beschreven moeten worden.
Noord- en Midden-Limburg: In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg deel B, kaart 4
worden de verschillende landschapstypen ruimtelijk geduid en in deel A, hoofdstuk 4 worden de
kernkwaliteiten groene karakter (landschapsecologie), visueel- ruimtelijke karakter, cultuurhistorisch
erfgoed en reliëf (onder landschapskenmerken en landschapsecologie en tevens deel b kaart 4 onder
landschapselementen) van de diverse landschapstypen beschreven. Tevens wordt per
landschapstype inspiratie gegeven voor een gewenste ontwikkelingsrichting. Bij de beschrijving van
de verschillende landschapstypen wordt min of meer uitgegaan van het ideaaltype. In werkelijkheid
zullen uitzonderingen voorkomen die met aanvullend (veld)onderzoek uitgewerkt kunnen worden. De
kernkwaliteit cultuurhistorisch erfgoed heeft in het Landschapskader vooral betrekking op historische
geografie. Daarom zijn voor deze kernkwaliteit een aantal generieke aspecten toegevoegd. Omdat de
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kernkwaliteit reliëf in het Landschapskader niet altijd specifiek uitgewerkt is, is een aantal generieke
aspecten toegevoegd.
Zuid-Limburg: In de Landschapsvisie Zuid-Limburg, hoofdstuk 2 worden de kernkwaliteiten
beschreven (Reliëf H2.1, Open-Besloten H2.3, Groene Karakter H2.4 en Cultuurhistorisch erfgoed
H2.2). Tevens wordt in de volgende hoofdstukken inspiratie gegeven voor een gewenste
ontwikkelingsrichting.
Voorstel aan PS 21
Het aspect ‘onderaardse kalksteengroeves’ toevoegen in de bijlage van artikel 5.18 Nationaal
landschap Zuid-Limburg onder de kernkwaliteit cultuurhistorisch erfgoed.
Voorstel aan PS 22
De bijlage bij artikel 5.18 en toelichting als volgt aan te passen:

Bijlage bij artikel 5.18, lid 3, van de Omgevingsverordening Limburg 2014: Kernkwaliteiten
Nationaal landschap Zuid-Limburg
Kernkwaliteit

Wat (de belangrijkste aspecten)

Nadere ruimtelijke duiding

Reliëf

Steilere hellingen, steilranden, graften, holle wegen,

Goud- en zilvergroene natuurzones,

droogdalen, grubben, beekdalen, bron- en kwelzones, vochtige

Bronsgroene landschapszone.

laagten, breuktreden, overgangen Maasterrassen,
geologische ontsluitingen
Open-Besloten

Openheid op plateaus, kleinschaligheid rondom dorpen, op

Plateaus met hoog gelegen vlakke

hellingen en in (droog)dalen.

delen en toppen van de plateaus.
Zie ook kaart uit Landschapsvisie
Zuid-Limburg (2007).

Groene karakter

Bronbossen, beken, hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale

Goud- en zilvergroene natuurzones,

graslanden, moerassen, bronnen, zinkflora, mantel- en

Bronsgroene landschapszone.

zoomvegetaties, hellingen met veel graften, grubben en
holle wegen
Cultuurhistorisch

Verwachte en reeds bekende archeologische waarden, mottes,

Geheel Zuid-Limburg (vooral

erfgoed

kastelen, historische bouwkunst, historisch geografische

punt, lijnlocaties en ensembles)

elementen en patronen, zoals wegen- en kavelpatronen,
verdedigingswerken, ondergrondse kalksteengroeves, heggen.

Paragraaf 7 Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Bedoeling van deze paragraaf is dat in de toelichting op een bestemmingsplan wordt aangegeven om
welke kernkwaliteiten het gaat, aan de hand van een toelichtende kaart en een korte omschrijving van
de na te streven (beeld)kwaliteit. Voorts wordt duidelijk hoe het belang van deze kernkwaliteiten in de
afweging is betrokken en op welke wijze (in de voorschriften) is voorzien in behoud en zo mogelijk
versterking van de kernkwaliteiten. Wanneer aantasting niet te vermijden is, wordt in de toelichting
aangegeven op welke wijze deze aantasting zoveel mogelijk is beperkt. De Landschapsvisie ZuidLimburg vormt een goede bron hiervoor. De Landschapsvisie biedt ook inspiratie voor een
landschappelijk goede inpassing van ontwikkelingen en voor versterking van de kernkwaliteiten.
Zie ook:
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Landschap/Landschapsvisie_Zuid_Limburg
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In de bijlage is aangegeven welke kernkwaliteiten beschreven moeten worden. In de Landschapsvisie
Zuid-Limburg, hoofdstuk 2 worden de kernkwaliteiten beschreven (Reliëf H2.1, Open-Besloten H2.3,
Groene Karakter H2.4 en Cultuurhistorisch erfgoed H2.2). Tevens wordt in de volgende hoofdstukken
inspiratie gegeven voor een gewenste ontwikkelingsrichting.

5.9 Duurzame verstedelijking
Voorstel aan PS 23
Aanpassen tekst en toelichting paragraaf 9 (inclusief toelichting):
Paragraaf 9 Duurzame verstedelijking
Artikel 5.21 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder
- stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen;
- monumentale gebouwen: krachtens de Monumentenwet 1988 aangewezen beschermde
monumenten (rijksmonumenten), alsmede de in een gemeentelijke monumenten- of
erfgoedverordening opgenomen gebouwen van plaatselijk of regionaal belang;
- beeldbepalende gebouwen: gebouwen met historische karakteristieken en/of deel uitmakend van
een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988
Artikel 5.22 Ladder voor duurzame verstedelijking
1. Een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, houdt rekening met het
bepaalde in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.
2. Bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, worden tevens de
mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen,
zoals bedoeld in artikel 5.23, onderzocht.
3. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat een verantwoording over de wijze waarop invulling is
gegeven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid.
Artikel 5.23 Herbenutting leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen
1. Een ruimtelijk plan dat voorziet in het toestaan van nieuwe functies(s) betrekt daarbij tevens de
mogelijkheid om deze functies(s) in leegstaande monumentale gebouwen onder te brengen.
2. Wanneer herbenutting van leegstaande monumentale gebouwen zoals bedoeld in het eerste lid niet
mogelijk blijkt, wordt bij de beoordeling van het toestaan van nieuwe functie(s) ook de mogelijkheid
van herbenutting van leegstaande beeldbepalende gebouwen betrokken.
3. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat een verantwoording over de wijze waarop invulling is
gegeven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid.
AANGEPASTE TEKST TOELICHTING PAR. 9
Paragraaf 9 Duurzame verstedelijking
Stedelijke ontwikkeling (art. 5.21)
De definitie 'stedelijke ontwikkeling' is ontleend aan het bepaalde in artikel 1.1.1 van het Besluit op de
ruimtelijke ordening (Bro). POL2014 zet sterk in op het zoveel mogelijk concentreren van nieuwe
stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied. Voor de afbakening van ruimtelijke
functies binnen het 'bestaand stedelijk gebied', kan voor de toepassing van POL2014 worden
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aangesloten bij de omschrijving in artikel 1.1.1 Bro. Het gaat daarbij om een bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening , bedrijvigheid,
detailhandel of horeca en de daarbij behorende openbare en of sociaal culturele voorzieningen,
stedelijk groen en infrastructuur”. Anders gezegd: het gaat dus om bestaand bebouwd gebied van
steden en plattelandskernen. Op kaart 1 behorende bij POL2014 is het (bestaand) bebouwd gebied
nader op kaart aangeduid.
Artikel 5.21 bevat tevens een definitie van ‘monumentale gebouwen’ en ‘beeldbepalende gebouwen’.
Bij rijksmonumenten gaat het om door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (namens de minister
van OCW) aangewezen bouwwerken die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde
behouden moeten blijven. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzondere cultuurhistorische
gebieden, bijvoorbeeld historische kernen, en worden door de ministeries van OCW en IenM
aangewezen.
Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 5.22)
In artikel 3.1.6, tweede lid, Bro is de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ opgenomen.
Er is voor gekozen om - via een verwijzing in artikel 5.22 - deze ladder ook in deze verordening op te
nemen, omdat toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking ook een provinciaal ruimtelijk
belang is. Voor de toepassing van artikel 5.22 van de verordening moet worden uitgegaan van de
tekst van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.
De ladder voor duurzame verstedelijking heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingen: woningbouw,
kantoren, bedrijven, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen. POL2014 gaat bij de toepassing
van de ladder ervan uit, dat ook wordt onderzocht in hoeverre nieuwe stedelijke ontwikkelingen
kunnen worden ondergebracht in leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen volgens
de in artikel 5.23 beschreven aanpak.
De ladder voor duurzame verstedelijking uit drie stappen:
1. Eerst wordt nagegaan of er op regionaal niveau een actuele behoefte is aan nieuwe ruimte voor
woningbouw, kantoren, bedrijven, detailhandel of andere stedelijke voorzieningen. Uitgaande van
een dergelijke behoefte, is het de bedoeling dat binnen de drie regio’s in programmatische zin
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop nadere invulling c.q. uitvoering wordt gegeven
aan deze stedelijke ontwikkeling(sbehoefte). Deze afspraken kunnen inhoudelijk nader vorm
krijgen in bijvoorbeeld een (intergemeentelijke) structuurvisie, een bestuursakkoord/overeenkomst of een gemeentelijke beleidsnota.
2. Als de behoefte voldoende is gemotiveerd, moet worden bezien of aan de behoefte kan worden
voldaan door het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen
het bestaand bebouwd gebied binnen de betreffende regio. Op kaart 1 behorende bij POL2014 is
het (bestaand) bebouwd gebied aangeduid. Dit betekent dus dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen
bij voorkeur een plaats moeten krijgen binnen het bestaand bebouwd gebied.
3. Indien toepassing van stap 2 geen resultaat oplevert en de nieuwe stedelijke ontwikkeling dus niet
in het bestaand bebouwd gebied kan plaatsvinden, dan zal de benodigde ruimte zoveel mogelijk in
het direct aansluitende gebied moeten worden gezocht. Dit kan echter slechts bij uitzondering het
geval zijn en het moet daarbij tevens gaan om locaties die, gebruikmakend van de verschillende
middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Het eventuele
verlies aan omgevingskwaliteiten op deze locaties zal moeten worden gecompenseerd.
In bovenstaande stappen is de ladder voor duurzame verstedelijking op hoofdlijnen omschreven. Wij
hechten er grote waarde aan dat toepassing wordt gegeven aan deze ladder, omdat het een van de
leidende principes is voor het verstedelijkingvraagstuk en een belangrijk ondersteunend instrument is
om op een kwalitatieve wijze te kunnen sturen op bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen.
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In paragraaf 3.1.5 van het POL2014 zijn onder de noemer van 'Limburgse principes' een aantal
algemene principes voor de duurzame verstedelijking benoemd die door ons worden gehanteerd.
Enkele hiervan komen reeds terug in de hiervoor omschreven stappen 1 tot en met 3.
Het zijn principes die wij als provincie aanhouden waar het gaat om het zelf initiëren van ruimtelijke
ontwikkelingen, maar die ook gemeenten geacht worden mee te nemen in hun ruimtelijke plannen met
betrekking tot toestaan van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Wij zullen nieuwe ruimtelijke plannen
hierop ook via de reguliere (ruimtelijke) procedures, denk aan het vooroverleg als bedoeld in artikel
3.1.1 Bro en de vervolgprocedures, beoordelen.
In de toelichting bij een ruimtelijk plan zal afdoende moeten worden beschreven:
- dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
- op welke wijze in dat plan toepassing is gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking en
aan hetgeen daaromtrent is opgenomen in het POL2014.
Herbenutting leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen (art.5.23)
Zowel in het stedelijk gebied als daarbuiten hebben we steeds vaker te maken met leegstaande of
leegkomende bebouwing. Daarbij gaat het vaak om leegstaande woningen, bedrijfsgebouwen,
kantoren, agrarische bebouwing, scholen, winkels etc.. Een aspect dat daarbij onze bijzondere
aandacht heeft is de leegstand van monumentale en beeldbepalende gebouwen en het zoeken van
herbenuttingsmogelijkheden voor dit soort bijzondere gebouwen.
Herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalendegebouwen is voor ons dan ook een
belangrijk principe bij de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Het bepaalde in
artikel 5.22 en 5.23 geeft uitdrukking aan dit principe. Om helder te krijgen wat voor de toepassing van
de verordening op dit onderdeel moet worden verstaan onder ‘monumentale en beeldbepalende
gebouwen’, is in art. 5.21 een definitie van beide typen gebouwen opgenomen.
Herbenutting van monumentale en beeldbepalende gebouwen kan bijdragen aan de instandhouding
van de betreffende gebouwen zelf, maar ook aan het behoud of verbeteren van het woon- en
leefklimaat in de steden en dorpen waar dit aan de orde is. De opgave in artikel 5.23 bevat een
inspanningsverplichting voor gemeenten. Deze houdt in dat wij wensen dat bij nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van bijvoorbeeld kantoren, woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel, land- en
tuinbouw, vrije tijdseconomie/verblijfsaccommodaties in eerste instantie naar leegstaande
monumentale en, indien dit geen resultaat heeft, vervolgens naar leegstaande beeldbepalende
gebouwen wordt gekeken en deze ook zoveel mogelijk hiervoor worden benut. Bij nieuwe
ontwikkelingen gaat het niet alleen om nieuwbouw, uitbreiding en herstructurering van terreinen of
bebouwing, maar ook om functiewijzigingen waarbij de nieuwe functie in een gebouw wordt
ondergebracht.
Waar het gaat om het zoeken naar herbenuttingsmogelijkheden kent artikel 5.23 een nadrukkelijke
voorkeursvolgorde: eerst komen de leegstaande monumentale gebouwen voor (een beoordeling op
de mogelijkheid van) herbenutting in aanmerking en wanneer dit geen resultaat oplevert, de
leegstaande beeldbepalende gebouwen. Ook hetPOL2014 (zie par. 3.1.5) gaat uit van deze
beoordelingsvolgorde.
Als het gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waarop ook artikel 3.1.6, tweede lid, Bro van
toepassing is, dan zal het onderzoek naar de herbenuttingsmogelijkheden deel uitmaken van het
onderzoek dat plaats moet vinden in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking die in dit
artikel is opgenomen. Concreet houdt dat in dat bij trede 2 van de ladder van duurzame verstedelijking
eerst wordt gekeken naar geschikte binnenstedelijke herbenuttingsmogelijkheden. Zijn die niet
voorhanden dan wordt gezocht naar een andere geschikte binnenstedelijke locatie. Wordt deze
gevonden, dan is het onderzoek naar de herbenuttingsmogelijkheden ook klaar.
503

Is een binnenstedelijke locatie niet voorhanden, dan komt trede 3 aan bod, waarbij wederom in eerste
instantie gezocht wordt naar een geschikte herbenuttingsmogelijkheid, alvorens de ontwikkeling elders
buiten het bebouwde gebied kan worden ondergebracht.
In de toelichting bij een ruimtelijk plan zal afdoende moeten worden verantwoord en inzichtelijk
gemaakt op welke wijze, eventueel ook regionaal of richting buurgemeenten bezien, in dat plan
toepassing is gegeven aan bovenstaande inspanningsverplichting. Gemeenten kunnen daarbij uitgaan
van wat in de gegeven situatie financieel, juridisch en feitelijk gezien binnen redelijke grenzen
haalbaar is.De vraag binnen welk gebied naar leegstaande monumentale of beeldbepalende
gebouwen gezocht moet worden, wordt bepaald door de functie van het gebouw en het
verzorgingsgebied. In beginsel is het voldoende dat binnen de eigen gemeentegrens naar eventuele
mogelijkheden wordt gezocht. In voorkomende gevallen - bijvoorbeeld als de nieuwe functie een
regionaal verzorgingsgebied heeft- dient ook naar mogelijkheden buiten de eigen gemeentegrens te
worden gekeken.
De provincie is graag bereid om in voorkomende gevallen mee te denken over maatregelen die
noodzakelijk zijn om een monumentaalgebouw of locatie geschikt te maken voor een andere functie.
Ook zal de provincie zorg dragen voor een overzicht van in Limburg voorkomende rijksmonumenten
en van gemeentelijke monumenten/beeldbepalende gebouwen
Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan wordt door de provincie tevens bekeken op welke wijze de
gemeente invulling heeft gegeven aan haar inspanningsverplichting met betrekking tot het zoeken
naar herbenuttingsmogelijkheden voor leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen.

5.11. Bewoning van recreatieverblijven
Voorstel aan PS 24
Tekst pagina 121, 2e alinea, onder 1. ,1e zin: “ in beginsel” verwijderen
Voorstel aan PS 25
Artikel 5.27 en de daarbij behorende toelichting wijzigen als volgt:
Artikel 5.27 Verbod wonen in recreatieverblijven
1. Een ruimtelijk plan bevat geen bepalingen die het wonen in recreatieverblijven mogelijk
maken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten voor de
duur van maximaal 10 jaar, voor zover deze voldoen aan de door Gedeputeerde Staten
vastgestelde beleidsregel “Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2010”, of de vervanger
hiervan.
Toelichting (ter vervanging van de laatste alinea van de ontwerptoelichting)
In POL is aangegeven dat er naast dit verbod ook ruimte moet zijn voor uitzonderingen, zoals het
tijdelijk voorzien in geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarin wordt voorzien door het
tweede lid van artikel 5.27. De beleidsregel “Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2010” vormt
het kader voor de beoordeling of er sprake is van een uitzondering.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe beleidsregel, die de beleidsregel van 2010 zal gaan
vervangen. Zodra de nieuwe beleidsregel is vastgesteld, vormt deze het nieuwe beoordelingskader
voor de uitzonderingsregeling van artikel 5.27, tweede lid.
De nieuwe beleidsregel wordt door GS opgesteld in nauwe samenwerking met partijen die betrokken
zijn en/of belang hebben bij het realiseren, het aanbieden en het afnemen van huisvesting (van
voldoende kwaliteit) voor arbeidsmigranten. Ook zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen die
elders zijn opgedaan (waaronder “Kerkeböskeoverleg” en het landelijke programma flexwonen).
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Verder zullen gemeenten een belangrijke rol spelen bij de regionale of lokale inkleuring van deze
beleidslijn. De nieuwe beleidsregel zal richting geven en afspraken vastleggen op provinciaal niveau
met betrekking tot:
- het nader benoemen van de doelgroep(en) arbeidsmigranten en de onderverdeling daarbinnen
voor zover deze groepen relevant zijn voor verschillende wijzen van huisvesten;
- het benoemen van algemene uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
- het verwoorden van het provinciaal standpunt met betrekking tot de mogelijkheden voor
(geconcentreerde en gespreide) huisvesting op bestaande en nieuwe locaties, zowel binnen als
buiten bestaand bebouwd gebied. Als onderdeel daarvan zullen we ook de randvoorwaarden voor
(tijdelijke) huisvesting op recreatieterreinen verder uitwerken;
- de wijze waarop deze specifieke huisvestingsvormen betrokken zullen worden bij de bepaling van
de regionale woningvoorraad en woningbehoefte.

5.12 Zone natuurbeken
Voorstel aan PS 26
Aan de Omgevingsverordening toevoegen:
Paragraaf 12 Zone natuurbeek
Artikel 5.28 Begrippen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
1. Zone natuurbeek: het gebied dat in de bijlage bij dit artikel is aangeduid met als Zone natuurbeek;
2. Wezenlijke kenmerken en waarden Zone natuurbeek: het beschermen, behouden en verder
ontwikkelen van de ecologische doelen, de daarvoor benodigde waterkwaliteit en ruimte voor
natuurlijke hydromorfologische processen als meanderen en inundaties en het realiseren van de
benodigde zo natuurlijk mogelijke waterpeilen in de natuurbeek en de aangrenzende Zone
natuurbeek.
Artikel 5.29 Zone natuurbeek
De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de Zone
natuurbeek, bevat een beschrijving van de wijze waarop:
- rekening is gehouden met de toekomstige inrichting van de zone, gericht op de realisatie van de
wezenlijke kenmerken en waarden daarvan;
- nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten die afbreuk kunnen doen aan de
realisatie van de wezenlijke kenmerken en waarden van de Zone natuurbeek of die de omvang van
schade als gevolg van meanderen, inundaties of waterpeilen worden tegengegaan
Artikel 5.10, onder d en artikel 5.11, vijfde lid, verwijderen
Aan de ‘Bijlage bij artikel 5.10, 5.15 en 5.19’ toevoegen: ‘artikel 5.28’.
Voorstel aan PS 27
Wijziging kaart(en):
- 30 m natuurbeekzone vervangen door 25 m nog te realiseren natuurbeekzone
- alleen de “nog te realiseren natuurbeek” op de kaart zetten
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Hoofdstuk 7

Andere onderwerpen

Voorstel aan PS 28
Vervang artikel 7.3 eerste lid, door:
1. De volgende leden van dit artikel hebben uitsluitend betrekking op de stortplaats te Roerdalen,
te Landgraaf, te Schinnen en te Weert alsmede op de bedrijfsgebonden stortplaats
Louisegroeve te Sittard-Geleen, vanaf het tijdstip dat gedeputeerde staten voor de betreffende
stortplaats een sluitingsverklaring op grond van artikel 8.47 van de Wet milieubeheer hebben
afgegeven (gesloten stortplaatsen).
Voeg aan de toelichting op hoofdstuk 7 (Andere onderwerpen) de volgende tekst toe:
Gesloten stortplaatsen (artikel 7.3)
Artikel 7.3 heeft betrekking op een beperkt aantal stortplaatsen die met name genoemd zijn in het
eerste lid. Het zijn stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn gestort. Van de
5 genoemde stortplaatsen is op dit moment (2014) alleen de Louisegroeve gesloten door middel van
een sluitingsverklaring van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 8.47 Wet milieubeheer.
Daarvoor geldt het bepaalde in artikel 7.3 dus direct. Voor de overige 4 gaat artikel 7.3 dus feitelijk pas
gelden nadat de sluitingsverklaring door Gedeputeerde Staten is afgegeven. Tot die tijd geldt de
omgevingsvergunning.
Voorstel aan PS 29
Wijziging artikel 7.4 in:
Artikel 7.4 Bedrijventerreinen met provinciale geluidscontour
De volgende bedrijventerrein met provinciale geluidscontour worden aangewezen als industrieterreinen
als bedoeld in artikel 163, tweede lid, van de Wet geluidhinder:
c. Chemelot;
d. NedCar, NedCar Yard, Industrial Park Swentibold.
De bedrijventerrein met provinciale geluidscontour worden aangegeven op de bij deze verordening
behorende kaarten.
Wijzig op kaart A1, Milieubeschermingsgebieden ‘artikel 5.4’ in ‘artikel 7.4’.

Hoofdstuk 8: Ontheffingen en meldingen
Voorstel aan PS 30
Vervang artikel 8.3 door de volgende tekst:
Artikel 8.3 Ontheffinghouder
1. Een ontheffing geldt voor eenieder die de handeling uitvoert waarop zij betrekking heeft. De
ontheffinghouder draagt ervoor zorg dat de aan de ontheffing verbonden voorschriften worden
nageleefd.
2. Indien een ontheffing zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de
ontheffinghouder, meldt de aanvrager, onderscheidenlijk de ontheffinghouder dat ten minste
een maand voordien aan het bevoegd gezag.
3. In afwijking van he bepaalde in het eerste lid, geldt een ontheffing als bedoeld in artikel 7.2,
eerste lid, of 7.3, derde lid, slechts voor degene aan wie zij is verleend, tenzij bij de ontheffing
anders bepaald.
506

Neem de volgende toelichting op:
‘Artikel 8.3 geeft zakelijke werking aan ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze verordening
(Milieubeschermingsgebieden) De regeling is vergelijkbaar met de in artikel 2.25 van de Wabo
opgenomen regeling voor omgevingsvergunningen. Het betekent dat de ontheffing gekoppeld is aan
de activiteit ongeacht wie deze drijft of uitvoert en dat een rechtsopvolger geen nieuwe
vergunningsprocedure hoeft te doorlopen. Het betekent ook dat de aan de vergunning verbonden
voorschriften automatisch voor de rechtsopvolger gelden. De ontheffinghouder moet ten minste een
maand van tevoren aan GS melden als de ontheffing voor een ander gaat gelden’.

Hoofdstuk 10 Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Voorstel voor PS 31
Artikel 10.3, zesde lid, wijzigen in: “Hoofdstuk 5, met uitzondering van paragraaf 10, is niet van
toepassing op ruimtelijke plannen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn vastgesteld
of in ontwerp ter inzage zijn gelegd.”

Conversie van ontwerp Omgevingsverordening naar definitieve (digitale)
Omgevingsverordening
Voorgesteld wordt de opbouw van de Omgevingsverordening aan te passen. Redenen daarvoor:

-

Het toevoegen van nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld een paragraaf ‘Zone Natuurbeek’
Het beter aansluiten bij de standaarden voor digitale verordeningen
Het beter aansluiten bij de structuur van het POL2014

In onderstaande tabel staan de conversies die worden doorgevoerd weergegeven. In de linkerhelft
van de tabel staat de opbouw zoals in de ontwerp omgevingsverordening. Hier staan ook de artikelen
per paragraaf bij. In de rechterhelft van de tabel staat de beoogde nieuwe opbouw van de definitieve
(digitale) omgevingsverordening op dezelfde wijze weergegeven. In het midden staan de wijzigingen
die ten opzichte van het ontwerp worden doorgevoerd. Dit kunnen wijzigingen zijn met betrekking tot
de volgorde van de hoofdstukken, maar ook wijzigingen in het artikelnummer. De nieuwe nummering
van de artikelen is nog niet doorgevoerd.
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN M.B.T. ONTWERP PROVINCIAAL VERKEERS- EN
VERVOERSPROGRAMMA
HOOFDSTUK 5 AMBITIE EN STRATEGIE DEELTHEMA’S MOBILITEIT
Voorstel aan PS 1
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz. 49 – Functietypering hoofdwegen
vervang:
“De A67, A2 en A76 zijn logistieke assen van de mainports naar Venlo (e.v.) en van de Randstad naar
Maastricht/Parkstad (e.v.) en zijn van nationaal en internationaal belang.”
door:
“De A67, A2 en A76 zijn logistieke assen van de mainports naar de logistieke knooppunten NoordLimburg en Zuid-Limburg en verder en van de Randstad naar Maastricht/Parkstad (e.v.) en zijn van
nationaal en internationaal belang.”
Voorstel aan PS 2
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.68 – paragraaf Bus
vervang:
“Te denken valt dan aan Regiotaxi(-achtige) systemen, maar ook aan lokale of particuliere initiatieven,
zoals busjes met vrijwilligers (buurtbus) of geheel nieuwe oplossingen zoals ‘wensbusjes’,
‘dorpsdeelauto’s’ of ‘digitaal liften’. Deze maatwerkvormen maken onderdeel uit van de regionale OVconcessie als zij vallen binnen de wettelijke definitie van openbaar vervoer. Het doelgroepenvervoer
(waaronder Wmo-vervoer; verantwoordelijkheid gemeenten) valt hierdoor niet onder de OV-concessie.
Wij willen echter door een goede samenwerking, afstemming en rolverdeling met de gemeenten op
deze manier wel een volledig palet aan vervoersmogelijkheden tot stand brengen, zodat er voor elke
burger steeds op maat een verplaatsingsmogelijkheid is.“
door:
“Te denken valt dan aan Regiotaxi(-achtige) systemen, maar ook aan lokale of particuliere initiatieven,
zoals busjes met vrijwilligers (buurtbus) of geheel nieuwe oplossingen zoals ‘wensbusjes’,
‘dorpsdeelauto’s’ of ‘digitaal liften’. De provincie en gemeenten vinden het belangrijk dat het openbaar
vervoer, doelgroepenvervoer en deze andere vormen van georganiseerd personenvervoer één
integraal mobiliteitssysteem vormen voor reizigers in Limburg. Vormen van maatwerkvervoer maken
alleen onderdeel uit van de regionale OV-concessie als zij vallen binnen de wettelijke definitie van
openbaar vervoer. Het doelgroepenvervoer, waaronder Wmo-vervoer, is een verantwoordelijkheid van
gemeenten en valt niet onder de OV-concessie. Door een goede samenwerking en afstemming
tussen provincie en gemeenten over deze verschillende vormen van personenvervoer, met in
achtneming van elkaars verantwoordelijkheden, ontstaat een volledig palet aan
vervoersmogelijkheden, zodat er voor elke burger steeds op maat een verplaatsingsmogelijkheid is.“
Voorstel aan PS 3
ontwerp-PVVp, voeg toe blz. 70:
Ruimtereservering spoorwegen
Naar analogie van de ruimtereservering bij provinciale wegen reserveren wij bij de spoorlijnen
Roermond – Nijmegen (Maaslijn) en Heerlen – Duitse grens (richting Herzogenrath) op een
vergelijkbare manier ruimte om toekomstige verbeteringen (bijv. spoorverdubbeling en/of elektrificatie)
mogelijk te maken. In de Provinciale Omgevingsverordening wordt voor deze twee spoorlijnen een en
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ander nader gedefinieerd en omschreven. Ook bij toekomstige, nieuwe spoorlijnen (bijv. Avantislijn)
zullen we te zijner tijd bij realisatie dergelijke reserveringsstroken definiëren.”
Voorstel aan PS 4
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.70 – paragraaf Samenwerking met gemeenten
vervang:
“Hierdoor blijft het altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Provincie en gemeenten helpen
elkaar echter wel waar het kan bij het uitvoeren van de eigen taken en bevoegdheden, en zoeken
waar mogelijk synergie op.“
door:
“Hierdoor blijft het altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Provincie en gemeenten werken
vanuit hun eigen respectievelijke verantwoordelijkheden samen bij het uitvoeren van ieders taken en
bevoegdheden, en zoeken waar mogelijk synergie op.”
Voorstel aan PS 5
Wijziging in ontwerp-PVVp
blz.71 – bovenste alinea
vervang:
“De gemeenten besteden hierna het doelgroepenvervoer aan, wanneer duidelijk is waar geen
openbaar vervoer wordt geboden. De Provincie ondersteunt gemeenten (naar behoefte) bij deze
aanbesteding en bij de ontwikkeling na gunning.“
door:
“De gemeenten besteden hierna het doelgroepenvervoer aan, wanneer duidelijk is waar geen
openbaar vervoer wordt geboden. De Provincie ondersteunt gemeenten (naar behoefte) bij het proces
van deze aanbesteding en zoekt samen met gemeenten naar maximale afstemming tussen openbaar
vervoer en doelgroepenvervoer.”
Voorstel aan PS 6
Wijziging in ontwerp-PVVp
p.83 – paragraaf Handhaving
voeg toe:
“De politie en het Openbaar Ministerie bepalen en organiseren de handhaving op het gebied van de
verkeersveiligheid. Wij ondersteunen, via het ROVL, de Limburgse verkeershandhaving met een vaste
overleg- en samenwerkingsstructuur. We wisselen gegevens uit en voeren gezamenlijk analyses uit
op provinciale schaal.“
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DEEL 8: BIJLAGEN
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AANVULLINGEN/ CORRECTIES NOTA VAN ZIENSWIJZEN BIJ HET ONTWERP
POL2014 C.A.
(DEEL 1, 18 NOVEMBER 2014)
In de Nota van zienswijzen bij het ontwerp POL2014, die op 28 oktober 2014 door GS is vastgesteld,
blijkt een aantal onvolkomenheden te zijn geslopen.
1. Van een aantal gemeenten zijn niet alle punten van hun zienswijze terug te vinden in de Nota van
zienswijzen. De ontbrekende punten zijn hieronder van een standpunt van GS voorzien. Geen van
de punten leidt tot aanvullende voorstellen aan PS.
2. Een aantal zienswijzen van particulieren en belangenorganisaties zijn wel op de lijst van indieners
opgenomen, maar ontbreken in de Nota van zienswijzen of zijn daarin slechts ten dele van een
reactie voorzien. Dit leidt op twee punten tot aanvullende voorstellen voor PS
3. De zienswijze over de wenselijkheid van een bepaling voor de zilvergroene natuurzone in de
Omgevingsverordening is ingediend door meer insprekers dan de Nota van zienswijzen laat zien.
4. In de Nota van Zienswijzen (bovenaan pag. 93, n.a.v. zienswijze 5042) wordt een tekstwijziging
voor het PVVp aangekondigd, die per abuis niet in de wijzigingsvoorstellen voor PS is
opgenomen. Dat doen we alsnog.
5. Twee overbodige tekstdelen worden geschrapt.
6. De lijst met insprekers en nummers is gecorrigeerd. De complete actuele lijst is als apart
document te vinden op de website van het POL2014: www.limburg.nl/pol2014 onder de kop Nota
van zienswijzen.
Deze punten worden gecorrigeerd in dit document, dat dus gezien mag worden als een aanvulling op
de Nota van Zienswijzen.
1. Van een aantal gemeenten zijn niet alle punten van hun zienswijze terug te vinden in de
Nota van zienswijzen.
Het betreft onderdelen van de zienswijze van de gemeenten Nederweert (1062), Venray (1065),
Leudal (1173) en Voerendaal (1056). De meeste van de ontbrekende punten zijn ook door andere
insprekers ingediend en hebben dus al een reactie van GS op vergelijkbare punten van andere
insprekers. Deze punten zijn in de bijlage vermeld. Per punt is aangegeven op welke pagina in de
Nota van zienswijzen het betreffende standpunt van GS te vinden is.
Een aantal ontbrekende onderdelen uit de genoemde zienswijzen vraagt wél om een specifieke
reactie van GS. Die worden hieronder weergegeven. Ze leiden niet tot aanvullende voorstellen
aan PS.

Inspreker onderschrijft de opgave om de emissies geur en fijn stof terug te dringen.
De Provincie zal, indien de aanpak van gemeenten voor geur onvoldoende zicht geeft op het
bereiken van de ambities van 2025, op dat moment een leefbaarheidsdoelstelling voor geur
vastleggen in de omgevingsverordening. Inspreker verzoekt om deze ambitie, zoals uitgesproken
voor geur ook uit te spreken voor fijn stof. Inspreker heeft het onderzoeksrapport van Arcadis over
het voorkomen van opvulling van fijn stof tot de norm ter informatie bijgevoegd.
Standpunt GS
In de Nota van zienswijzen (pag. 317) schetsen we de beoogde aanpak ‘schone stallen’, en het
belang om samen met de gemeenten op regionaal niveau tot afspraken te komen over een
samenhangende inzet van instrumenten, onder meer op het gebied van ammoniak, geur en fijn stof.
Als de aanpak voor bijvoorbeeld geur onvoldoende zicht geeft op het bereiken van de ambities voor
2025, zullen we op dat moment een leefbaarheidsdoelstelling voor geur vastleggen in de
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Omgevingsverordening. Mocht dat voor fijn stof eveneens aan de orde zijn, dan zullen het opnemen
van zo’n doelstelling in de verordening zeker in overweging nemen.
Inspreker verzoekt het op de kaart ontbrekende knelpunt N266 op te nemen.

1062

Standpunt GS
In de visie Midden-Limburg (ontwerp POL, pag. 50) wordt de N266 als aandachtspunt ter verbetering
van de bereikbaarheid genoemd. De bijbehorende visiekaart is een beeld op hoofdlijnen en leent zich
niet voor het opnemen van dergelijke projecten. Kaart 4, infrastructuur en bereikbaarheid, uit het POL
bevat alleen bestaande infrastructuur.
Het PVVp (pag. 96) schetst het proces dat rond de aanpassing van de N266 doorlopen wordt.
Inspreker verzoekt op het overzicht logistiek netwerk Limburg de ontbrekende overslaglocatie aan
de kanalenviersprong (Kalle en Bakker) op te nemen

1062

Standpunt GS
Het klopt dat de overslaglocatie in Nederweert bij de kanalenviersprong niet op de kaart van het
logistieke netwerk is opgenomen. Het gaat hier namelijk om een overslaglocatie van een solitair bedrijf
(d.w.z. geen openbaar karakter). Dergelijke ROC’s zijn geen onderdeel meer van de
havennetwerkvisie en daarom niet op de kaart opgenomen.
Inspreker verzoekt om duidelijkheid, of het Bedrijvenpark Pannenweg wordt aangemerkt als
bedrijventerrein in stedelijk gebied, mede van belang in de discussie rondom de mogelijke vestiging
van detailhandel.

1062

Standpunt GS
Kaart 3 van het POL bevat de categorie-indeling van de Limburgse bedrijventerreinen. Bedrijvenpark
Pannenweg valt onder de ‘grootschalige logistieke bedrijventerreinen en productielocaties van
(boven)regionaal belang.’
Inspreker verzoekt, teneinde de aanwijzing als archeologische aandachtsgebied een meerwaarde
op te laten leveren, om een synthetiserend onderzoek (= totaaloverzicht van alle onderzoeken) door
de provincie.

1062

Standpunt GS
Een dergelijk onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, het strekt overigens verder dan alleen de
archeologische aandachtsgebieden. De gemeenten worden begin 2015 over de resultaten
geïnformeerd.
Indiener is van mening dat aan de aanduiding van Venray als tweede stedelijke kern van Noord
Limburg gekoppeld moet worden de mogelijkheid om grootschalige stedelijke ontwikkeling en een
plek te kunnen bieden. Voorbeelden zijn PDV locatie de Woonmax, ruimte voor grootschalige
logistieke bedrijvigheid, versterking van stedelijke voorzieningen.
Volgens indiener mogen de principes van dynamisch voorraadbeheer er niet toe leiden dat
ontwikkelingen die normaal gesproken in een van de twee stedelijke kernen thuishoren worden
gefrustreerd vanwege overcapaciteit op andere locaties in de regio. Bij de stedelijke thema’s zou
het principe ‘meer stad, meer land” beter uitgewerkt moeten worden.
Standpunt GS
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1065

Het gaat hier om afwegingen die in onze ogen juist aan de orde moeten komen in de regionale
uitwerkingen per thema. POL2014 bevat een aantal algemene principes en uitgangspunten (zoals het
principe meer stad, meer land) ten behoeve van die uitwerkingen.
Indiener stelt dat er grenzen zijn aan onderlinge solidariteit waardoor het principe van regionaal
salderen en uitruilen van plannen, als onderdeel van dynamisch voorraadbeheer, in de praktijk
moeilijk realiseerbaar kan zijn.

1065

Standpunt GS
Ons standpunt op pagina 49 van de Nota van zienswijzen bevat een uitnodiging aan gemeenten en
marktpartijen om samen met ons een verstandige invulling te geven aan dynamisch voorraadbeheer
(salderen, schrappen planvoorraad). Aspecten als het door indiener genoemde zullen daarbij zeker
aan de orde komen.
Indiener stelt dat de bronsgroene zone voor zover niet onderdeel uitmakend van de gebiedsvisie
Maasgaard gereserveerd zal blijven voor de landbouw.

1065

Standpunt GS
Landbouw past prima binnen de bronsgroene landschapszone.
In relatie tot de stelling dat regionale motorsportcentra illegale motorcrossactiviteiten voorkomen
merkt indiener op dat circuit de Peel uitsluitend gericht is op autosport.

1065

Standpunt GS
In het POL gaan we ervan uit dat in alle drie de regio’s minimaal één regionaal motorsportcentrum
gerealiseerd wordt. Als het circuit de Peel alleen voor autosport een functie kan vervullen, is het
primair aan de gemeenten om in regionaal verband te bezien wat dit betekent voor de voorzieningen
voor de motorsport.
Inspreker stelt dat deze de voorzorg bepalingen in de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening “als
stok achter de deur” niet nodig acht, omdat binnen de Samenwerking Midden-Limburg het POL verder
uitgewerkt wordt.

1173

Standpunt GS
Bij de beschrijving van het principe dynamisch voorraadbeheer (ontwerp POL, paragraaf 3.2.3) maken
we duidelijk dat de regionale uitwerkingen moeten resulteren in bestuursafspraken tussen gemeenten
en Provincie. De voorzorg bepalingen in de Omgevingsverordening dienen uitsluitend ter borging van
deze afspraken. In het planvormingstraject (onder meer een brede bestuurlijke bijeenkomst in januari
2014) is gebleken dat deze werkwijze een breed draagvlak heeft bij gemeentebestuurders.
Inspreker constateert dat de werkwijze met kwaliteitsateliers waarmee vooruit gelopen wordt op de
toekomstige samenwerking regionaal en met de provincie echt toegevoegde waarde heeft. Inspreker
pleit voor continuering traject van samenwerking en co-creatie.

1173

Standpunt GS
We zijn blij met deze ondersteuning van de beoogde aanpak.

Inspreker onderschrijft het bestaan van barrières tussen de provincie en onze buren en tevens de
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noodzaak dat de provincie hier haar verbindende en initiërende rol oppakt. Inspreker wijst op het belang
van gemeente Leudal als schakel tussen de regio’s Noord en Zuid en op het feit dat Leudal bijdraagt
aan de ontwikkelingen op onder andere de campussen; deze laatste zijn bij hun ontwikkelingen voor
een belangrijk deel afhankelijk van hetgeen zich in de omliggende regio’s voordoet.
Standpunt GS
De centrale, strategische ligging van Midden-Limburg in Brainport Zuidoost Nederland, met zijn goede
woon- en leefklimaat, worden in de regiovisie Midden-Limburg in het ontwerp POL2014 nadrukkelijk
benoemd.
Inspreker pleit voor een tweede Maasoversteek voor langzaam verkeer (recreatief en utilitair
fietsverkeer) om de samenhang van toerisme op de oost- en westzijde van de Maas te versterken en
om de verkeersdruk op de Maasbrug en de stedelijke autoweg N280 te verminderen

1173

Standpunt GS
In het kader van het uitvoeringsprogramma fietsbeleid vindt een controleslag plaats van het
fietsroutenetwerk, waarbij de gemeenten betrokken zijn. Dit kan daarin een aandachtspunt vormen.
Inspreker verzoekt de stoptrein Roermond-Weert, een van de drie met extra prioriteit in de Railagenda
benoemde projecten, als voorbeeld te noemen in de paragraaf opgave.

1173

Standpunt GS
In het PVVp wordt uitgebreid ingegaan op deze stoptreindienst en de prioriteit daarvan.
Inspreker pleit ervoor in navolging van de overdracht van het LKM-compensatiebeleid ook de
compensatiemaatregelen in de goudgroene en zilvergroene natuur over te laten aan de gemeenten.

1173

Standpunt GS
In de zilvergroene natuurzone is geen compensatie meer aan de orde. Gelet op de voorkeur voor de
compensatie in de goudgroene natuurzone op financiële wijze (zie toelichting artikel 5.12
Omgevingsverordening), is uitvoering door de gemeenten niet mogelijk.
Inspreker pleit ervoor het retentiegebied Lateraal-Kanaal-West te beperken tot het gebied ten zuiden
van de N280. De eerste fase is bijna gerealiseerd en zal – eventueel na verdere maaiveldverlaging van
circa 1,25 meter - dermate lagere waterstanden opleveren, dat de onwenselijke ontgrinding ten noorden
van de N280 niet nodig blijkt.

1173

Standpunt GS
Dit retentiegebied is in het kader van de POL-aanvulling Zandmaas 2002/2004 vastgelegd. In het
kader van de uitwerking van de Deltabeslissing kan bezien worden in hoeverre aanpassing nodig en
wenselijk is.
Inspreker pleit ervoor de agrarische sector op te nemen als belangrijke economische drager voor een
duurzame economische structuur, en een verwijzing op te nemen naar het rapport van Keyport 2020
over de betekenis van de agribusiness in Midden-Limburg.
Standpunt GS
We verwijzen graag naar het profiel van Midden-Limburg, paragraaf 4.2.1 van het ontwerp POL.
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Inspreker onderschrijft de visie in het POL dat de meest geschikte locatie voor mestverwerking een
bedrijventerrein is. Inspreker verzoekt hiermee op korte termijn te starten en niet eerst een en ander uit
te werken in een regiovisie. Op het biobased terrein Zevenellen, ook genoemd als
agglomeratielandbouwlocatie, kan gestart worden. Biobased ecomomy beperkt zich niet tot de
campussen.

1173

Standpunt GS
Het is aan marktpartijen om met nieuwe initiatieven voor mestverwerkingsinstallaties te komen.
Uiteraard hoeft dat niet te wachten tot de afronding van de genoemde regiovisies.
Inspreker verzoekt – vooraleer over te gaan tot nieuwbouw van (particuliere) huurwoningen – eerst de
resultaten af te wachten van het onderzoek (in kader structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving) naar
de omzetting van koop naar particuliere huur en andersom.

1173

Standpunt GS
We zijn geïnteresseerd in de resultaten van genoemd onderzoek. Overigens gaat niet de Provincie
maar de gemeenten over dergelijke besluiten (planologisch).
Inspreker verzoekt het Natura 2000 gebied “Het Leudal”, dat niet op de kaart is opgenomen, alsnog op
de kaart te zetten.

1173

Standpunt GS
Dit gebied staat reeds op de kaart.
Inspreker vraagt naar de verhouding tussen de aanpak van de belasting op Natura2000 gebieden
enerzijds en het bestemmingsplan buitengebied anderzijds, alsmede naar de verdeling van
verantwoordelijkheden en rollen? Stelt de provincie of de gemeente de beheersplannen Natura2000 op
en hoe wordt de relatie met het bestemmingsplan buitengebied geregeld?
Standpunt GS
De regionale uitwerkingen landbouw zijn bij uitstek de plek om de samenhang tussen aanpakken en
inzet van instrumenten (Natura2000, Omgevingsverordening, PAS, bestemmingsplannen,
vergunningverlening) goed vorm te geven. Overigens worden de beheersplannen Natura2000 door de
Provincie vastgesteld, in samenspraak met gemeenten en andere stakeholders.

2. Een aantal zienswijzen van particulieren en belangenorganisaties zijn wel op de lijst van
indieners opgenomen, maar ontbreken in de Nota van zienswijzen of zijn daarin slechts ten
dele van een reactie voorzien.
Een deel van de ontbrekende punten vraagt niet om een nieuwe reactie van GS, omdat er al een
standpunt is n.a.v. vergelijkbare punten van andere insprekers.
Deze punten zijn in de bijlage vermeld, waarbij per punt is aangegeven op welke pagina in de
Nota van zienswijzen het betreffende standpunt van GS te vinden is.
Ontbrekende onderdelen uit de genoemde zienswijzen die wél vragen om een specifieke reactie
van GS staan hieronder. Ze leiden op twee punten tot een aanvullend voorstel aan PS.
Mede vanwege het vastgestelde PIP Buitenring, vinden momenteel gesprekken plaats met
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gemeente en Provincie over het continueren en herinrichten van een bedrijfslocatie. Er ligt
momenteel een stedenbouwkundig model voor dat naar verwachting kan stoelen op ieders
(basis)medewerking. Indiener verzoekt het college om het ruimtebeslag van onderhavige
bedrijfslocatie op basis van het momenteel voorliggende stedenbouwkundige model, inclusief
de gehele ‘oksel’ van de toekomstige afrit van de Buitenring, volledig te leggen in de zone
‘buitengebied’. Argumenten hiervoor zijn: de ruimte aan de noordzijde van het bedrijf tot aan
het Natura2000 gebied is nodig voor de noodzakelijke herinrichting van de bedrijfslocatie.
Het realiseren van een natuurdoelstelling aan de westzijde van de bedrijfslocatie is niet
opportuun vanwege de eigendomssituatie en vanwege het gepresenteerde
stedenbouwkundig model. En aan de oostzijde van de bedrijfslocatie wordt in het
stedenbouwkundige model ruimtebeslag voor parkeren beoogd. De aanduiding zilvergroene
natuurzone is ter plekke onwenselijk.
Standpunt GS
Het is inderdaad correct dat er op dit moment gesprekken plaatsvinden met gemeente en Provincie
over het herinrichten van de betreffende bedrijfslocatie. Hoewel deze gesprekken in een constructieve
sfeer plaatsvinden is er tot op heden nog geen overeenstemming bereikt. Aandachtspunten bij de
herinrichting zijn onder meer de effecten op Natura2000, de samenhang met de beoogde herinrichting
van de Geleenbeek (doelen KRW), de relatie met het detailhandelsbeleid en de gebiedsvisie
Vaesrade.
Het gebied is voor een groot deel als bronsgroene landschapszone aangeduid. Op pag. 291/292 van
de Nota van zienswijzen is uitgebreid gemotiveerd waarom we het omzetten tot ‘buitengebied’ niet
nodig achten. Bij het uitwerken van de plannen is wel een motivering van belang hoe in de ruimtelijke
afweging met de kernkwaliteiten (bronsgroen/ Nationaal Landschap) is omgegaan. We stellen voor het
gebied ten oosten, dat nu als zilvergroene natuurzone is aangemerkt, eveneens als bronsgroene
landschapszone aan te merken, om versnippering te voorkomen.
De grenzen van de goudgroene natuurzone aan de west- en noordzijde van de locatie zijn iets
opgeschoven teneinde ze in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan. De
omgevingsverordening geeft de kaders voor die zone aan, met ruimte voor maatwerk bij kleinschalige
ingrepen.
Voorstel aan PS
Het bovengenoemde gebied dat nu als zilvergroene natuurzone is aangemerkt als bronsgroene
landschapszone aan te merken.
Ten aanzien van het kaartmateriaal is het verzoek om het POL 2014 in overeenstemming
te brengen met het vastgestelde bestemmingsplan Koningsven – De Diepen (17 februari
2014; zie kaarten bij zienswijze).

5080

Standpunt GS
In de definitieve POL-voorstellen aan PS zijn een aantal zilvergroene gebieden gelegen binnen de
goudgroene natuurzone omgezet naar goudgroen (zie uitleg in de Nota van zienswijzen). Gelijktijdig is
een aantal andere gebieden van goudgroen omgezet naar zilvergroen. Dat geldt onder meer voor het
oostelijk deel van het gebied Koningsven. Gelet op eerder gemaakte afspraken wordt voorgesteld die
omzetting voor dat betreffende gebied ongedaan te maken. De lijn (met kaartbeeld) in het ontwerp
POL om dit gebied tot de goudgroene natuurzone te rekenen blijft dus ongewijzigd.
Voorstel aan PS
Het oostelijk deel van het gebied Koningsven te handhaven als onderdeel van de goudgroene
natuurzone.
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Indiener is initiatiefnemer van een woningbouwproject in Montfort nabij de Vlootbeek. De
gronden hebben nog de bestemming agrarisch maar bestemmingsplanwijziging is in
voorbereiding.
Een van de grondeigenaren heeft een bouwvergunning voor een tuinbouwbedrijf waarbij tot
op ca 2 mtr van de oever van de Vlootbeek gebouwd mag worden (fundamenten reeds
aangelegd) maar in de koopovereenkomst ter verwerving van zijn gronden is afgesproken
dat afgezien wordt van verdere realisatie van het tuinbouwbedrijf mits het woningbouwproject
gerealiseerd zal worden.
In POL is brede zone langs Vlootbeek aangewezen als goudgroene natuurzone, die deels
overlapt met reeds vergunde bouwzone voor een tuinbouwkas.
Ook overlapt de goudgroene zone de met de gemeente overeengekomen bebouwingsvlak
voor een viertal woningen langs de Vlootbeek. Deze zijn van groot belang voor het
bouwproject en waren in het POL2006 nog niet als zodanig aangemerkt.
Indiener verzoekt de goudgroene zone aan te passen zodanig dat het ontwikkelde bouwplan
ongewijzigd doorgang kan vinden.

5132

Standpunt GS
Elders in de Nota van zienswijzen (pag. 275 e.v.) wordt al toegelicht dat we de regeling voor
natuurbeken in de verordening willen aanpassen. In het ontwerp is nog een regeling opgenomen die
vergelijkbaar is met die voor de goudgroene natuurzone (met een verbod op bepaalde
ontwikkelingen), aan PS wordt voorgesteld om die regeling te veranderen in een regeling met het
karakter van een motiveringsplicht. Bij een nieuw bestemmingsplan dient aangegeven te worden hoe
rekening gehouden is met en geanticipeerd wordt op de beoogde herinrichting van de
natuurbeekzone. In het kader van de door indiener genoemde project heeft vooroverleg hierover
plaatsgevonden. Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, is uitvoering naar onze mening
mogelijk.
Inzet van biomassa; tekst op pag. 106, laatste alinea, aanpassen. (uitbreiding van)
bestaande installaties vrijwaren.

2523

Standpunt GS
Het betreft hier slechts een toelichtende tekst waarin we onze voorkeur uitspreken.
Indiener verzoekt om pas te spreken over beperkingen en verdergaande
landschapszoneringen nadat duidelijk is welke doelen worden nagestreefd, hoe deze
gefinancierd worden, wat dit betekent voor nabij gelegen gronden en gebouwen, dat de
gevolgen gecompenseerd kunnen worden en wat het tijdpad is.

2639

Standpunt GS
De achterliggende redenen voor de gekozen zonering worden in hoofdstuk 3 van het POL toegelicht,
de opgaven, aanpak (incl. instrumenten) worden vervolgens per thema en zone verder uitgewerkt. De
verdere concretisering vindt onder meer in programma’s plaats.
Daarnaast beschikt inspreker over diverse gronden nabij kasteel ‘Ehrenstein’, deze
gronden zijn in het ontwerp-POL aangeduid als ‘Goudgroene natuurzone’. Inspreker
verzoekt om deze gronden op te nemen in de ‘Bronsgroene landschapszone’,
overeenkomstig de overige ter plekke liggende gronden behorende bij de bedrijfsvoering
van inspreker.
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Standpunt GS
De betreffende gronden zijn in het kader van het PIP Buitenring Parkstad Limburg als
natuurcompensatiegronden bestemd.
Indiener verzoekt de inhoud en toelichting met betrekking tot het begrip “dierverblijf” en
“nieuwe stal” uit de omgevingsverordening te heroverwegen, een duidelijk standpunt in te
nemen en dit breed te communiceren. De discussie (waarom indiener al in gesprek in met
provincie) richt zich op het uitgangspunt dat een stal mogelijk niet gedeeltelijk
aangesloten mag worden op een luchtwasser.
Zienswijze bevat uitgebreid voorstel voor inhoudelijke uitleg van de definitie “nieuwe stal”.

2010

Standpunt GS
Indiener heeft dit verzoek eerder bij ons gedaan. Wij hebben daar al op geantwoord via onze brief van
10 juli 2014 met kenmerk 2014/38119. Kortheidshalve verwijzen wij naar die brief.
Het gebied de Steenberg in Mesch te bestemmen als goudgroene natuurzone ipv
zilvergroene natuurzone. Doelstelling van initiatiefnemer is landgoedontwikkeling.
Zilvergroene natuurzone moet worden gewijzigd goudgroen, het perceel is via
functieverandering 10 jaar gelegen omgezet in bestaande natuur.
Indiener verzoekt om perceel Wittem sectie P, nr 82 te wijzigen naar de status goud.

5107
5126
2423

Standpunt GS
De genoemde percelen zijn niet of onvoldoende van belang in het kader van Europees natuurbeleid
(Vogel- en Habitatrichtlijn plus Kaderrichtlijn Water). De verzoeken tot aanpassing van de kaart
worden daarom niet gehonoreerd.

3. De zienswijze over de wenselijkheid van een bepaling voor de zilvergroene natuurzone in
de Omgevingsverordening is ingediend door meer insprekers dan de Nota van zienswijzen
laat zien.
Ook zilvergroene natuur opnemen in verordening om er voor te zorgen dat
ontwikkelkansen worden gestimuleerd zonder dat er in een zilvergroene natuurzone
onomkeerbare ontwikkelingen met een stedelijk karakter plaatsvinden.
Zilvergroen adequaat beschermen in de Omgevingsverordening.

1017 1021 1049,
1050 1172 1067
1019
5231

Deze zienswijze vraagt niet om een nieuwe reactie van GS, er is al een standpunt n.a.v.
vergelijkbare punten van een andere inspreker, op pagina 199 van de Nota van zienswijzen.

4. In de Nota van Zienswijzen (bovenaan pag. 93, n.a.v. zienswijze 5042) wordt een
tekstwijziging voor het PVVp aangekondigd. De tekst daarvan is niet in de
wijzigingsvoorstellen voor PS opgenomen, dat doen we alsnog.
Teksttoevoeging PVVp (blz. 51, paragraaf Inrichting Duurzaam Veilig): ‘Barrièrewerkingdoor het
regionaal verbindend wegennet wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bij wijzigingen als gevolg van
reconstructies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande kruisende (wandel)routes
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aan de hand van daarvoor beschikbare richtlijnen (bijv. CROW-299).’

5. Twee overbodige tekstdelen worden geschrapt.
Op pagina 311 van de Nota van zienswijzen staat dat in de toelichting van de verordening zal
worden aangegeven hoe wordt gehandeld bij bouwkavels die gedeeltelijk in extensiveringsgebied
liggen en gedeeltelijk daarbuiten.
Dat is niet nodig omdat de extensiveringsgebieden al op kavelniveau zijn begrensd en
doorsnijdingen zoveel mogelijk zijn voorkomen (zie pag. 367 onderaan). Op die pagina wordt ook
gewezen op ruimte voor maatwerk waar toch nog sprake zou zijn van doorsnijding. Dit is een
aandachtspunt voor de regionale uitwerking.
Op pagina 248 van de Nota van zienswijzen kan het woord ‘aangezien’ in het standpunt GS
(laatste alinea) vervallen.

526

BIJLAGE

zienswijze

indiener

Inspreker onderschrijft het principe van het werken met dynamisch voorraadbeheer, maar
wijst op het gevaar dat – vanwege de sectorale insteek van het POL – wenselijke
ontwikkelingen daardoor belemmerd worden. Inspreker pleit voor een gebiedsgerichte
integrale aanpak, waarbij sectoraal gezien niet aan de voorwaarden van dynamisch
voorraadbeheer wordt voldaan, maar waarbij per saldo een positieve ontwikkeling
plaatsvindt.
Inspreker onderschrijft de werkwijze van regionale visies en regionale afspraken, maar
wijst op het ontbreken van een vast structuur om tot regiovisies te komen, en op de te
ambitieuze tijdsplanning.
Inspreker verzoekt om provinciale ambtelijke capaciteit voor de ondersteuning van de
regiovisies en het bewaken van het totaalproces van het opstellen van de regiovisies.
Inspreker duidt op een aantal onvolkomenheden in de POL-kaarten en verzoekt
aanpassingen:
- de begrenzing van het landelijk gebied voor de kernen Ospel, Ospeldijk, Leveroy en
Eind sluit (grotendeels) bij de rode contouren uit het voorgaande POL. Wat betreft
Nederweert en Budschop is de begrenzing van de stedelijke bebouwing uit het
voorgaande POL aangehouden. Hierbij is niet de grens van stedelijke dynamiek
aangehouden. Het voorgaande betekent dat de woongebieden Hoebenakker en
Merenveld, welke thans in ontwikkeling zijn, niet binnen de grens van het stedelijk
gebied vallen. Deze plannen zouden op de kaart aangeduid moeten worden als
stedelijk gebied.
- Wat betreft de kleine kernen blijkt uit de kaarten niet duidelijk of de
uitbreidingsgebieden binnen de grenzen van het landelijk gebied vallen. Deze
plannen zouden op de kaart meegenomen moeten worden als landelijke kern.
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Inspreker constateert dat het POL te weinig flexibiliteit/maatwerk biedt op
bedrijventerreinen. Het POL maakt te weinig onderscheid in verschillende vormen van
detailhandel die zijn toegestaan op bedrijventerreinen, noch wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de mogelijkheden van stedelijke en landelijke gemeenten. Inspreker
merkt op, dat er detailhandel is die zich specifiek wil vestigen op een bedrijventerrein en
die niet in het centrum gevestigd kan worden. De vestigingsmogelijkheden hiervoor op
bedrijventerreinen zijn in de regio zeer beperkt. Inspreker verzoekt hiervoor ruimte te
bieden op het goed ontsloten en goed bereikbare bedrijventerrein Pannenweg. Inspreker
is van mening dat het POL zich op onderdelen tegenspreekt op het gebied
functiemenging en vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen.
Inspreker verzoekt in het POL de mogelijkheid op te nemen om de doelstelling van
duurzame energie te realiseren op andere wijzen dan alleen met windenergie.
Inspreker vraagt de provincie om, indien zich vanuit de markt initiatieven aandienen in
Nederweert, deze samen met de gemeente op te pakken voor het bepalen van locatie en
inpassing.
Inspreker verzoekt bij de vaststelling van het POL rekening te houden met de tekst in de
regionale structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving, die door de provincie en de 7
Midden-Limburgse gemeenten in ontwerp zal zijn vastgesteld op het moment van
vaststelling van het POL.
Het lokatiekaartje voor de regionale motorsportcentra is niet duidelijk. Het lijkt erop dat
het zoekgebied Mildert / Wessemerdijk op de kaart staat. Inspreker verzoekt alleen de uit
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het onderzoek van Haskoning als realistisch aangegeven potentiële lokaties op de kaart
op te nemen, en het gebied Mildert / Wessemderdijk niet op te nemen.
Inspreker verwacht geen resultaten van het aanwijzen van een regionaal
motorcrosstrerrein door de Midden-Limburgse gemeenten, en heeft een voorkeur voor
legalisering van het lokale motorcrossterrein aan de Leveroyschedijk.
Inspreker verzoekt – in het kader van volksgezondheid in relatie tot agrarische bedrijven
– om aandacht in de regionale landbouwvisies niet alleen voor het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor andere emissies zoals fijn stof of geur.
Inspreker wijst er in dat verband op dat er een wettelijke voorziening in voorbereiding is
die provincies en gemeenten vanuit het oogpunt van volksgezondheid mogelijkheden
biedt om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen in overbelaste gebieden.
Inspreker wijst erop, dat het aantonen van hergebruik van leegstaande bebouwing er toe
kan leiden dat er bij ieder plan waar nieuw gebouwd worden, gemotiveerd moet worden
dat er geen gebruik kan worden gemaakt van leegstaande bebouwing.
Dat kan leiden tot een onredelijke motiveringsplicht, b.v. bij het bouwen van nieuwe
stallen bij agrarische bedrijven. Zolang er geen regionale landbouwvisies zijn heeft de
gemeente niet in beeld waar gebouwen leeg staan en of het redelijk is om te eisen dat
deze herbenut moeten worden. Bovendien is hergebruik niet altijd wenselijk, maar kan
ook sloop een optie zijn.
Verzocht wordt om hiermee rekening te houden bij de vaststelling van de
omgevingsverordening.

Aangaande het ‘Dynamisch voorraadbeheer detailhandel’ wordt gesteld dat ontwikkelingen
gepaard moeten gaan met het verdwijnen van bestaande voorraad elders in de regio. Het
is onduidelijk of hier ook planvoorraad mee bedoeld wordt. Het principe lijkt moeilijk te
verwezenlijken (zeker wanneer dit 1 op 1 dient te gebeuren).
Gelet op de omvang en urgentie van de problematiek van (grootschalige) detailhandel
wordt de Provincie een faciliterende rol (in de vorm van instrumenten en/of middelen)
toebedeeld
Alhoewel noodzaak en uitgangspunten van het begrip dynamisch voorraadbeheer, in ieder
geval voor werklocaties, detailhandel en op termijn mogelijk kantoren, worden
onderschreven worden de financiële consequenties van het nieuwe groeien (schaarste
creëren) onvoldoende belicht. De negatieve financiële consequenties van dynamisch
voorraadbeheer kunnen niet uitsluitend op het bordje van de gemeenten worden gelegd
Dynamisch voorraadbeheer onderscheid de categorieën harde en zachte plannen. Er
bestaat echter ook een tussencategorie zijnde met name structuurvisies mét exploitatie en
plannen waar een positief collegebesluit over is genomen. Niet duidelijk hoe die plannen
binnen het systeem van dynamisch voorraadbeheer worden meegenomen.
De verordening kent de verplichting om bij alle ruimtelijke plannen de mogelijkheden van
her benutting van leegstaande gebouwen te onderzoeken. Zoals hier omschreven is het
veel te algemeen geformuleerd in termen van planologische bestemming van de
leegstaande gebouwen. Bij kleinschalige ontwikkelingen wordt niet duidelijk dat in een
dergelijk geval niet alle leegstaande gebouwen in de regio onderzocht hoeven te worden.
Zeker gesteld moet worden dat de totstandkoming van ruimtelijke plannen, bij toepassing
van deze regels, voor de gemeente goed werkbaar blijft.
Ondanks dat in het plan-MER POL 2014 milieuaspecten worden genoemd die expliciet
suggereren dat een nadere uitwerking hiervan in het POL zal worden gegeven, zijn de
duurzame thema’s in het ontwerp-POL nogal onderbelicht en getuigen ze van weinig
ambitie en innovatie.
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Indiener ziet noodzaak voor een samenwerking tussen overheid, onderwijs en
ondernemers en vindt het wenselijk om de ambities die zijn opgenomen in het SER
energieakkoord ruimte te geven in het POL.
Greenport c.q. Klavertje 4 (ofwel DCGV) ‘is’ niet van de hele regio, maar van een aantal
gemeenten binnen de regio én de provincie. Deze belangen, en wat dat betekent voor de
rest van de regio en de op te stellen regionale visie, zijn onderbelicht.
Het elders goed beschreven belang van de campusontwikkeling Greenport zou ook in dit
hoofdstuk wat nadrukkelijker vernoemd mogen worden
Behalve de 5 Limburgse kantorensteden zijn nog geen gemeenten betrokken bij het
opstellen van de provinciale kantorenvisie en is de regionale samenwerking op dit terrein
nog niet georganiseerd. Betekent dit dat ook de termijn waarop een regionale kantorenvisie
moet worden opgesteld afwijkt van de termijn waarop de regionale (economische) visies op
werklocaties en detailhandel dienen worden opgesteld?
Het Regionaal Verbindend wegennet is, zonder enige vorm van overleg met gemeenten en
RMO, behoorlijk gewijzigd: een aantal wegen is afgevoerd en andere juist niet. Zowel
inhoudelijk als procesmatig worden hier veel vraagtekens bij geplaatst. Voor gedetailleerde
opmerkingen wordt verwezen naar de zienswijze van de RMO
Het nieuwe kaartbeeld goud-zilver op hoofdlijnen uiteindelijk goed vertaald en vanuit de
doelstellingen realistisch. Niettemin lopen de teksten uit het POL en de
omgevingsverordening (nog) niet synchroon, verwijzingen zijn niet altijd juist opgenomen
en ontbreekt de grondslag voor deze nieuwe aanpak (decentralisatie).
Goud- en zilvergroen zijn puur vanuit natuur ingestoken. Er is geen aandacht is voor
landschappelijke waarden binnen deze zones (à la bronsgroen). Wij pleiten dat deze
waarden wel benoemd worden binnen deze zones (met een adequate regeling).
Ook zilvergroene natuur opnemen in verordening om er voor te zorgen dat ontwikkelkansen
worden gestimuleerd zonder dat er in een zilvergroene natuurzone onomkeerbare
ontwikkelingen met een stedelijk karakter plaatsvinden.
Een groot aantal vragen en onduidelijkheden rondom compensatieregeling. Er wordt
verwezen naar beleidsregels die nog opgesteld moeten worden. Hoe wordt de regio
betrokken bij het opstellen van die beleidsregels.
Leidend principe landbouw (ruimte voor ontwikkeling moet je verdienen); is zeer
versnipperd opgeschreven en werkt daardoor niet uitnodigend. Dit leidend principe beter
definiëren, en beter aangeven hoe we dit gaan uitwerken, bijvoorbeeld via de regionale
visies.
Bij onderdeel regionale landbouwvisies duidelijker aangeven wie trekker is en wie
participanten zijn. Wat is de rol van de burger i.v.m. gezondheidsrisico’s?
Het begrip schone stal wordt te veel langs het spoor van ammoniak uitgewerkt waardoor de
ambitie te eenzijdig is. Bijvoorbeeld het onderwerp gezondheid mag steviger worden
aangezet.
De ambitie voor agglomeratielandbouw is niet helder: onduidelijk is in hoeverre
leegstand/transformatie van bedrijventerreinen nog ruimte laat voor initiatieven in het
buitengebied..
Het is indiener niet duidelijk waarom er geen algemene uitgangspunten over
teeltondersteunende voorzieningen in het POL meer staan.
‘Op bedrijventerreinen geen plaats voor vestiging van zelfstandige kantoren en
detailhandel’. Onduidelijk is of hier bedoeld wordt ‘planologisch nieuw’ (: bestemmingsplan
nog niet aanwezig’) of ook ‘nieuw bouwen’ (: vanuit nu in bestemmingsplan al geregelde
meters).
Indiener verwijst naar de energiestrategie die de gemeenten Beesel-Venlo-Venray samen
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hebben opgesteld. Op basis van de daarin geformuleerde uitgangspunten is indiener het
niet eens met de aanduiding van voorkeursgebieden voor windturbines op Venrays
grondgebied.
Indiener heeft een voorkeur om geen voorkeursgebieden maar uitsluitingsgebieden voor
windturbines op de POL kaarten op te nemen en de aanwijzing van voorkeursgebieden
(met goede criteria) aan de regio over te laten.
Indiener vraagt om de N270 toe te voegen als wegen binnen het regionaal verbindend
wegennet met een gewenste reserveringszone.
Indiener vraagt om ten behoeve van de versterking van de logistieke hotspot Venlo-Venray
een onderzoek naar de mogelijkheid van een railterminal in Venray toe te voegen.
Het kaartbeeld van vrijetijdseconomie ontbreekt.
In de POL-tekst ontbreekt een passage over het soortenbehoud en de koppeling met de
provinciale soortenbeschermingsplannen. De stelling dat de biodiversiteit is gekoppeld aan
de EHS en dat de biodiversiteit toeneemt is onjuist. Indiener vraagt aandacht voor het risico
dat de kansen voor de EHS worden gebaseerd op grondposities in plaats van
natuurpotenties.
Door compensatie van goudgroen, in goudgroen toe te staan, neemt het areaal aan
goudgroen af. Wijzig formulering zodat zeker is gesteld dat omvang minimaal gelijk blijft en
samenhang verbetert.
De gemeente wil graag dat wordt vastgelegd wat wordt verstaan onder ‘groot openbaar
belang’, ‘kleinschalige ingreep’, en ‘monitoring’. De gemeente stelt daarnaast voor om een
begrippenlijst in de omgevingsverordening op te nemen.
Indiener vraagt aandacht voor een eenduidige en heldere formulering van artikel 5.13 sub 2
onder d en artikel 5.14 sub 2 onder d.
Niet alleen de Natura2000, maar ook de goudgroene-gebieden zouden als
uitsluitingsgebieden voor windturbines moeten worden aangeduid
Uit de tekst (7.4.2) valt af te leiden dat kleinschalige particulier natuurbeheer 25% van het
goudgroene areaal voor haar rekening neemt. De mogelijkheid tot organisatorische en/of
financiële ondersteuning ontbreekt. Een maatwerk regeling zou ecologische
ontwikkelingskansen kunnen vergroten.
Aanduiding voor geëxclaveerde objecten in goudgroen is niet consistent en doet daardoor
geen recht aan de landschappelijke waarde van het object
Er is nog niet concreet hoe de provincie het beleid voor de Maasvallei en de
verwachtingenkaart (archeologie) gaat afstemmen met het gemeentelijk beleid. De
gemeente wil hier graag uitleg over.
Er moet volgens indiener strategisch worden ingezet op biobased economy.
Vanwege duurzaam energiegebruik de koppeling tussen glastuinbouw en veehouderij
stimuleren. Dit pleit volgens indiener voor een te behouden koppeling van enkele LOG’s
met glastuinbouwconcentratiegebieden
In de regionale landbouwvisies dient de ambitie en toekomst met betrekking tot
mestverwerking verder te worden uitgewerkt.
Het is belangrijk dat er voldoende ontwikkelingsgebieden voor de landbouw blijven.
Indiener beschouwt de mogelijkheden voor nieuwvestiging en uitbreiding van IV een
voortzetting van de regels uit de reconstructiewet. Indiener vraag of in regionale
landbouwvisies ruimte worden geboden voor incidentele nieuwvestiging van IV buiten de
ontwikkelingsgebieden landbouw, mits dit per saldo leidt tot een betere omgevingskwaliteit.
Indiener stelt dat het begrip schone stallen beter uitgelegd moet worden om verwarring
over wat er wel en niet onder dit begrip wordt verstaan te voorkomen.
Moet de definitie van intensieve veehouderij gezien de vele vormen waarin het voorkomt
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niet worden aangepast?
Is dynamisch voorraadbeheer, bijvoorbeeld via de glasbankregeling, toepasbaar op
uitbreiding glas buiten de concentratiegebieden. Eventueel verder uit te werken in de
regiovisie Landbouw
Indiener wijst op een directe koppeling tussen Multi functionele landbouw en andere
regionale behoeften zoals detalhandel en verblijfsrecreatie. Dit is een aandachtspunt voor
de regionale uitwerkingen.
Voor ontgrondingen is de provincie het bevoegd gezag. Er vindt wel altijd afstemming met
gemeenten plaats. Indiener gaat er vanuit dat de provincie de gemeenten die hun
archeologiebeleid op orde hebben, volgt en niet overruled.
De begrenzing van de diverse zones (zoals bestaand bebouwd gebied) is niet overal
correct. Niet duidelijk is of als onderdeel van de totstandkoming van de regionale visies de
ruimte geboden wordt om die zoneringen bij te stellen.
De begrenzing van het stedelijk gebied rondom de kernen Venray en Oostrum alsmede de
begrenzing van de bedrijventerreinen is op een aantal plekken niet correct.
Een groot gebied wordt uitgesloten voor Geothermie. Verzocht wordt om aan te geven
waarom dit gebied zo groot is. Dit omdat er in de regio een 4-tal initiatieven zijn die daar
hinder van kunnen ondervinden.

Inspreker verzoekt het kaartbeeld “Toelichting regionale motorsportcentra” niet in het POL
op te nemen. Leudal heeft al eerder aangegeven dat de locaties ondeugdelijk zijn,
vanwege onder meer de ligging in stiltegebieden en betere alternatieven, direct over de
provinciegrens.
Inspreker geeft te kennen dat het schrappen van diverse kleinere lokale plannen voor
werklocaties alleen acceptabel is op basis van overleg en afstemming met gemeenten en
betrokkenen. Zonder nadere onderbouwing en bijgeleverde financiering roept het in het
POL gestelde vragen op.
E
De raad van gemeente Leudal roept op om alsnog variant 5 van de N280/wegvak Baexem
uit te voeren als 2 x 1 baans wegvak
Inspreker vindt het vreemd dat op het grondgebied van Leudal slechts een beperkt gebied
als voorkeursgebied voor windenergie is aangegeven.
Inspreker pleit ervoor om solitaire bedrijven eigen windmolens te kunnen laten plaatsen.
Inspreker verzoekt bij de vaststelling van het POL rekening te houden met de dan
inmiddels vastgestelde regionale structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving.
Het voorstel in het POL om bestaande bouwtitels binnen 5 jaar te benutten en anders ze te
laten vervallen, strookt niet met de periode van 10 jaar waarin een bestemmingsplan geldig
is.
Wie is verantwoordelijk voor eventuele planschade?
De afspraken in de regionale structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving over
gefaseerde afbouw van de plancapaciteit stroken niet met de opdracht in het POL dat
(harde) bouwtitels binnen maximaal 5 jaar na vaststelling van het POL moeten zijn
vervallen.
Inspreker onderschrijft de herstructurering en transformatie van (verouderde)
bedrijventerreinen, maar vindt dat sanering van leegstaande gebouwen een eerste stap in
plaats van een eventuele stap.
Inspreker pleit ervoor het “bijzonder provinciaal belang” niet te beperken tot de campussen
en de grote logistieke en productielocaties. De campussen zijn geen eilanden en ze zullen
moeten steunen op ontwikkelingen en innovatieve bedrijvigheid in de regio, dus ook in
Midden-Limburg.
Inspreker pleit voor meer aandacht voor cultuurhistorie en archeologie op de terreinen van
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landschap en cultuurhistorie.
Inspreker mist de rol van de provincie als regisseur, ondersteuner en versterker van kennis
uit het verleden; de provincie dient een advies- en coördinatiefunctie, bijvoorbeeld op het
gebied van cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, op zich te nemen.
Inspreker pleit ervoor dat bij “duurzame voorlopers” ook de huidige beperkingen ten
aanzien van de bedrijfsgrootte en/of maatvoering van de gebouwen worden overwogen,
opdat het aantrekkelijk wordt te investeren in duurzaamheid.
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Wij zijn van mening dat een verzwaring van de verordening Wonen ZL m.b.t. de éénpitters
niet gewenst is.
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Aanbrengen van in totaal 13 wijzigingen in de begrenzing van de
Hamsterreservaatspercelen in goudgroen
Voor de nog te realiseren Hamsterreservaatshectares (ca. 80 ha) svp niet 1-op-1
begrensde goudgroene zones aangeven maar zoekgebieden.
In bronsgroen niet ‘en bosaanleg ‘en Hamsterbeheer mogelijk maken maar slechts 1 van
beiden. Bosaanleg dicht bij een Hamsterbeheer-gebied creëert te zeer gunstige
omstandigheden voor Hamsterpredatoren.
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Een bijbehorend perceel bij glastuinbouwlokatie Genooierweg 22 Velden is ten onrechte
ingedeeld in de goudgroene natuurzone. Locatie had in POL 2006 perspectief 3. Het
perceel is momenteel in landbouwkundig gebruik behorende bij het glastuinbouwbedrijf.
De bestemming met goudgroene zone levert een directe belemmering op voor de
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden c.q. herbestemmingsmogelijkheden van het
bedrijf. Conform het omzettingsbeleid zou dit perceel naar bronsgroen moeten worden
omgezet.
Het hemelwaterbassin op het perceel achter glastuinbouwlokatie Zonneveld 21 te
Maasbree is ten onterecht deels ingedeeld in de bronsgroene natuurzone. Het perceel is
gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Siberië en dient de bestemming buitengebied te
krijgen. Dit is ook van toepassing op het perceel van derden welke direct ten oosten van
het hemelwaterbassin van indiener is gelegen.

2474

248

2474

269

Indiener constateert dat de arcering Maasvallei over een groot deel van zijn gronden is
ingetekend en vreest voor verdere beperking van de agrarische gebruiksmogelijkheden.

2509

257

Inspreker verzoekt de recentst vastgestelde beleidswijzigingen in gemeentelijke plannen te
laten doorwerken zodat deze plannen niet telkens achter de feiten aanlopen.
Inspreker verzoekt om een ontheffingsregeling op te nemen voor incidentele nieuwvestiging
als onderdeel van regionale optimalisaties die per saldo leiden tot een betere
omgevingskwaliteit
Inspreker verzoekt de zoneringen landbouw niet over te nemen in de verordening.
Inspreker verzoekt om die gebieden die niet zijn aangemerkt als extensiveringsgebieden
intensieve veehouderij of als ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij op kaart 2 aan te
duiden als verwevingsgebied. Daarbij de terminologie te volgen zoals in het
reconstructieplan.

2561

22

2561

364

2561
2561

309
367

2639

204

Indiener vreest voor vernatting van zijn percelen in eigendom en pacht.
Reclamant verzoekt de verplichting tot saldering in de omgevingsverordening te
532

2641

382

beperken tot de gronden die al omgezet zijn naar natuur.
Inspreker verzoekt meer zorg en nauwkeurigheid te betrachten bij het intekenen
van de kaarten
Inspreker verzoekt erop toe te zien dat het POL adequaat wordt doorvertaald in
bestemmingsplannen d.w.z bescherming waar nodig en ontwikkelruimte waar
mogelijk.

2641 2645
2649 2670
2680 2679
2641 2645
2649 2670
2680 2679

20

23

Geconstateerd wordt dat het areaal goud- en zilvergroen aanzienlijk groter is dan de
voormalige EHS. Hiervoor is omzetting van landbouwgrond nodig. Beleidsmatig wordt
ervoor gekozen om landbouwgrond te benutten voor (in deze volgorde) natuur, voedsel,
biomassa.
Het verzoek is om het beleid aan te passen dat er evenwicht ontstaat tussen de grond die
voor landbouw en natuur wordt ingezet.

2673
2676

193

De kaarten van het ontwerp POL en kaart 1 en 2 van de Omgevingsverordening zijn niet op
detailniveau af te lezen. Het verzoek is om duidelijker kaartmateriaal op te nemen in het
ontwerp POL en Omgevingsverordening.

2676

19

Locatie van indiener is ingetekend als extensiveringsbied. De extensiveringszone is echter
geschrapt op plaatsen waar de POG-PES is geschrapt. Het blijkt dat dit niet is gebeurd op
plaatsen waar bedrijven liggen.Het verzoek is om de extensiveringszone intensieve
veehouderij te schrappen op plaatsen waar geen onderliggende beschermings
doelstellingen meer gelden (in dit geval concreet voor de locatie van indiener).

2676

310

Inspreker verzoekt om een ontheffingsregeling voor incidentele uitzonderingen voor
nieuwvestiging IV buiten de ontwikkelingsgebieden.
Inspreker verzoekt de zonering intensieve veehouderij, landbouwontwikkelingsgebieden,
verwevingsgebieden en extensiveringsgebied te schrappen
Inspreker verzoekt de gebieden die niet zijn aangemerkt als extensiveringsgebied IV of
ontwikkelingsgebied IV op kaart 2 aan te merken als verwevingsgebied. Daarbij dezelfde
benaming te hanteren als in het reconstructieplan en reconstructiewet

2680

364

2680

310

2680

310

Een, aan de hondentrimclub (zie kaartje in zienswijze), verhuurd perceel is ingedeeld als
zilvergroene landschapszone. Het verzoek is om dit als Buitengebied in te tekenen ter
vermijding van beperkingen voor toekomstige ontwikkelmogelijkheden

2681

247

Indiener mag op basis van afspraken met provincie en de voormalige gemeente Maasbree
een aantal woningen bouwen. Het mag in de ogen van indiener niet zo zijn dat de realisatie
ervan wordt bemoeilijkt nu er op deze locaties de aanduiding bronsgroen wordt gelegd.

2572

27

Indiener geeft aan zich niet te verenigen met de smalle strook goudgroen op zijn huiskavel.

2666

247

533

Verwijderen zonering goudgroen en veranderen in ‘landbouw in
buitengebied’ op eigendomsperceel ihkv bedrijfsvoering
Verwijderen zonering extensiveringsgebied op eigendomsperceel ivm
exploitatie vleesvarkenshouderij

2037

248

2037

311

Reguliere agrarische percelen komen te liggen in goudgroen, voorheen
geen EHS. Verzoek om te wijzigen in buitengebied.

2072,
2073
2074
2075

190

Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de aanduiding
goudgroen op de oostelijke helft van haar huiskavel en verzoekt om de
aanduiding buitengebied

2472

247

Gedeelte van agrarische landbouwpercelen heeft aanduiding bronsgroen
toegekend gekregen en de waarden die in ontwerpPOL2014 zijn
beschreven komen niet overeen met de feitelijke situatie en gebruik van de
percelen. Reclamant verzoekt om voor de percelen (nader aangegeven op
kaarten) met aanduiding bronsgroen de aanduiding buitengebied toe te
kennen.

2076

284

Inspreker verzoekt om in het POL vast te leggen dat het grondwaterpeil in
de percelen van inspreker niet verhoogd mogen worden t.b.v. Natte parel

2144

272

De bedrijfslocatie (bouwvlak) is aangeduid als Zilvergroene zone. Het is
voor de reclamant niet duidelijk wat met ‘onomkeerbare ontwikkeling’ wordt
bedoeld. Verzoek is om voor het bouwvlak het bestemmingsplan te volgen
en dus de aanduiding Zilvergroen te vervangen door ‘Buitengebied’.
Ook de aangrenzende gronden zijn aangeduid als Zilvergroen. In het POL
2006 waren deze percelen P4-gebied. Het verzoek is om de aanduiding
Zilvergroen te vervangen door Buitengebied.

2157

248

Indiener verzoekt de status Goudgroen die op een deel van haar perceel
ligt te verwijderen en te vervangen door de duiding Buitengebied

2186

248

In het huidige POL 2006 wordt aangegeven dat de op de vigerende
ontgrondingslocaties gebezigde aanduidingen pas geëffectueerd worden
na beëindiging en herinrichting van de ontgronding. Een vergelijkbare
bepaling ontbreekt in POL 2014. Inspreker verzoekt een vergelijkbare
bepaling ook in POL 2014 op te nemen, om belemmering van zandwinning
van Xella te voorkomen.
In het ontwerp POL 2014 is de ambitie opgenomen om zand- en
grindwinning te concentreren in de Maasvallei en daarbij als provincie de
regie te willen voeren. Indiener verzoekt het college om in het ontwerp
POL2014 te bevestigen dat deze intentie niet betrekking heeft op de
zandwinning ten behoeve van Xella, die haar grondstoffen betrekt uit de
eigen groeve nabij de fabriek en die in overleg met uw provincie in de
komende tijd verlengd en uitgebreid zal gaan worden.
Nu niet duidelijk is of voor de Goudgroene Natuurzone externe werking al

2205

344

2205

345

2205

385

534

dan niet van toepassing is, acht inspreker deze begrenzing direct
aangrenzend aan de zandwinning ongewenst. Inspreker verzoekt daarom
om rond de zandwinning een voldoende ruime milieuzone aan te houden,
zodat een ongestoorde bedrijfsvoering van Xella kan worden zeker gesteld.
De aanduiding ‘grondstofwinning’ op de vigerende zandwinlocatie is niet
gehandhaafd. Inspreker verzoekt deze alsnog op te nemen.

2205

345

2441

249

2441

247

2441

248

Indiener stelt reclamant dat er geen bouwblok is opgenomen voor een
bestaande recreatiewoning en een nog te realiseren woning en
horecapand. Dit is volgens reclamant niet in overeenstemming met eerdere
afspraken die met de provincie zijn gemaakt als tegenprestatie voor
omvorming van landbouwgrond naar natuur bij dit pilot project binnen de
Rood voor Groen regeling.

2782

247

Bosperceel indiener te Helden is goudgroen gebleven en daar is hij erg blij
mee.

5274

190

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid om aan de zuid-oost kant
van Roermond ‘landelijk wonen’ mogelijk te maken.
De aanwezige natuurwaarden (das & knoflookpad) en de demografische
ontwikkelingen (krimp) worden als tegen argumenten ingezet.

5056,
5223

158

Reclamant is het niet eens met de aanduiding ‘Goudgroene Natuurzone’ op
de POL-kaart ter plaatse van een gedeelte van het “Landgoed Slot
Schaesberg”. In het vigerende POL is de locatie gelegen binnen P8 en P3.
Reclamant verzoekt om het perceel waar nu de aanduiding “goudgroene
Natuurzone” is aangegeven in het POL 2014 een ‘Bronsgroene
Landschapszone’ te geven conform de overige gronden van het project
Landgoed Slot Schaesberg.

5118

292

Indiener is initiatiefnemer van een woningbouwproject in Montfort nabij de
Vlootbeek. De gronden hebben nog de bestemming agrarisch maar
bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.
In POL is brede zone langs Vlootbeek aangewezen als goudgroene
natuurzone, die deels overlapt met reeds vergunde bouwzone voor een
tuinbouwkas. Ook overlapt de goudgroene zone de met de gemeente
overeengekomen bebouwingsvlak voor een viertal woningen langs de
Vlootbeek. Indiener verzoekt de goudgroene zone aan te passen zodanig
dat het ontwikkelde bouwplan ongewijzigd doorgang kan vinden

5132

277

Indiener ondersteunt het verzoek en de zienswijze c.q bezwaren bij u

5232

175

Indiener verzoekt tot omzetting van de status Zilvergroen op zijn
bedrijfslocatie aan de Knipweg 41 tot de aanduiding Buitengebied
Indiener verzoekt om de goudgroene status van de bedrijf locatie aan de
Vosheuvelweg 1 om te zetten in de status Buitengebied
Indiener verzoekt om de goudgroene aanduiding op de gronden rondom
het bedrijf aan de Vosheuvelweg 1 om te zetten in de aanduiding
Buitengebied

535

ingediend namens en voor haar deelnemers/recreatie-ondernemers in uw
provincie van harte.
In POL2014 wordt huiskavel van reclamant aangemerkt als Goudgroene
natuurzone (was POG, ontgronding en P3), het perceel aan de Maas als
Zilvergroene natuurzone (was P1, nieuwe natuur) en de overige gronden
als bronsgroene landschapszone. Ook houdt het waardedaling in en een
verminderd ontwikkelingsperspectief voor de bedrijfslocatie. Indien de nu
voorgestelde aanduiding doorvertaling krijgt in het PIP Ooijen-Wanssum
betekent dit het verlies van vrijwel de hele huiskavel waarmee het bedrijf
onevenredig geraakt wordt temeer daar een perceel op korte afstand
doorsneden wordt door de nieuwe rondweg. Er wordt ikv de MER
onvoldoende rekening gehouden met de bedrijfsmatige en economische
consequenties.
Indiener verzoekt de gronden als normale agrarische gronden te duiden.
Indien de aanduiding gehandhaafd blijft dient de provincie het gehele
bedrijf op basis van volledige schadeloosstelling aan te kopen.

2447

197

Gronden van indiener worden in POL2014 ten onrechte aangemerkt als
Goudgroene natuurzone. De aanduiding goudgroene natuurzone betekent
een verzwaring van het planologische regime en is niet in
overeenstemming met de huidige perspectieven P2 en P3 en het
bestemmingsplan. Indiener verzoekt de gronden niet als natuur maar als
normale agrarische gronden te duiden en conform de P2 duiding om te
zetten in Bronsgroene landschapszone.

2448

197

Het verzoek is om

5097

385

In het POL 2014 op te nemen dat bij Ooijen-Wanssum de
waardevermindering door functieverandering wordt gecompenseerd;

5080

256

In het POL 2014 bij het project Hoogwatergeul Well-Aijen het noordelijk
perceel (dassenpopulatie) alsmede het aansluitend gelegen noordelijk
perceel als goudgroen aan te merken i.p.v. zilvergroen;

5080

190

Ten aanzien van het kaartmateriaal is het verzoek om
• De status goudgroen te schrappen voor de kleine versnipperde
percelen bij o.a. de Hoogwatergeulen Grubbenvorst en Lottum.

5079

190

Ontgrondingen zijn niet meer herkenbaar op kaarten aangeven terwijl
natuurbegrenzingen en archeologische belangen wel zijn gemarkeerd. Dit
kan risico’s opleveren voorzetting van bestaande winactiviteiten.

5048

345

•

•

in de Omgevingsverordening aandacht te besteden aan “externe
werking’ ook voor de delen van de goudgroene zone die geen deel
uitmaken van Natura 2000
nadrukkelijk aan te geven dat dir artikel betrekking heeft op
activiteiten binnen de goudgroene natuurzone

536

Het verzoek is bestaande winlocaties buiten natuur (goudgroen) en
archeologische begrenzingen te houden en bij deze begrenzingen rekening
te houden met milieuzones rond winlocaties.
Het beleid is gericht op behoud en herstel van biodiversiteit / natuur. Op
(ontgrondingen-)productielocaties kan ongeplande natuur spontaan
ontstaan die vervolgens bedrijfsvoering kan ontstaat.
Men verzoekt om beleid op te stellen dat ongeplande natuurontwikkeling,
indien noodzakelijk voor bedrijvigheid, verplaatst of verwijderd kan worden.
Dakpanfabriek Narvik (Trappuistenweg 7) Tegelen is op een aantal
plaatsen niet logisch ingedeeld (o.a. goudgroene natuur).
Het verzoek is om de juiste bedrijfsterreinbegrenzing op te nemen en dit in
te delen als natuur in bebouwd gebied

5048

204

5048

37

Stand van zake omtrent herbegrenzing EHS 2010? Verzoek om nakoming
toezegging persoonlijke beantwoording.

5086

194

Indiener is het niet eens met de aanduiding ‘Bronsgroen’ (tuin) en ‘Landelijk
wonen’ (woning) op de POL-kaart. In het vigerende POL staat het perceel
ingetekend als EHS. Verzoekt om dit perceel ook in het POL 2014 een
‘Goudgroene Natuurzone’ invulling te geven.
Indiener geeft aan ervan kennis te hebben genomen dat in het POL 2014
wordt aangegeven dat hierin geen uitspraken op perceelniveau worden
gedaan.

5001

190

Indiener dient een bezwaar in mbt de (gouden) aanduiding van een deel
van het bedrijf waaronder een stuk van het huiskavel), en het landgoed aan
de Maasweg 6. Indiener stelt voor om voor het bestaande landbouwareaal
een beschermingsregime op te nemen.

5029

197

Agrarisch perceel ligt binnen goudgroen (hamstergebied Heer). Indiener
heeft hier bezwaar tegen.

2112

226

Indiener vreest doordat het POL hierover niet voldoende duidelijkheid biedt
een verslechtering van de planologische situatie met de aanduiding van de
percelen weiland als zilvergroen, verzoekt tot het afvoeren van deze
aanduidingen en handhaving van de duiding Buitengebied.

2138

249

Voor bouwkavel zijn zoneringen aangeduid en wel buitengebied
(noordelijke en zuidelijke deel), bronsgroene landschapswaarden (delen in
het midden en oosten). Reclamant is van mening dat bouwkavel volledig in
buitengebied behoort te liggen.

2150

269

Mestbassin en percelen niet als zilvergroen duiden maar als bronsgroen of
buitengebied.
Percelen 6 (gedeeltelijk), 9 en 12 omzetten van bronsgroen naar
buitengebied

2179

249

2179

269

Bezwaar tegen de aanduiding buitengebied omdat er een vergevorderde
procedure loopt om de percelen te herbestemmen tot bedrijventerrein

2234

41

537

Percelen binnen de goudgroene zone. Verzoek om te begrenzen als
buitengebied.

2253

197

Indiener verzoekt om twee locaties ca 33 en 1 ha groot niet onder de
aanduiding Goud te brengen

2393

239

Het in POL vastgelegde beleid heeft weliswaar geen rechtstreekse werking
voor marktpartijen, maar is mede bepalend voor regionale structuurvisies
en werkt via de omgevingsverordening door in bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen.

2348,
2346

7

Onduidelijk is de aanduiding en begrenzing van woonmilieus. Ook is niet
helder wat de consequenties zijn van een aanduiding en hoe deze zich
verhouden tot aanduidingen in de verordening.

2348

151

Dat de omgevingsverordening zich ook uitstrekt tot wijzigings- en
uitwerkingsplannen is onterecht, omdat de ruimtelijke aanvaardbaarheid
van die plannen al is beoordeeld.
Uit de toelichting blijkt dat dit slechts de bedoeling is voor
bestemmingsplannen waarin uitwerkingsverplichtingen en
wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen, maar art. 5.1 sluit daar niet bij
aan.

2348,
2346

363

Volgens de toelichting hebben deze artikelen niet de bedoeling om de
woningmarkt in Zuid-Limburg ‘op slot’ te zetten. Niettemin werpen deze
artikelen een volledige blokkade op voor de toevoeging van nieuwe
woningen als die niet op 5 juli 2013 al waren opgenomen in de
planvoorraad. De eisen zijn nu ook van toepassing op de toevoeging van
één woning. Dat is een verzwaring van de eisen.
Indiener pleit voor het versoepelen van de kwaliteitscriteria.
(zie ook brief Neprom van 7 juni 2013 aan minister BZK),
Indiener acht artikel 5.24 niet volledig helder.

2348,
2346

406

Bezwaar tegen geen bebouwing toestaan buiten bestaand bebouwd
gebied, zonder een uitzondering te maken voor bestaande afspraken
Bezwaar tegen opdracht aan gemeenten om onbenutte
bouwmogelijkheden weg te bestemmen na 5 jaar
Het stellen van kwaliteitseisen die uitgaan boven het Bouwbesluit
Ontbreken provinciaal belang en strijdigheid met het uitgangspunt
decentralisatie
Verzwaren van Ladder duurzaamheid door onderzoek te verlangen naar
vestiging in leegstaande gebouwen

2346

400

2346

139

2346
2346

140
130

2346

400

De informatievoorziening over het POL c.a. was onvoldoende.
Gezien het grote belang van ontwikkelaars en corporaties bij het POL c.a.
hadden alle belanghebbenden gezamenlijk en intensief betrokken moeten
worden. Dat is niet het geval geweest.

538

In overgangsbepaling omgevingsverordening moet een uitzondering
gemaakt worden voor bestaande afspraken

2346

381

Inspreker begrijpt uit de term dynamisch voorraadbeheer dat investerende
ondernemers opdraaien voor de kosten. Indien maatschappelijk gewenste
kwaliteit wordt nagestreefd ienen de kosten collectief gedragen te worden.

5248

43

Inspreker verzoekt om in de tekst natuur en landschap te schrijven

5229

187

Indiener geeft aan de LFA vergoeding in Zuid-Limburg op zijn plek is.

5210

207

Naar de mening van de reclamant wordt het gebied ten noorden van de
Leeberg en het Nieuwland in Geijsteren (tussen de Maas, het Landgoed
Geysteren en het dorp Geijsteren) door de in het ontwerp POL gekozen
typeringen (oa brons) onvoldoende beschermd tegen aantasting van de
hoge natuurhistorische en landschappelijke waarde ervan.

5194

291

Indiener geeft aan de goudgroene aanduiding van een perceel bos een te
zware categorie te vinden zo dicht bij zijn bedrijf

5106

194

Indiener constateert dat zijn glastuinbouwbedrijf volledig wordt ingesloten
door goud- en zilvergroene natuurzones. Dit levert een directe
belemmering op voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het
bedrijf van de indiener. De indiener vraagt de zones te verwijderen.

2766

190

In goudgroen en zilvergroen wordt 60.747 ha aangewezen, terwijl de EHS
57.505 ha was. Er wordt daardoor 3.242 ha landbouwgrond wordt omgezet
in natuur. Hiertegen bestaat bezwaar

2739

194
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AANVULLINGEN/ CORRECTIES NOTA VAN ZIENSWIJZEN BIJ HET ONTWERP
POL2014 C.A.
(DEEL 2, 9 DECEMBER 2014)
Deze notitie omvat de volgende onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Luchtkwaliteit
Centrale Zandwinning Weert/ Straalbedrijf Cuijpers
Sittard-Geleen
Windenergie
Wonen: verduidelijking aanpak terugdringen plancapaciteit
Zonering bestaand bebouwd gebied
Verduidelijking op verzoek Waterschap Roer en Overmaas
Voorstel n.a.v. zienswijze 2441
Evaluatie
Rapport stikstofdepositie veehouderij
Graetheide
Financiering natuurcompensatie
Groeve Abdissenbosch
RVWN

1. Luchtkwaliteit
N.a.v. de behandeling in de SCRIF op 21 november 2014 wordt een passage aan het ontwerp POL
toegevoegd (toezegging 1915/ 1927). Deze is hieronder weergegeven. Ook zal nadere
achtergrondinformatie over dit thema aan de Commissie EBD worden toegezonden.
Voorstel aan PS:
In de voorgestelde nieuwe milieuparagraaf van het ontwerp POL (Nota van zienswijzen, aanvullend
voorstel aan PS 71, pagina 464 e.v.) worden de volgende aanvullingen aangebracht, in het onderdeel
uitvoeringsprogramma van de toelichting:
‘Nederland ondersteunt een meer ambitieus Europees beleid, omdat lokale maatregelen ten aanzien
van luchtkwaliteit aanzienlijk minder kosteneffectief zijn als er geen significante Europese daling van
de hoeveelheid luchtverontreiniging wordt bereikt. Limburg heeft bijvoorbeeld te maken met een hoge
achtergrondconcentratie van fijn stof door een hogere bijdrage van buurlanden. Het Limburgs
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (LSL) streeft er desondanks naar om én overal in Limburg te
voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit én, in lijn met de opgave in hoofdstuk 6.1.1.2,
daar waar mogelijk ónder deze normen te komen ter verbetering van de gezondheid.
De Europese normen voor luchtkwaliteit worden in Limburg over het algemeen niet overschreden, met
uitzondering van lokaal de NO2-norm door verkeersbelasting en de fijnstofnorm in enkele
veehouderijgebieden in De Peel. Maatregelen voor de aanpak hiervan én een verdergaande verlaging
van de concentraties luchtverontreiniging omvatten onder andere schoner openbaar vervoer conform
de nieuwe OV-concessie en maatregelen die volgen uit het nieuwe Provinciaal Verkeers- en
Vervoersprogramma (verkeers- en vervoersmanagement, bevordering multimodaal goederenvervoer
en bevordering fietsgebruik), het stimuleren van schonere wagenparken en brandstoffen én de
toepassing van best beschikbare technieken bij veehouderijen (‘schone stallen’). Momenteel ligt er in
de EU een voorstel om de emissieplafonds van 2010 te vervangen door nieuwe, lagere plafonds in
2020.’

2. Centrale Zandwinning Weert/ Straalbedrijf Cuijpers
540

Aan de SCRIF is toegezegd de situatie rondom de Centrale Zandwinning Weert en Straalbedrijf
Cuypers met betreffende partijen te bespreken en dit schriftelijk terug te koppelen (toezegging SCRIF
1923). De brieven aan Provinciale Staten van de gemeente Weert d.d. 13 november 2014 en de email
van Kuijpers Kessel aan Provinciale Staten d.d. 17 november 2014 hebben hier (deels) betrekking op.
Onze conclusie is als volgt:

Het gebied waar het straalbedrijf nu actief is, staat als zilvergroen op de kaart. Dit betekent dat
we als Provincie de verplaatsing en sanering van het straalbedrijf financieel kunnen
ondersteunen. Daarnaast zijn diverse daarop aansluitende, meer oostelijke gronden van het
straalbedrijf langs de bovenloop van de Tungelroijsche Beek als goudgroene natuurzone
aangewezen zodat ook die verkocht kunnen worden door het straalbedrijf om daarmee middelen
te krijgen voor de sanering van de flink vervuilde bodem ter plaatse van het straalbedrijf. De
stichting Ark – partner van de Provincie voor natuurontwikkeling in dit gebied – en het
straalbedrijf zelf kunnen met deze aanpak instemmen. Er is geen reden om die lijn aan te passen.
De tussen de goudgroene bestaande natuur en de Zuid-Willemsvaart gelegen
ontgrondingslokatie is in het ontwerp POL als zilvergroen opgenomen. In zilvergroen is het hier
goed mogelijk een waterplas met een recreatieve functie aan te leggen.
Een aantal gronden in de ontgrondingslocatie die in het ontwerp POL als zilvergroen waren
aangemerkt, zijn in de Nota van zienswijzen naar goudgroen omgezet, als onderdeel van de
bredere omzetting van zilvergroen naar goudgroen en omgekeerd. Dit is onjuist en wordt
rechtgezet. De gewijzigde verordening geeft overigens Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om
dergelijke kennelijke onjuistheden in de begrenzing te herstellen (zie voorstel aan PS 10).
Voorstel aan PS:
Een aantal gronden in de ontgrondingslocatie die in het ontwerp POL als zilvergroen waren
aangemerkt, zijn in de Nota van zienswijzen ten onrechte naar goudgroen omgezet. Voorgesteld
wordt deze omzetting terug te draaien. De ontgrondingslocatie blijft daarmee in zijn geheel als
onderdeel van de zilvergroene natuurzone op de kaart staan.

3. Sittard-Geleen
Voorstel aan PS:
Zoals toegezegd in de SCRIF op 21 november jl. (toezegging 1926) wordt in de voorgestelde nieuwe
tekst over de zonering (Nota van zienswijzen, aanvullend voorstel aan PS 28, pagina 454, bovenaan)
‘Sittard’ vervangen door ‘Sittard-Geleen’.

4. Windenergie
Zoals toegezegd in de SCRIF (toezegging 1925) wordt aangegeven welke afspraken met het rijk
gemaakt zijn inzake de realisatie van windmolens.
In januari 2013 is met het rijk afgesproken dat de provincies tijdig ruimte reserveren voor 6.000 MW
wind op land. In juni 2013 is een definitieve verdeling tussen de provincies van deze opgave
overeengekomen. In het Nationaal Energieakkoord zijn deze afspraken en de rol van de provincies
bekrachtigd.
In het bestuurlijk overleg IPO-Rijk van 27 januari 2014 zijn drie prestatieafspraken gemaakt waaraan
de voortgang van verschillende trajecten wordt getoetst:
−

−

Iedere provincie heeft uiterlijk op 30 juni 2014 de ruimtelijke planologische reserveringen
gemaakt voor de taakstelling die werd afgesproken in juni 2013.
De provincies en het rijk zullen zich actief inspannen om de initiatieven voor windenergie die
bijdragen aan hun provinciale taakstelling, te ontwikkelen door op tijd te starten met de
benodigde m.e.r-procedures, vergunningprocedures, bestemmingsplanprocedures/
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−

inpassingsplanprocedures en coördinatieregelingen om uiterlijk op 1 januari 2018 te starten met
de bouw (aanbesteding) van de grootschalige windturbineparken.
Rijk en provincies regelen de noodzakelijke voorwaarden en lossen tijdig knelpunten op zoals
SDE+, radarverstoring, etc.

Bij deze gelegenheid is ook afgesproken dat als de provincies niet leveren de Rijkscoördinatieregeling
wordt ingezet.
De eerstgenoemde prestatieafspraak wordt met de vaststelling van het POL2014 ingevuld, later dan
afgesproken vanwege het feit dat dit kader onderdeel uitmaakt van een integraal plan. E.e.a. in goed
overleg met het Rijk.
In de POL-tekst zal worden verduidelijkt dat het geformuleerde beleid voor windenergie alleen geldt
voor grotere windmolens (op gelijke wijze als ook verwoord in de Omgevingsverordening).
Voorstel aan PS:
Aan aanvullend voorstel aan PS 69 (Nota van zienswijzen, pag 464) wordt toegevoegd:
In de zin ‘Onze aanpak bestaat uit een combinatie van realisatiestrategie (hoe) en plaatsingsvisie
(waar)’ wordt achter ‘aanpak’ toegevoegd ‘voor windturbineopstellingen met een masthoogte van
boven de 25m’.

5.

Wonen: verduidelijking aanpak terugdringen plancapaciteit

Mede naar aanleiding van de zienswijzen is de tekst over het terugdringen van plancapaciteit uit het
ontwerp POL gewijzigd. Die gewijzigde tekst is opgenomen in de Nota van zienswijzen, voorstel aan
PS 75, pagina 467- 468. Uit de reacties met name vanuit de regio Midden-Limburg blijkt dat er sprake
is van enige onduidelijkheid die kan leiden tot onjuiste interpretaties. Dit terwijl er geen visieverschil
bestaat over de noodzaak om de plancapaciteit terug te dringen en de urgentie die daarbij hoort.
Teneinde elke onduidelijkheid weg te nemen wordt voorgesteld om de POL-tekst aan te vullen met
een toelichting die reeds in de Nota van zienswijzen als GS-standpunt is opgenomen.
Voorstel aan PS:
In de nieuwe tekst (Nota van zienswijzen, voorstel aan PS 75, pagina 467/468) vervalt de laatste regel
‘De uitwerking naar een gedetailleerde programmering zoals hier beschreven moet uiterlijk in de
huidige raadsperiode zijn beslag krijgen.’ en wordt vervangen door een nieuwe passage, hieronder
cursief weergegeven.
De totale tekst van dit onderdeel komt daarmee te luiden:
‘De uitdrukkelijke oproep aan gemeenten luidt om in de regionale structuurvisies Wonen en
Leefbaarheid de bestaande harde plancapaciteit:
−
te specificeren waar een duidelijke specificatie (aantal woningen, type, segmentering, enz.) in het
huidige plan nog ontbreekt.
−
te actualiseren door te bepalen:
5. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) naar verwachting zullen worden
gerealiseerd binnen vijf jaar na vaststelling van het POL en deel uitmaken van de regionale
programmering; deze plannen staan daarmee niet ter discussie.
6. welke plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) nog steeds gewenst blijven in het
licht van deze visie en passen binnen de regionale programmering (als onderdeel van de
regionale Structuurvisie Wonen en Leefbaarheid), maar een gespecificeerde
uitvoeringstermijn vergen, langer dan vijf jaar na vaststelling van het POL. In de
programmering bij de betreffende structuurvisie wordt voor deze plannen een passende
uitvoeringstermijn (houdbaarheid) opgenomen (eventueel met fasering).
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7.

welke plannen niet binnen vijf jaar tot uitvoering zullen komen en daarmee onderdeel worden
van een heroverweging volgens in de structuurvisie op te nemen criteria en overlegroute.
8. voor welke specifiek te noemen plannen (inclusief omgevingsvergunningen e.d.) de
gemeenteraad de intrekking aankondigt. Intrekking kan ook in stappen gebeuren, door in de
regionale structuurvisies de te hanteren overlegroute en criteria op te nemen om een
verantwoorde selectie mogelijk te maken.
We hechten er groot belang aan dat deze operatie zorgvuldig, maar ook met grote voortvarendheid
wordt opgepakt. Visie en uitgangspunten vormen onderdeel van de regionale structuurvisies Wonen
en Leefbaarheid die binnen een jaar na vaststelling van het POL door de gemeenteraden worden
vastgesteld (zie 6.2.3, dynamisch voorraadbeheer). De regiogemeenten kunnen dit proces in
samenspraak met de betreffende uitvoeringspartners (bouwers, corporaties en ontwikkelaars) zodanig
afronden, dat de zittende gemeenteraden uiterlijk in 2018 een herziene programmering kunnen
vaststellen en kunnen overgaan tot de benodigde juridische stappen voor het intrekken van plannen.
De regio kan daar beargumenteerd van afwijken.’

6. Zonering bestaand bebouwd gebied
De Midden-Limburgse gemeenten vragen om bevestiging dat de grenzen van het bestaand bebouwd
gebied slechts een foto zijn van de huidige situatie en geen visiekaart. Dit staat al in de gewijzigde
tekst van het ontwerp POL (Nota van zienswijzen, voorstel aan PS 28, pagina 453).
Er wordt tevens gevraagd om een bevestiging dat lopende en geplande uitbreidingen buiten die grens,
die passen binnen de regionale afspraken, kunnen plaatsvinden. Die duidelijkheid wordt gegeven in
een standpunt van GS in de Nota van zienswijzen. Om elke onduidelijkheid weg te nemen wordt
voorgesteld die tekst ook in de POL-tekst zelf op te nemen.
Voorstel aan PS:
In de nieuwe tekst over de POL-zones (Nota van zienswijzen, voorstel aan PS 28, pagina 453 e.v.),
wordt onderaan pagina 453 toegevoegd: ‘Als bestemmingsplannen op grond van POL2006 zijn
aangepast en ruimte bieden voor ontwikkelingen buiten het bestaand bebouwd gebied, kunnen deze
plaatsvinden, voor zover passend binnen de regionale afspraken. Maar ook het nieuwe POL biedt hier
ruimte voor ontwikkelingen, voor zover die passen binnen de regionale afspraken over woningbouw.’

7. Verduidelijking op verzoek Waterschap Roer en Overmaas
N.a.v. een verzoek van het Waterschap Roer en Overmaas wordt op twee plekken in de tekst een
verduidelijking aangebracht.
Voorstel aan PS:
In aanvullend voorstel aan PS 98 (Nota van zienswijzen, pag 474) wordt in regel 15 van het
vervangende tekstblok ‘afspraken hierover’ vervangen door ‘de concrete normering zoveel mogelijk’.
In aanvullend voorstel aan PS 101 (Nota van zienswijzen, pag 475) wordt in regel 2 van het
vervangende tekstblok ‘dient’ vervangen door ‘dient zoveel mogelijk’. Tevens wordt direct na de
betreffende zin toegevoegd ‘In het kader van het Waterprogramma 2016-2021 zullen we dit nader
uitwerken.’

8. Voorstel n.a.v. zienswijze 2441
Indiener verzoekt om zilvergroene resp. goudgroene aanduiding van eigendom te halen.
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2441

Standpunt GS:
In ons algemene antwoord in paragraaf 7.2.4.1 van de Nota van zienswijzen wordt uitgelegd dat de
goudgroene natuurzone niet alleen bos en natuurgebieden omvat, maar ook andere functies. Bestaande
rechten uit een vigerend bestemmingsplan worden gerespecteerd. In dit licht zien we geen aanleiding de
goudgroene aanduiding te laten vervallen. Wel wordt op basis van de zienswijze de aanduiding
zilvergroen gewijzigd in bronsgroen. Dit is ook in lijn met de afspraak om de perspectieven P2 en P3 uit
POL2006 samen te voegen tot een bronsgroene landschapszone.
Voorstel aan PS:
De aanduiding ‘zilvergroen’ vervangen door de aanduiding ‘bronsgroen’.

9. Evaluatie
Aan de SCRIF (toezegging 1919) is toegezegd het POL2014 een jaar na vaststelling te evalueren. Dit
sluit aan bij de opdracht aan GS hierover die in het Statenvoorstel is opgenomen.

10. Rapport stikstofdepositie veehouderij
Aan de SCRIF is toegezegd (toezegging 1920/1921) het rapport over stikstofdepositie toe te zenden
aan de commissie. Het betreft hier een losse bijlage bij de Passende beoordeling plan-MER
POL2014. Het gaat om berekeningen die zijn uitgevoerd voor de Limburgse en nabijgelegen
buitenlandse Natura2000-gebieden om de grootte van de afname van de stikstofdepositie als gevolg
van het provinciale emissiereductiebeleid op deze gebieden te bepalen. Het rapport is als bijlage bij
deze notitie bijgevoegd.
De conclusies van de berekeningen zijn in hoofdstuk 7 van het rapport weergegeven en zijn verwerkt
in het plan-MER. In hoofdstuk 0 (pagina 8) van het ontwerp POL is aangegeven wat de conclusies van
het plan-MER zijn en wat die betekenen voor het POL.

11. Graetheide
Aan de SCRIF is toegezegd (toezegging 1928) aan te geven namens welke BV’s de inspraakreactie
van DSM is ingediend. Het betreft een tweetal zienswijzen inzake Graetheide.
Zienswijze 5135 is ingediend door de gevolmachtigd managing director van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid genaamd Welschenheuvel BV, Graetheide BV, DSM Limburg BV,
DSM Raffinaderij BV en DSM Limburg Raffinaderij BV.
Zienswijze 5136 is ingediend door DSM/Chemelot en ondertekend door de bovengenoemde
managing director. In deze zienswijze wordt aangegeven dat de ontwikkelfunctie van het Chemelot
Industrial Park namens de op het park aanwezige partijen bij DSM Nederland ligt en dat de reactie
daarom ook gelezen moet worden als een reactie van deze partijen. Daarnaast wordt in de zienswijze
vermeld dat ten aanzien van de totstandkoming van de zienswijze is samengewerkt met Chemelot
Campus BV en Sitech Services BV, en dat deze partijen hebben besloten de zienswijze te
ondersteunen en geen separate zienswijze in te dienen.
Ten aanzien van Graetheide geldt dat de aanduiding ‘reservering bedrijventerrein’ uit POL2006 is
vervallen en vervangen door de aanduiding ‘buitengebied’ met het symbool ‘heroverwegingsgebied
bedrijventerreinen’. Een en ander wordt toegelicht in paragraaf 5.2.3.3 van het ontwerp POL2014.
Onze inzet is erop gericht dat de daar genoemde gebiedsvisie binnen een jaar na vaststelling van het
POL2014 leidt tot meer duidelijkheid over het toekomstig perspectief van de locatie Graetheide. We
zullen de commissie hierover informeren.
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12. Financiering natuurcompensatie
Naar aanleiding van vragen tijdens de commissiebehandeling op 21 november jl. reiken we hierbij
enige achtergrondinformatie aan over de bekostiging van natuurcompensatie door agrariërs. Het komt
overigens in de praktijk bijna nooit voor dat agrariërs natuur moeten compenseren via de Beleidsregel
natuurcompensatie.
De basis van de natuurcompensatieregeling (huidige regeling en beoogde nieuwe regeling) is dat de
veroorzaker van de schade de natuurcompensatie (aankoop, inrichting en beheer) zelf financiert. De
beoogde nieuwe beleidsregel natuurcompensatie bewerkstelligt dat in geval van inbreuk op
goudgroene natuur de natuurcompensatie zoveel mogelijk door de veroorzaker wordt afgekocht. De
Provincie realiseert en beheert daarvoor specifieke delen van de goudgroene natuurzone, die zo
versneld tot stand kunnen komen. In de afkoopsom is beheer voor 10 jaar verrekend. Ook als de
veroorzaker de natuurcompensatie in de goudgroene natuurzone zelf realiseert, dient veroorzaker het
beheer voor 10 jaar zelf te financieren. Dus ook binnen de goudgroene zone is het nadrukkelijk de
bedoeling om het beheer voor de eerste 10 jaar niet met reguliere overheidsmiddelen te bekostigen.
Ook bij natuurcompensatie in bronsgroen/ nationaal landschap dient de veroorzaker 10 jaar voor
onderhoud en beheer te zorgen.
De beheerperiode wordt in de beoogde nieuwe regeling verhoogd van 6 naar 10 jaar. Dit n.a.v. een
advies van de Zuidelijke rekenkamer uit 2013 om het beheer voor een langere termijn te laten
vastleggen.

13. Groeve Abdissenbosch
Er heeft zich een mogelijk initiatief aangediend voor de realisatie van een motorsportcentrum op de
locatie groeve Abdissenbosch in Landgraaf. Dit past binnen de lijn uit het POL om per regio minimaal
een regionaal motorsportcentrum te realiseren. Verdere uitwerking en beoordeling dient plaats te
vinden.
Naar aanleiding van dit initiatief is nog eens goed naar de positie van deze groeve in de POL-zonering
gekeken. Er is geconstateerd dat de groeve deels in de goudgroene natuurzone gelegen is, waar dat
in veel andere vergelijkbare gevallen de zilvergroene natuurzone betreft. We stellen voor dit aan te
passen.
Voorstel aan PS:
Het deel van de groeve Abdissenbosch gelegen in de goudgroene natuurzone om te zetten naar de
zilvergroene natuurzone.

14. RVWN
In de commissie RIF is bij de bespreking van POL en PVVp aandacht gevraagd voor de nota RVWN.
Het college van GS zal naar aanleiding van die discussie de nota RVWN aanpassen, zodat voor
de bovenregionaal verbindende wegen eenzelfde bandbreedte wordt gehanteerd als bij de regionaal
verbindende wegen om de wegen in hun fysieke vormgeving te laten voldoen aan het principe van
Duurzaam Veilig. Daarmee is er voor alle RVWN-wegen eenzelfde soort maatwerk beschikbaar om tot
een integrale afweging te komen. In de inleidende teksten van de nota RVWN zal expliciet worden
opgenomen dat het gaat om richtlijnen en dat in de praktijk van het proces en het project flexibiliteit
en maatwerk nodig of gewenst kunnen zijn.
Dit zal in het PVVp worden aangekondigd.
Voorstel aan PS:
In tekst ontwerp-PVVP, blz. 51, paragraaf “Inrichting Duurzaam Veilig” als tekst opnemen: de nota
RVWN zal worden aangepast, zodat voor de bovenregionaal verbindende wegen eenzelfde
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bandbreedte wordt gehanteerd als bij de regionaal verbindende wegen om de wegen in hun fysieke
vormgeving te laten voldoen aan het principe van Duurzaam Veilig. Daarmee is er voor alle RVWNwegen eenzelfde soort maatwerk beschikbaar om tot een integrale afweging te komen. In de
inleidende teksten van de nota RVWN zal expliciet worden opgenomen dat het gaat om richtlijnen en
dat in de praktijk van het proces en het project flexibiliteit en maatwerk nodig of gewenst kunnen zijn.
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