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Woord vooraf

Voor u ligt het plan-milieueffectrapport (hierna: pianMER) als onderdeel van het ontwerp van POL-
aanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook (hierna: POL-aanvulling) zoals vastgesteld door het
College van Gedeputeerde Staten op 1 mei 2007.

Deze pianMER en POL-aanvulling geven invulling aan de gedetailleerde begrenzing van de Robuuste
verbinding Schinveld-Mook uit de Nota Ruimte. In de POL-herziening op onderdelen EHS (2005) is deze
detaillering reeds aangekondigd en is een globaal zoekgebied op de plankaart aangegeven. In het kader
van deze concrete begrenzing van de Robuuste verbinding is tevens een pianMER opgesteld. Deze
verplichting vloeit voort uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994,

De provincie Limburg is reeds sinds 2001 actief met het vastleggen, verder detailleren en tot uitvoering
brengen van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Dit heeft onder andere geleid in het opstellen van
een Verkenning Robuuste verbinding Schinveld-Reichswald (2002, hierna: Verkenning), het vastleggen
van het zoekgebied van de Robuuste verbinding in de POL-herziening EHS (2005) en het programmeren
van de middelen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Plaltelandsontwikkeling. Dit voortraject heeft in
nauw overleg met de regio plaatsgevonden. Ook bij de fase van het exact begrenzen is de regio de
afgelopen maanden uitvoerig betrokken is om tot een zorgvuldige begrenzing te komen. Gezien het
uitvoerige voorbereidingstraject, de keuzen die eerder gemaakt zijn en het feit dat de gevolgen voor het
milieu door de activiteit over het algemeen positief zijn (realisatie natuur), is ervoor gekozen om het
pianMER sober uit te voeren en vooral te verwijzen naar dit eerdere proces, de relevante
achtergronddocumenten (met name de Verkenning) en de toelichting bij de POL-aanvulling. Specifiek
voor de relatie met de Natura 2000 gebieden is een habitaltoets opgesteld (zie bijlage 1).

Het pianMER en de POL-aanvulling Robuuste verbinding bestaande uit een plankaart met
perspectielwijzigingen en planteksten liggen van 11 mei tot en met 21 juni ter inzage. In deze periode kan
een ieder bedenkingen indienen. De POL-aanvulling wordt naar verwachting in september 2007 ter
vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

Gelijktijdig met deze POL-aanvulling is een ontwerp stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-
Mook opgesteld dat eveneens ter inzage ligt. Het stimuleringsplan betreft het kader voor de inzet van
subsidies ten aanzien van natuur, bos en landschap (waaronder de provinciale Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 (PSN) en de provinciale Subsidieregeling Agarische Natuurbeheer (PSAN) conform
het Programma Beheer).
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Inleiding 1

1.1 AANLEIDING
Om de ruimtelijke samenhang van de EHS op nationaal en internationaal niveau te verbeteren (mede om
de verwachte klimaatsverandering op te kunnen vangen) zijn in de Nota Ruimte 13 Robuuste

verbindingen opgevoerd, waaronder de in Limburg gelegen Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Voor
deze Robuuste verbinding is in 2002 in overleg met het rijk, IPO, betrokken mede overheden en
maatschappelijke organisaties in de regio een verkenning opgesteld waaruit bleek dat deze Robuuste
verbinding van nationaal belang is en haalbaar is. Dit op basis van 2275 hectare te realiseren extra
natuur.
Deze taakstellingen zijn reeds doorvertaaid in het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg en het
Plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal platteland en recent vastgelegd in het Provinciaal
Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling voor het benutten van de middelen in het kader van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).
In de POL-herziening op onderdelen EHS is op basis van de Verkenning een zoekgebied voor de

Robuuste verbinding vastgelegd als onderdeel van de POG (perspectief 2) en is aangekondigd dat de
Robuuste verbinding Schinveld-Mook door de provincie in overleg met de regio gedetaileerd begrensd
zal worden waarna het onderdeel van de EHS wordt. Met een POL-aanvulling (planologische
vastlegging) en het gelijktijdig opstellen van een stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

(inzet instrumenten) wordt hier invulling aan gegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht
van het rijk uit de Nota Ruimte om ten behoeve van een tijdige realisatie van de Robuuste verbindingen
de natuurgebieds- en ruimtelijke plannen voor 2008 aan te passen.
In het kader van deze concrete begrenzing van bedoelde Robuuste verbinding dient tevens een plan-
milieueffectrapport (hierna: pianMER) te worden opgesteld. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet
milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994, daar er sprake is van een activiteit die leidt tot
een functiewijziging van landbouw naar natuur met een oppervlakte groter dan 250 ha. (onderdeel e.9
van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994). Daarbij betreft het tevens gebieden die onderdeel uitmaken van
de ecologische hoofdstructuur.

1.3 DOEL EN REIKWIJDTE PLANMER
Reeds sinds 2001 is de provincie Limburg actief met het vastleggen, verder detailleren en tot uitvoering
brengen van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Dit heeft onder andere geleid in het opstellen van
een Verkenning Robuuste verbinding Schinveld-Reichswald met varianten en een voorkeursalternatief

(2002, hierna: Verkenning), het vastleggen van het zoekgebied van de Robuuste verbinding in de POL-
herziening EHS (2005) en het programmeren van de middelen in het Provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling. Dit voortraject heeft in nauw overleg met de regio plaatsgevonden. Momenteel
ligt de fase van het exact begrenzen voor waarbij opnieuw de regio de afgelopen maanden reeds
uitvoerig betrokken is om tot een zorgvuldige concrete begrenzing te komen, Gezien het uitvoerige
voorbereidingstraject, de keuzen die eerder gemaakt zijn en het feit dat de gevolgen voor het milieu door
de activiteit over het algemeen positief zijn (realisatie natuur), is er voor gekozen om het pianMER sober
uit te voeren en vooral te verwijzen naar dit eerdere proces, de relevante achtergronddocumenten (met
name de Verkenning) en de toelichting bij de POL-aanvulling. Specifiek voor de relatie met de Natura
2000 gebieden is een habitattoets opgesteld (zie bijlage 1). Dit mede op verzoek van de ministeries van
LNV en VROM. De Verkenning is als bijlage 2 bij het pianMER bijgevoegd. Voor de positie van het
pianMER en de eerder vastgestelde plannen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en figuur 3.1.
Doel van de pianMER is daarom vooral het inzichtelijk maken van voorgaande proces en besluiten om te
komen tot realisatie van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook en met deze plan MER te voldoen aan

PIanMER bij de POL-aanvullng



de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit
om een POL-aanvulling mogelijk te maken.
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Beschrijving plan- en studiegebied en
autonome ontwikkeling 2

2.1 STUDIEGEBIED
In het kader van de Verkenning is een studiegebied bepaald voor deze Robuuste verbinding. Deze ligt
globaal tussen Schinveldl Brunssum in het zuiden en het Reichswald in het noorden. De Maas is de
westelijke grens en de oostelijke grens ligt langs en enkele kilometers over de Duits-Nederlandse grens.
Voor een globale ligging van het studiegebied wordt verwezen naar figuur 1.1. Voor een verdere
beschrijving van het studiegebied wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 'De trajecten nader uitgelicht' uit de
Verkenning.

2.2 PLAN GEBIED
Op basis van het voorkeursalternatief uit de Verkenning is een zoekgebied Robuuste verbinding

vastgelegd in de POL-herziening EHS (oktober 2005) als onderdeel van de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG, perspectief 2). Dit zoekgebied vormt het plangebied voor het concreet
begrenzen van de Robuuste verbinding in de POL-aanvullng Robuuste verbinding. Voor de exacte
ligging wordt verwezen naar de plankaarten noord, midden en zuid van de POL-herziening op onderdelen
EHS (2005). De gearceerde delen 'zoekgebied Robuuste verbinding' op de plankaart van deze POL-
herziening EHS hebben betrekking op die delen van het zoekgebied die gelegen zijn buiten de
toenmalige Provinciale Ecologische Structuur (PES) uit het POL (2001). Naast de gearceerde delen zijn
ook de overige delen van de POG gelegen in of grenzend aan deze doorlopende ecologische structuur
onderdeel van het zoekgebied. De voorgestelde definitieve begrenzing van de Robuuste verbinding komt
in hoofdlijnen overeenkomen met het zoekgebied Robuuste verbindingl POG. Omdat gedetailleerd
begrenzen maatwerk is, is de definitieve begrenzing ook in beperkte mate buiten het zoekgebied komen
te liggen.

2.3 BESCHRIJVING STUDIEGEBIED EN AUTONOME ONTWIKKELING
Voor een beschrijving van het studiegebied en de autonome ontwikkeling wordt verwezen naar Hoofdstuk
2 'De trajecten nader uitgelicht' uit de Verkenning. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van
het studiegebied (zie Verkenning paragraaf 2.1, de Verkenning spreekt hier van 'zoekgebied'), de natuur
inclusief de relatie met Vogel- en Habitatrichtlijngebiedenl Natura 2000 (paragraaf 2.2), bebouwing en
infrastructuur (paragraaf 2.3) en de landbouw (paragraaf 2.4).
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Eerder vastgestelde plannen en
voorgenomen activiteit 3

3.1 INLEIDING
Zoals aangegeven in paragraaf 1.2 is de provincie Limburg sinds 2001 actief met het vastleggen, verder
detailleren en tot uitvoering brengen van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Dit heeft onder andere
geleid in het opstellen van een Verkenning Robuuste verbinding Schinveld-Reichswald met varianten en
een voorkeursalternatief, het vastleggen van het zoekgebied van de Robuuste verbinding in de POL-
herziening EHS (2005) en het programmeren van de middelen in het Provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling. Dit voortraject heeft in nauw overleg met de regio plaatsgevonden. Momenteel
ligt de fase van het exact begrenzen voor waarbij opnieuw de regio de afgelopen maanden reeds
uitvoerig betrokken is om tot een zorgvuldige concrete begrenzing te komen.
In figuur 3.1 is een overzicht gegeven van de eerder vastgestelde plannen en de positie van het
pianMER. De besluitvorming die nu voorligt is in het figuur met een ovaal aangegeven. In de vastlegging
zijn twee sporen te onderscheiden. Enerzijds is dit de planologische vastlegging middels de Nota Ruimte,
het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL) en in de toekomst het bestemmingsplan. Anderzijds

betreft dit het vastleggen van de doelen en de financiering van de instrumenten via het spoor van de
uitvoering van de plattelandsontwikkeling.
In paragraaf 3.2 'Voorgeschiedenis' volgt een korte weergave uit de Verkenning over de achtergrond,
doelen en ecologisch ambitieniveau. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 3
'Doelen robuust verbinden' uit de Verkenning. Hierin wordt de achtergrond en de ontwerpprincipes van de
Robuuste verbinding geschetst (paragraaf 3.1). Tevens worden per deeltraject de ecologische doelen en
het ambitieniveau bepaald (paragraaf 3.2) en worden de ecologische ruimte en inrichtingseisen
besproken die voortkomen uit het Handboek Robuuste verbindingen van het rijk (paragraaf 3.3).
In paragraaf 3.3 is de voorgenomen activiteit beschreven. Dit betreft het concreet begrenzen van de
robuuste verbinding in het POL.
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3.2 VOORGESCHIEDENIS

3.2.1 Achtergrond Robuuste verbinding en opstellen Verkenning

Uit rapportages -bijvoorbeeld de Natuurbalans van het RIVM- blijkt dat de biodiversiteit in Nederland nog
altijd achteruitgaat. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de EHS nog maar ten dele is gerealiseerd.
Realisatie van de EHS was immers voorzien in de periode tot 2018. Bij de evaluatie van het
Natuurbeleidsplan is echter gebleken dat de begrenzing van de EHS -zoals die momenteel door de
provincies in de begrenzingenplannen op kaart is uitgewerkt- onvoldoende is om de biodiversiteitsdoel-
stellingen te realiseren.

De belangrijkste oorzaken zijn dat:
het rendement van natuurontwikkeling binnen de EHS minder is dan verwacht;

de ruimtelijke samenhang tussen de grotere eenheden van de EHS op een aantal plaatsen
onvoldoende is om biodiversiteitsdoelstellingen op (inter)nationaal niveau te realiseren;
de EHS onvoldoende aansluit op het (inter)nationale netwerk;
duurzaam voortbestaan van soorten in het geval van niet inschatbare risico's -waaronder
klimaatsverandering of aantasting van leefgebieden bij calamiteiten- onvoldoende gegarandeerd is.

Om deze problemen op te lossen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
op basis van de Nota 'Natuur voor mensen, Mensen voor natuur' in 2001 de provincies gevraagd om
verkenningen uit te voeren naar de realisatiemogelijkheden van de Robuuste verbindingen. In 2002 is
daartoe door ingenieursbureau Arcadis in opdracht van de provincie een verkenning gedaan naar een
Robuuste grensoverschrijdende ecologische structuur op de oostoever van de Maas (zie bijlage 2).
In het kader van de verkenning zijn zes regionale klankbordbijeenkomsten georganiseerd, waarin het

ecologisch ambitieniveau, de mogelijke tracévarianten, de concrete begrenzing, de knelpunten en de
kansen voor meekoppeling zijn besproken. Daarnaast is er bilateraal overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeenten Sittard-Geleen en Gennep en heeft overleg plaatsgevonden met
de LL TB. In de verkenning is een voorkeursvariant vastgesteld. In 2002 hebben Gedeputeerde Staten
deze verkenning vastgesteld en aangeboden aan het ministerie van LNV. Alle provinciale verkenningen
zijn door het ministerie van LNV in overleg met de provincies beoordeeld, waarna de zoekgebieden en
financiering voor de verschillende Robuuste verbindingen zijn vastgelegd. Aanvankelijk zou vastlegging
door het rijk plaatsvinden in het Structuurschema Groene Ruimte 2. Voor een toelichting hierover wordt
verwezen naar Hoofdstuk 1 'Inleiding' uit de Verkenning. Uiteindelijk heeft het rijk er voor gekozen om
vastlegging te doen plaatsvinden in (onder andere) de Nota Ruimte (2005) en de Agenda Vitaal
Platteland (2004).

In de Robuuste verbinding worden drie oplossingsrichtingen voor de versnippering gecombineerd:
verbinden: via een goed doorlaatbare zone "schakel" door agrarisch gebied en ontsnipperende

maatregelen bij infrastructuur wordt uitwisseling van flora en fauna tussen gebieden mogelijk;
verdichtenl versterken: een snoer van nieuwe leefgebieden "knopen" koppelt netwerken aan elkaar;

vergroten: vergroten van leefgebieden, zodat meer individuen in een gebied kunnen leven en
soorten een grotere overlevingskans hebben. Negatieve invloeden van buiten hebben minder invloed
op het gebied.

In figuur 3.2 en tabel 3.1 zijn de oplossingsrichtingen en ambitieniveaus voor Robuuste verbindingen
schematisch weergegeven. De inrichting van een ecologische verbinding wordt bepaald door drie
factoren: het te verbinden ecosysteemtype, de afstand tussen de te verbinden gebieden en het gewenste
ambitieniveau. Deze parameters bepalen het ruimtelijk patroon waaruit een Robuuste verbinding
opgebouwd wordt: een afwisseling van grote en kleine leefgebieden (zogenaamde knopen) met
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tussenliggende schakels. Aan leefgebieden en schakels zijn bepaalde natuurdoeltypen gekoppeld; deze
zijn afhankelijk van het ecosysteemtype. Tussen de schakels zit een bepaalde vastgestelde afstand. Dit
patroon dient ter ondersteuning bij het inpassen van een ecologische verbindingszone in een gebied.
De knopen en leefgebieden in de schakels zijn opgebouwd uit een aantal verschillende natuurdoeltypen.

knoop

Bl: mitionnò!l niveiiu,

scIlkeien leefgebieden
Boornrni'rter

82: ni:tionoiil. regionaal
n;ii",..u, berei,kbi:i:r rrken
nieuw'"I....fgebied..n
KIDverblDlNje, Hin~ftuig ~......
B3: ni:tion....I- 1011....1
niiiei:u. uitwijkmogelijkheden
nieuwe leef gebieden
KlJrllIlDmDnder, ZI1ver.." mDDn

Figuur 3.2: Schematische weergave van de ambitieniveaus voor Robuuste verbindingen en
oplossingsrichtingen verbinden, verdichten en vergroten.

Ecologische doelen Ambitieniveaus

A B1 B2 B3

1. Delen van leefgebleden voor het edelhert verbinden, zodat

soorten kunnen rondtrekken.

2. Behoud van biodiversiteit op nationale schaal door het

aaneenschakelen van te kleine leefgebieden, waardoor

Dooulaties kunnen blijven bestaan;: mobiele soorten.

3. Behoud van biodiversiteit op regionale schaal door nieuwe

leefgebieden bereikbaar te maken, waardoor soorten nieuwe

populaties kunnen vormen of uitbreiden , matig mobiele

soorten.

4. Behoud van biodiversiteit bij onvoorziene risico's door

uitwijkmogelijkheden te creëren bij bedreiging, waardoor

soorten kunnen overleven;: weinia mobiele soorten.

,"
I

I

I

Tabel 3. 1: Toelichting op de landelijke ambitieniveaus.

3.2.2 Bepaling ecologische doelen en ambitieniveau (Verkenning)

In de Verkenning (paragraaf 3.3) zijn per deeltraject de ecologische doelen en het ambitieniveau bepaald

(dit mede op basis van de ecologische ruimte en inrichtingseisen uit het Handboek Robuuste

verbindingen van het rijk). Zie figuur 3.3 voor de onderscheiden deeltrajecten, ambitieniveaus en ruimte-
eisen.
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Schinveld-S usteren

Beek en beekdalbos- . ~ .1 I' Q ei . . .Verbindig B3 5 h. 310 m 56 h" 100 m
br....d

Grasland met klein water . ~ I' ~ ei . . .Verbindig B3
5 ho 310 m 56 h" 100 m

br....d

Susteren -Meinweg

Bos van ane en rijkere
zandgronden verbindig

AmbitieJUveau B2

Graland met klein water
Verbindig
Ambitieruveau B3

. , 1I re Cf ei ·
5h" 310m 56h" lOOm

breed

. .

Meinweg-Reichswald

Bos van ane en rijkere
zandgronden verbindig
AmbitieJUveau B3
met Edelhert

Grland met klein water
Verbindig
AmbitienIveau B3

o

. ,
5 h.

.1 ~ Q
310m 56h"

· i ·
100 m
bre..d

. .

Figuur 3.3: Ecosysteemtypen, ambitieniveau en ruimte-eisen ecosysteemverbinding per deeltraject.

3.2.3 Vastlegging zoekgebied in POL en programmering middelen

Op basis van de voorkeursvariant uit de verkenning is het zoekgebied van de Robuuste verbinding

vastgelegd in de POL-herziening EHS (oktober 2005) als onderdeel van de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG, perspectief 2). Hierbij zijn alle begrenzingen van de voorkeursvarianten
uit de Verkenning meegenomen op de 'Grasland met klein waterverbinding' uit het deeltraject Susteren-
Meinweg na. Deze is afgevallen vanwege het geringe draagvlak bij agrariërs en het beperkter ecologisch
rendement.
In POL 2006 is het zoekgebied van de Robuuste verbinding en de grensoverschrijdende relaties
onderdeel geworden van de Provinciale Hoofdstructuur waarmee de provincie aangeeft dat zij deze
ontwikkeling krachtig wilondersteunen.
De taakstellingen voor de realisatie zijn reeds doorvertaaid in de uitvoeringsprogramma's van het

Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg (2004) en het Plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal
platteland (2005) en zijn recent vastgelegd in het Provinciaal Meerjarenprogramma

Plattelandsontwikkeling (2006) voor het benutten van de middelen in het kader van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).
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3.3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT: CONCRETE BEGRENZING ROBUUSTE VERBINDING IN HET
POL
Momenteel ligt de opgave voor om te komen tot een gedetailleerde begrenzing van de Robuuste
verbinding Schinveld-Mook als onderdeel van de EHS (perspectief 1) door middel van een POL-
aanvulling. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangekondigde detaillering in de Nota Ruimte en de
POL-herziening op onderdelen EHS (2005) waarin reeds een zoekgebied was vastgelegd.
Het huidige zoekgebied maakte deel uit van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (perspectief 2). Met
deze gedetailleerde begrenzing wordt de Robuuste verbinding integraal onderdeel van de EHS
(perspectief 1). Daarnaast krijgen Perspectief 2 gronden van het zoekgebied Robuuste verbinding, die in
het POL 2001 de status Perspectief 3/ Perspectief 4 hadden en na het gedetailleerd begrenzen geen
onderdeel van de Robuuste verbinding uitmaken opnieuw de status van het POL 2001. Dit voor de
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw.
Het vigerend ruimtelijk beleid ten aanzien van alle overige beleidsvelden blijft ongewijzigd en is derhalve
geen onderdeel van de POL-aanvulling. Voor deze beleidsvelden heeft geen heroverweging

plaatsgevonden.
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Ontwikkeling en beoordeling

alternatieven (voorgeschiedenis) 4

4.1 ONTWIKKELING EN BEOORDELING ALTERNATIEVEN (VERKENNING)

Voor de ontwikkeling en beoordeling van alternatieven wordt verwezen naar Hoofdstuk 4 uit de
Verkenning 'Ontwikkeling en beoordeling van varianten' (n.b. de Verkenning spreekt van 'varianten' terwijl
in deze pianMER conform de Wet milieubeheer gesproken wordt van 'alternatieven'). Hierin is de
werkwijze beschreven (paragraaf 4.1) en is op basis van de ligging van bestaande en begrensde nieuwe
natuur, de 'open' ruimte die beschikbaar is en de ecologische doelstellingen per deeltraject twee of
meerdere varianten ontwikkeld.
De tracé-alternatieven zijn vervolgens in de Verkenning kwalitatief beoordeeld op ecologische

functionaliteit, de beleidsmatige haalbaarheid en aanwezigheid van knelpunten (lengte van de verbinding,
migratiebarriéres, stedelijke druk, omgevingsinvloeden), Om conform de systematiek van een pianMER
beter inzicht te geven in de gevolgen voor het milieu voor de verschillende varianten is er in dit pianMER
voor gekozen om de meer integrale beoordeling uit de Verkenning te herschrijven naar relevante
sectoren waar mileueffecten kunnen optreden, Dit mede om de relatie met de referentiesituatie weer te
geven. Evenals in de Verkenning betreft het een globale en kwalitatieve beoordeling.
Figuur 4.1 tot en met 4.4 en tabel 4.1 tot en met 4.5 geven een weergave van de deeltrajecten en de
beoordelingen die in de Verkenning worden onderscheiden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen
naar de Verkenning.

Score I Ernst effect
++ Sterk positief

+ Positief

0/+ Beperkt positief

0 Neutraal

0/- BeDerkt Neaatief

- Neaatief

-- Sterk Neaatief

Tabel 4.1: Gehanteerde waardenng en kwaliatieve scores per criterium
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Figuur 4. 1: Alternatieven Schinveld - Susteren

,
,
,
i

Alternatief

Saefeler Bach

Bodem en Abiotische omstandigheden, 0 ++ 0/+ +

water meekoDDelino waterdoelen

Natuur Koppeling bestaande 0 ++ 0/+ +

natuurdoelen EHS en PDG

Ecologisch functioneren

Robuuste verbindina

Landbouw Ruimtebeslag 0 - -- --

landbouwQronden

Infrastructuur Knelnunten nassaQes 0 - -- -

Wonen Ruimtebeslag in gebieden met 0 - -- 0/-

stedeliike drukJ bebouwina

. . I. ...
: . . .

Tabel 4.2: Kwalitatieve beoordelmg alternatieven Schinveld - Susteren
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Figuur 4.2: Alternatieven Susteren - Meinweg

Alternatief

oost Alternatief Alternatief
Criterium Beoordelingscriterium Referentie

Voorkeurs- midden west
alternatief

Bodem en Abiotische omstandigheden, 0 + + +

water meekonnelinn waterdoelen

Natuur Koppeling bestaande 0 ++ + +

natuurdoelen EHS en POG

Ecologisch functioneren

Robuuste verbindino

Landbouw Ruimtebeslag 0 - -- --

landbouwn.ronden

Infrastructuur Knelnunten nassanes 0 - - -

Wonen Ruimtebeslag in gebieden met 0 a/- a/- -

stedeli¡ke druk! bebouwina

Tabel 4.3: Kwalitatieve beoordeling alternatieven Susteren - Meinweg
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Figuur 4.3: Alternatieven Meinweg - Ravenvennen

Criterium

Bodem en Abiotische omstandigheden, 0 + + +

water meekonnelinn waterdoelen

Natuur Koppeling bestaande 0 + + 0

natuurdoelen EHS en POG

Ecologisch functioneren

Robuuste verbindinn

Landbouw Ruimtebeslag 0 Ol- - --

landbouwaronden

Infrastructuur Knelnunten nassanes 0 -- -- --

Wonen Ruimtebeslag ;n gebieden met 0 - Ol- --

stedeli¡ke druk! bebouwinn

: . . . ..

Tabel 4.4: Kwalitatieve beoordeling alternatieven Meinweg - Ravenvennen
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Figuur 4.4: Alternatieven Bergerbosch - Reichswald

Alternatief
Alternatief

midden Alternatief
Criterium Beoordelingscriterium Referentie oost

Voorkeurs- west
alternatief

Bodem en Abiotische omstandigheden, 0 + 01+ +

water meekODDelino waterdoelen

Natuur Koppeling bestaande 0 01+ ++ 0

natuurdoelen EHS en POG

Ecologisch functioneren

Robuuste verbindino

Landbouw Ruimtebeslag 0 -- - --

landbouwnronden

Infrastructuur Knelounten oassaaes 0 - - -

Wonen Ruimtebeslag in gebieden met 0 01- - -

stedeliike druk! bebouwin

Tabel 4.5: Kwaliatieve beoordeling alternatieven Bergerbosch - Reichswald
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4.2 VAN VOORKEURSALTERNATIEF TOT ONTWERP ZOEKGEBIED ROBUUSTE VERBINDING

(VERKENNING)
Op basis van de voorkeursalternatieven is in de Verkenning een ontwerp van de Robuuste verbinding
gemaakt. Voor een verdere toelichting en kaarten wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 van de verkenning
'Het ontwerp van de verbindingen'. De opstelling van dit ontwerp heeft in nauw overleg met de regio
plaatsgevonden. In het kader van de verkenning zijn zes regionale klankbordbijeenkomsten

georganiseerd. Daarnaast is er bilateraal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeenten
Sittard-Geleen en Gennep en heeft overleg plaatsgevonden met de LL TB. In 2002 hebben Gedeputeerde
Staten het ontwerp van de Robuuste verbinding vastgesteld en aangeboden aan het ministerie van LNV.
Alle provinciale landelijke verkenningen zijn door het ministerie van LNV in overleg met de provincies
beoordeeld, waarna de zoekgebieden en financiering voor de verschilende Robuuste verbindingen zijn
vastgelegd. Vastlegging door het rijk heeft plaatsgevonden in (onder andere) de Nota Ruimte (2005) en
de Agenda Vitaal Platteland (2004).

4.3 VASTLEGGING ZOEKGEBIED IN HET POL EN PROGRAMMERING MIDDELEN

Op basis van de voorkeursvariant uit de verkenning is een zoekgebied van de Robuuste verbinding
vastgelegd in de POL-herziening EHS (oktober 2005) als onderdeel van de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG, perspectief 2). Hierbij zijn alle begrenzingen van de voorkeursvarianten
uit de Verkenning meegenomen op de 'Grasland met klein waterverbinding' uit het deeltraject Susteren-
Meinweg na. Deze is afgevallen vanwege het geringe draagvlak bij agrariërs en het beperkter ecologisch
rendement.
Op deze POL herziening heeft inspraak plaatsgevonden en het ontwerp is voorgelegd aan de Provinciale
Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).
Ook in het kader van POL 2006, waarin de POL-herziening EHS integraal is overgenomen, is via de
inspraak nadrukkelijk aandacht geweest voor de Robuuste verbinding. In de bedenkingennota van POL
2006 is uitvoerig ingegaan op het beleid rond de Robuuste verbinding o.a. via een vragen- en

antwoordenlijst. Daarnaast is op basis van de inspraak en overleg met de LL TB er voor gekozen om het
beleid voor de Robuuste verbinding in POL 2006 aan te passen waardoor de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande grondgebonden landbouw en intensieve veehouderij-

bedrijven ook na de definitieve begrenzing niet verder beperkt worden. Daarnaast is duidelijker
aangegeven dat P2 gronden van het zoekgebied die in het POL 2001 de status P31 P4 hadden en na het
gedetailleerd begrenzen geen onderdeel van de Robuuste verbinding uitmaken, opnieuw de status van
het POL 2001 aannemen. Voor een verdere toelichting op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van
de landbouw gekoppeld aan de perspectieven van het POL wordt verwezen naar paragraaf 3.8 uit de
POL-herziening EHS.
In POL 2006 is het zoekgebied van de Robuuste verbinding en de grensoverschrijdende relaties
onderdeel geworden van de Provinciale Hoofdstructuur waarmee de provincie aangeeft dat zij deze
ontwikkeling krachtig wilondersteunen.
De taakstellingen voor de realisatie zijn reeds doorvertaaid in de uitvoeringsprogramma's van het

Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg (2004) en het Plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal
platteland (2005) en zijn recent vastgelegd in het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelands-

ontwikkeling (2006) voor het benutten van de middelen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG).

Robuuste verbinding Schlnveld.Mook



Voorgenomen activiteit: concrete
begrenzing Robuuste verbinding in hetPOL 5
De voorgenomen activiteit bestaat uit het gedetailleerd begrenzen van de Robuuste verbinding
Schinveld-Mook als onderdeel van de EHS (perspectief 1) door middel van een POL-aanvulling. Het
huidige zoekgebied maakte deel uit van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (perspectief 2). Met
deze gedetaileerde begrenzing wordt de Robuuste verbinding integraal onderdeel van de EHS
(perspectief 1). De Robuuste verbinding leidt uiteindelijk tot de realisatie van circa 2275 ha extra natuur.
Het grootste deel van deze oppervlakte zal worden ingevuld door particulier natuurbeheer en aankoop
door terreinbeherende instanties. Een kleiner deel zal ingevuld gaan worden met agrarisch natuurbeheer.
Daarnaast krijgen Perspectief 2 gronden van het zoekgebied Robuuste verbinding, die in het POL 2001
de status Perspectief 31 Perspectief 4 hadden en na het gedetailleerd begrenzen geen onderdeel van de
Robuuste verbinding uitmaken opnieuw de status van het POL 2001. Dit voor de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw.
Het vigerend ruimtelijk beleid ten aanzien van alle overige beleidsvelden blijft ongewijzigd en is derhalve
geen onderdeel van de POL-aanvulling, Voor deze beleidsvelden heeft geen heroverweging

plaatsgevonden.
De teksten uit dit hoofdstuk zijn grotendeels overgenomen uit de ontwerp POL-aanvulling Robuuste
verbinding Schinveld-Mook (paragraaf 1.4 'overleg, inspraak en onderzoek' en hoofdstuk 2 'Toelichting
concrete begrenzing Robuuste verbinding en beleidsaanpassing POL).

5.1 OVERLEG EN INSPRAAK
Begin 2005 is van start gegaan met de concrete begrenzing van de Robuuste verbinding zoals

vastgelegd wordt in de POL-aanvulling. Er is op basis van het zoekgebiedl POG uit de POL-herziening
EHS een inventarisatie gemaakt van knelpunten met name met betrekking tot de landbouw, bebouwing
en infrastructuur. Per knelpunt zijn oplossingsrichtingen gezocht, zo mogelijk aansluitend op kansen en
ontwikkelingen in het veld. Tot slot is er op kaart gewerkt aan realistische begrenzingen waarbij

knelpunten zo veel mogelijk opgelost en kansen zoveel mogelijk benut zijn. Dit passend binnen de
gestelde doelstellingen zoals onder andere door het rijk aan provincies ten behoeve van ecologische
functioneren gesteld is.
In de ambtelijke vooroverleggen voor de concrete begrenzing is er in eerste instantie voor gekozen om te
overleggen met de LL TB. Als eerste zijn er drie voorbesprekingen geweest met het bestuur van de LL TB.
In januari 2006 zijn er voor de LL TB-achterban een tweetal informatieve avonden georganiseerd waarbij
het concept Robuuste verbinding en de procedure van de concrete begrenzing gepresenteerd werd. In de
maanden daarop is in drie werksessies met een groot aantal regiovertegenwoordigers van de LL TB
gesproken over de concrete ligging, alternatieven en knelpunten.
Na de overleggen met de LL TB is er met een aangepaste kaart overleg gevoerd met de beide
waterschappen en de grote terreinbeherende organisaties en is er een overlegtraject gestart waarbij alle
12 betrokken Nederlandse gemeentes bezocht zijn. De gebiedscommissies zijn betrokken en
ondersteund bij integrale projecten zoals De Lob van Gennep, Meerlebroek, Blankwater en Roerdalen.
Deze zijn in belangrijke mate in gezamenlijk overleg tot stand gekomen.
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Na de bovengenoemde gespreksrondes is er een nieuwe kaart gemaakt die wederom doorgesproken is
met het bestuur van de LL TB. Op verzoek van de LL TB zijn hierna nog meerdere aanpassingen in de
kaart aangebracht.
Naast de geplande gesprekken zijn er meerdere individuele burgers en partijen die inbreng hebben
geleverd. Zo is er overleg geweest met meerdere ingenieursbureau's, particulieren, agrariërs
Landschapspark de Graven, Landschapspark Susteren en Duitse overheden.
De realisatie van de Robuuste verbinding is op dit moment kansrijk vanwege een aantal ontwikkelingen,
zoals:

Beleid gericht op de realisatie van de EHS op rijks- en provinciaal niveau;
De beschikbaarheid van gelden ter realisatie van de voorgenomen versterking en verbinding;
Draagvlak voor Edelhertpopulaties op Limburgs grondgebied;
Bestuurlijk draagvlak voor de realisering van meer particulier natuurbeheer;
Betrokkenheid van terreinbeheerders;
Landschapspark De Graven;
Natuurcompensatie en natuurontwikkelingsprojecten
Integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o.;
Gebiedsontwikkeling rondom Venlo;
Grensoverschrijdende initiatieven in het grenspark Maas-Schwalm-Nette;
Structuurverbetering tussen Limburg, Gelderland en Nordrhein-Westfalen;
Lokale initiatieven in het Landschapspark Susteren;
Lopende ontsnipperingsprogramma's;
Meekoppeling met verdrogingsbestrijdings beleid;
Het Nederlands-Duitse inititiatief Actie Groene band;

Grensoverschrijdende initiatieven rondom het nieuw te ontwikkelen Ketelwald;
Grensoverschrijdende initiatieven bij grenspark Rode Beek-Rode Bach;
Lokale initiatieven van agrariërs om grond om te vormen naar natuur;
De aankoop van gronden in de conceptbegrenzing door o.a. Rijkswaterstaat.

5.2 UITGANGSPUNTEN BIJ CONCRETE BEGRENZING
In het proces om te komen tot de gedetaileerde begrenzing van de Robuuste verbinding is uitgegaan van
de uitgangspunten en ontwerprichtlijnen zoals aangegeven in de Verkenning en daaropvolgende
beleidsdocumenten. Tevens is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en informatie die zijn
aangedragen door de streek via vooroverleggen met belanghebbende organisaties waaronder de

landbouw en de integrale gebiedsprojecten. Bij de begrenzing is zoveel mogelijk rekening gehouden met
huiskavels. Daarnaast is buiten de landbouwontwikkelingsgebieden begrensd (LOG's, perspectief 5b

Dynamisch landbouwgebied uit POL 2006),
Rekening houdend met aangedragen knelpunten en kansen is getracht om te komen tot gedragen en
afgewogen begrenzingen. De Robuuste verbinding voorziet in het verbinden, vergroten en versterken van
de ecologische structuur in het gebied tussen Schinveld en Mook. Natuur en bosgebieden worden
onderling stevig met elkaar verknoopt en enclaves en rafelranden worden zoveel mogelijk opgevuld
waardoor externe invloeden verminderd worden. In samenhang met de grote Duitse natuurgebieden
zoals het Elmpter-Brachterwald en Reichswald ontstaan op termijn in Noord-Limburg tussen Mook en
Meinweg ook mogelijkheden voor grote zoogdieren als het Edelhert.
Tevens is gestreefd om aanwezige gradiënten in bodem en landschap te benutten of te herstellen en
daarbij de vaak scherpe overgangen van natuurgebieden naar landbouwgebieden te verzachten. Het
betreft hier overgangen van hoog naar laag, voedselarm naar voedselrijk en van droog naar nat. Hierbij is
specifiek aandacht besteed aan de ligging van kwelzones en prioritaire gebieden verdrogingsbestrijding

(zoals weergegeven in de Voortgangsrapportages verdrogingsbestrijding).
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Bij de concrete begrenzing is sterk gelet op de hydrologie van een gebied met als doel om
gebruiksfuncties met moeilijk of niet te verenigen belangen ten aanzien van waterhuishouding (in de
praktijk bepaalde vormen van landbouw versus natte natuur) zo weinig mogelijk in dezelfde hydrologische
eenheid onder te brengen. Deze benadering komt de duurzaamheid en ontwikkelingsperspectieven van
de betreffende functie ten goede.
In het Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook zijn per deelgebied de ecologische kansen
en na te streven natuurdoelen met een motivering beschreven.

5.3 RESERVERING HECTAREN
In twee Limburgse deeltrajecten is de gedetailleerde begrenzing van in totaal circa 60 ha extra natuur nu
nog onvoldoende bekend. Het betreft delen van de stadsrandzone van Venlo bij Keulsebarrière _
Beckersweg waar tussen de Jammerdaalsche Heide en de Groote Heide de verbinding moet worden
vervolmaakt en aaneengesloten en het projectontwikkelingsgebied Bleijenbeek bij Nieuw Bergen. Voor
deze deelgebieden zijn momenteel (ruimtelijke) studies of planuitwerkingen gaande waarvan de
uitkomsten nodig zijn om in samenspraak met de belanghebbende partijen tot een goede begrenzing en
invulling te kunnen komen. Voor beide onderdelen wordt daarom 30 ha gereserveerd om later tot een
gedetailleerde begrenzing te komen. Naar verwachting zal dit binnen 1-2 jaar plaatsvinden. Er worden
tevens 190 ha gereserveerd voor de realisering van de Duitse delen van de Robuuste verbinding. Zie
hiervoor de volgende paragraaf.

5.4 INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
De Robuuste verbinding heeft vanwege de ligging en aaneenschakeling van natuurcomplexen aan zowel
de Nederlandse als Duitse zijde van de grens een grensoverschrijdend karakter en leidt daarmee tot een
versterking van deze grensoverschrijdende ecologische structuur op de oostoever van de Maas. Voor
een verdere ecologische toelichting wordt verwezen naar de Verkenning.
Formeel gezien heeft de POL-aanvulling alleen betrekking op het Nederlandse deel van de Robuuste
verbinding. Voor de Robuuste verbinding ligt er echter nadrukkelijk een grensoverschrijdende ambitie.
Deze ambitie is ook aangegeven in het POL 2006 (paragraaf 2.3 en de kaart provinciale hoofdstructuur)
en is opgenomen op de (concept)actiekaart 2006-2010 van het Nederlands-Duitse grensgebied van de
Nederlands-Duitse commissie voor de ruimtelijke ordening Subcommissie Zuid.
Om te komen tot een doorlopende groene verbinding zijn er vier grensoverschrijdende locaties waar de
provincie Limburg streeft om samen met Duitse overheden en andere relevante partners te werken aan
realisatie. Hiertoe is instrumentarium voor 190 ha gereserveerd voor de realisering van de Duitse delen
van de Robuuste verbinding te weten:

1. De verbinding aan het Reichswald: 15 ha (Grunewold-Ven Zelderheide).

2. De passage ten oosten van Venlo: 80 ha (Venlo oost-Herongen-Schwanenhaus).

3. Schalbruch-Susteren: 30 ha.

4. Het Rode beekdal tussen Schinveld en Sittard: 65 ha.

In de trajecten 1 en 2 vormt de in Limburg aanwezige bebouwing en/of infrastructuur dermate grote
barrières dat de verbinding noodgedwongen deels op Duits grondgebied gezocht moet worden. Dit is
vooral het geval ten oosten van Venlo en in mindere mate bij Ven Zelderheide.
Bij Venlo is het doel om via Herongen en Schwanenhaus een verbindingszone en ecoduct tot stand te
brengen ten einde de Maasduinen ten noorden van Venlo en de Groote Heide en de natuurcomplexen in
Maas-Schwalm-Nette onderling te verbinden en voor grotere zoogdieren passeerbaar te maken.
De Robuuste verbinding ligt bij de trajecten 3 en 4 om ecologische redenen geheel of gedeeltelijk in
Duitsland vanwege de landschapsecologische en hydrologische opbouw van de regio. Het betreft
enerzijds de kwelzone im Eiländchenl Alten Kaulen bij Schalbruch die de meest geschikte en gewenste
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verbindingszone vormt tussen het Haeselaarsbroek en het IJzerenbosch bij Susteren en anderzijds het
grensoverschrijdende beekdal van de Roodebach bij Tüddern-Süsterseel tussen Sittard en Schinveld.
Het is de intentie van de provincie Limburg om de realisatie van deze 190 ha extra natuur alsook de
benodigde ecoducten in Duitsland mede via de inzet van Nederlandse middelen (ILG) voor de Robuuste
verbinding mogelijk te maken. Overleg met Duitse partners over de nadere invulling is voor een aantal
deelgebieden reeds in gang gezet of wordt op korte termijn opgestart. Daarnaast is er overleg tussen de
provincie Limburg en het rijk (Nederland) om deze inzet van middelen grensoverschrijdend mogelijk te
maken.

5.5 TOELICHTING BELEIDSAANPASSING POL

5.5.1 Relatie zoekgebied POL-herziening EHS

In de POL-herziening op onderdelen EHS (2005) is de Robuuste verbinding niet gedetailleerd begrensd
maar aangegeven als globaal begrensd zoekgebied als onderdeel van de Provinciale Ontwikkelingszone
Groen (POG, perspectief 2). Dit zoekgebied komt voort uit de verkenning die in 2002 in overleg met Rijk,
diverse medeoverheden en maatschappelijke organisaties door de provincie is opgesteld. Naast de
gearceerde delen zijn ook de overige delen van de POG gelegen in of grenzend aan deze doorlopende
ecologische structuur onderdeel van het zoekgebied. De definitieve begrenzing van de Robuuste
verbinding komt grotendeels overeen met het zoekgebiedl POG. Omdat gedetaileerd begrenzen
maatwerk is, is de definitieve begrenzing ook in beperkte mate buiten het zoekgebied komen te liggen.
Dit komt mede vanwege het feit dat het zoekgebied precies even groot is als het aantal te realiseren
hectaren extra natuur. Bij het zoeken naar maatwerk komen hectaren daarom automatisch buiten het
zoekgebied te liggen. De gebieden die buiten het zoekgebied gelegen zijn hebben veelal betrekking op
lopende projecten, inzet anti-verdrogingsbeleid, bestaande voornemens tot natuurontwikkeling,
aankoopmogelijkheden en gronden die reeds in bezit zijn bij het bureau beheer landbouwgronden of
terreinbeherende organisaties en door de regio aangedragen alternatieven.

5.5.2 Effecten ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw

Vanaf de start van de Robuuste verbinding is er door de provincie Limburg voor gekozen om binnen de
ecologische doelstelling maximaal in te zetten op het verwerven van draagvlak bij onder andere agrariërs.
Dit zowel bij de globale begrenzing van het zoekgebied als nu bij de concrete begrenzing.
Om draagvlak bij met name agrariërs voor de Robuuste verbinding te versterken heeft in het kader van
POL 2006 reeds op twee onderdelen een aanpassing en een verduidelijking plaatsgevonden. Dit heeft
betrekking op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven in het
zoekgebied van de Robuuste verbinding. Met deze aanpassing worden de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande grondgebonden en intensieve veehouderijbedrijven ook na
het definitief begrenzen van de Robuuste verbinding niet verder beperkt zolang er geen sprake is van
realisatie van duurzame natuurontwikkeling. Het betreft de volgende twee wijzigingen:
1, Voor bestaande agrarische bedrijven in het zoekgebied van de Robuuste verbindingl Perspectief 2

en in P3 en P4 gelden na de definitieve begrenzing van de Robuuste verbinding tot perspectief 1 de
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van perspectief 2, zolang geen sprake is van duurzame
natuurontwikkeling (na realisatie geldt het beleid volgens perspectief 1). Hierdoor geldt dat voor

bestaande grondgebonden landbouw hier uitbreiding via BOM+ mogelijk blijft (n.b. voorgaande geldt
ook voor een zeer klein P5a gebied van 4 ha. en de P8 gebieden ten oosten van Venlo). Op de
plankaart Groene Waarden in de POL-aanvulling is hiervoor de categorie 'Landbouw in Robuuste
verbinding' opgenomen. Voor intensieve veehouderij worden geen extra beperkingen gesteld maar
geldt de bestaande zonering intensieve veehouderij.
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2. P2 gronden van het zoekgebied Robuuste verbinding, die in het POL 2001 de status P3/ P4 hadden
en na het gedetailleerd begrenzen geen onderdeel van de Robuuste verbinding uitmaken krijgen
opnieuw de status van het POL 2001. Deze wijzigingen zijn op de plankaart van de POL-aanvullng
weergegeven. Het gaat in totaal om circa 155 hectare dat wijzigt van P2 naar P3 en om circa 480
hectare dat wijzigt van P 2 naar P4. Zie hiervoor tevens paragraaf 5.5.3.

I

Voor een verdere toelichting op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw gekoppeld
aan de perspectieven van het POL wordt verwezen naar paragraaf 3.8 uit de POL-herziening EHS,
Naar aanleiding van de inspraak van POL 2006 bleek dat het beleid rond de Robuuste verbinding nog
een aparte toelichting behoefde. Hiertoe is in de bedenkingennota van POL 2006 een uitvoerige lijst met
vragen en antwoorden opgenomen. De vragen hadden vooral betrekking op het planologisch regime, de
mogelijke ruimtelijke beperkingen voor de landbouw, de mate van vrijwilligheid, de zorgvuldigheid en
mogelijkheid van maatwerk bij het begrenzen en concrete voorbeelden om de Robuuste verbinding te
begrenzen. Omdat deze vragen mogelijk nog steeds spelen is besloten deze vragen en antwoordenlljst,
voor zover nog relevant opnieuw op te nemen. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van de POL-
aanvullng. Met deze vragen en antwoordenlljst is tevens inzichtelijk gemaakt dat een groot aantal
knelpunten die door indieners ervaren in de praktijk met het huidige POL beleid niet aan de orde zullen
zijn.

5.5.3 Wijzigingen plankaart POL

Het concreet begrenzen van de Robuuste verbinding, zoals in de vorige paragrafen is toegelicht leidt tot
wijzigingen in de POL-perspectieven. Deze zijn onder te verdelen in grootschaliger wijzigingen ten
behoeve van het concreet begrenzen van de Robuuste verbinding, herstel/ behoud van de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw buiten de Robuuste verbinding en (zeer) kleinschalige
wijzigingen om tot een logisch kaartbeeld van perspectieven te komen (GIS correcties, maatwerk,
voorkomen en herstellen kaartouten). Voor de volledigheid zijn onderstaand alle wijzigingen op de
plankaart weergegeven en beschreven. Voor een overzicht van de wijziging in oppervlakte per
perspectief wordt tevens verwezen naar tabel 5.1. Voor de plankaarten wordt verwezen naar de POL-
aanvullng. Hierop zijn op de eerste plankaart alle wijzigen van de POL perspectieven weergegeven. Op
de tweede plankaart is tevens een deeluitsnede van de kaart Groene waarden (perspectief 1 en 2) van
de omgeving van de Robuuste verbindingszone opgenomen na wijziging.

Concreet begre.,zrm Ri "ul st verbinding, realisatie natuur op agrarische gronden

P1 naar P1 (378 ha, alleen aanpassing kaart 4b Groene waarden)

Dit betreft verschuivingen binnen de EHS van de aanduiding Beheersgebied, Nieuwe natuurgebied, Bos-
en natuurgebied of Overige functies in de EHS. In veel gevallen betreft het de wijziging van
Beheersgebied naar Nieuwe natuurgebied waarmee de mogelijkheid ontstaat om op deze gronden tot
functiewijziging naar en realisatie van natuurgebied te komen. Dit is volgens de ecologische
uitgangspunten van de Robuuste verbinding. Daarnaast betreft ook het wijziging van de aanduiding
Overige functies in de EHS in Nieuwe natuurgebied of Beheersgebied. Dit betreft het begrenzen van
landbouwgronden binnen de begrenzing van de Natura2000 gebieden die nog niet begrensd waren als
Nieuwe natuurgebied of Beheersgebied.

P2 naar P1 (1186 ha), P3 naar P1 (93 ha), P4 naar P1 (194), P5a naar P1 (4 ha)

In de POL-herziening op onderdelen EHS (2005) is een globaal zoekgebied van de Robuuste verbinding
op de plankaart aangegeven. Het zoekgebied maakte deel uit van de Provinciale OntwikkelIngszone
Groen (perspectief 2). Met deze gedetailleerde begrenzing (begrenzing Nieuwe natuurgebied,

Beheersgebied of Bos en natuurgebied) wordt de Robuuste verbinding integraal onderdeel van de EHS
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(perspectief 1). Een beperkt deel van de Robuuste verbinding valt buiten het zoekgebied. Het betreft hier
met name P3 en P4 gebieden. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar paragraaf 5.5.2.
De wijziging van P5a naar P1 betreft zeer kleine wijzigingen door maatwerk in de randen van een P5
gebied als onderdeel van een herverkavelingsproject ('t Veen Roermond, verzoek LL TB) en ten noorden
van Venlo.

PB naar P1

Dit zijn agrarische gronden ten oosten van Venlo die zeer strategisch gelegen zijn voor de Robuuste
verbinding. In POL2001 maakten deze gronden onderdeel uit van de zgn. Stedelijke Groenzone enl of
deze gronden zijn op verzoek van de gemeente toegevoegd aan de Robuuste verbinding (Perspectief 1
1 ).

H~" tel, bAh"ud ruimteiijl.e or lvikkelingsl'ogdìjkheden landbouw

P2 naar P3 (155 ha) en P2 naar P4 (4BO ha)

P2 gronden van het zoekgebied Robuuste verbinding, die in het POL 2001 de status P31 P4 hadden en
na het gedetailleerd begrenzen geen onderdeel van de Robuuste verbinding uitmaken krijgen opnieuw de
status van het POL 2001 (zie tevens paragraaf 5.5.2).

ilS cùrtecties. maë i:werk en nE' v 'orkom~ 1 011 pørstellen ka:¡rtouten

P1 naar P2 (42 ha)
Dit betreft een aantal kleinere wIJzigingen in de EHS naar perspectief 2 die voortkomen uit het
gedetailleerd begrenzen, het leveren van maatwerk en het herstellen van kaartfouten.

P3 naar P2 (11 ha)
Dit betreft een tweetal restant snippers P3 die door de nieuwe begrenzing gelegen zijn naast P1 en
waarbij het logisch is deze toe te voegen aan P2.

P5a naar P2 (6,3 ha)
Dit betreft percelen bij Roermond waar Natuurcompensatie is voorzien en reeds gronden zijn verworven.

Perspectieven wijziging totaal oppervlakte 

P1 naar P1 378
P2 naar P1 1186

P3 naar P1 93
P4 naar P1 194

P5a naar P1 4

P8 naar P1 81

P1 naar P2 42
P3 naar P2 11

P4 naar P2 62

P5a naar P2 6

P2 naar P3 155

P2 naar P4 480
Tabel 5. 1: Overzicht van de wijziging in oppervlakte per perspectief
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5.6 WATERTOETS
Uit de voorgenomen activiteit (POL-aanvulling) volgen geen directe gevolgen voor de waterhuishouding.
De POL-aanvulling heeft geen directe consequenties voor het waterhuishoudkundig beheer van de
betreffende perspectieven (geen concrete uitvoering). Geoordeeld is daarom dat een verdergaande
Watertoets hier niet aan de orde is.
Gedurende zowel het gehele voortraject als nu voor de concrete begrenzing is uitvoerig contact geweest
met de waterbeheerders. Dit betreft o.a. de fase van het opstellen van de Verkenning (2002, participatie
waterschappen in de klankbordgroepen), het vastleggen van het zoekgebied van de Robuuste verbinding
in de POL-herziening EHS (2005, o.a. consultatie waterschappen tervisielegging en PCOL) en tijdens het
concreet begrenzen voor de nu voorliggende POL-aanvulling (overleg beide waterschappen voor

optimalisering begrenzing).

5.7 EFFECTEN NATURA 2000
Om te bepalen of voor de POL-aanvulling een goedkeuringsbesluit art 19j Natuurbeschermingswet nodig
is, is gekoppeld aan dit pianMER een habitattoets opgesteld. Op basis van deze toets blijkt dat er geen
negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden zijn
te verwachten. Hieruit volgt dat naar mening van de provincie voor dit plan geen goedkeuringsbesluit art.
19j NB wet van het rijk nodig is. Verwezen wordt verder naar de habitattoets in de bijlage 1 van dit
pianMER.
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Leemten in kennis en monitoring 6
6.1 LEEMTEN IN KENNIS
Veel leemten in kennis komen voort uit het detailniveau van het plan. Zo zijn de bestemmingsplannen zelf
in relatie tot bijvoorbeeld de agrarische bouwkavels niet gecontroleerd bij het concreet begrenzen van de
robuuste verbinding. Ook zijn archeologische waarden nog niet meegenomen, Dit vanwege het feit dat
circa 80% van Limburg op de Indicatieve kaart archeologische waarden een hoge of middelhoge
verwachtingswaarde heeft en het onderscheidend vermogen daardoor voor de voorgenomen activiteit
zeer beperkt is (gezien het feit dat de voorgenomen activiteit vooral op hogere pleistocene gronden

plaatsvindt zal dit aandeel nog hoger zijn).
Deze leemten in kennis betreffen aandachtspunten voor de uitwerking op inrichtingsniveau. Het
milieueffectrapport gekoppeld aan het bestemmingsplan en het inrichtingsplan kunnen deze leemten
wegnemen om een goed besluit over de inrichting te kunnen nemen. Voor de besluitvorming over de
ligging van de Robuuste verbinding hebben deze leemten geen consequenties.
Leemten in kennis betreffen tevens gebieden waarvoor hectaren geserveerd zijn om in een later stadium
na aanvullende planvorming tot een concrete begrenzing en! of de inzet van middelen te komen. Dit
betreft met name de Duitse delen van de robuuste verbinding. Zoals al aangegeven in de POL-
aanvulling en dit pianMER behoeven deze delen en het overleg met de Duitse partners in de nabije
toekomst extra aandacht.
De ecologische verbinding wordt onder andere gerealiseerd om de negatieve effecten van
klimaatsverandering op te kunnen vangen. Momenteel is de provincie Limburg in het kader van een
interreg IIIB project partner in het project BRANCH (Biodiversity Requires Adaptation in Northwest
Europe under a Changing climate). Hierin wordt in een regionale casestudie de robuuste verbinding
beoordeeld op klimaatbestendigheid. Uit de eerste resultaten blijkt dat de Robuuste verbinding wezenlijk
bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van de Ecologische Hoofdstructuur in Limburg, waarbij onder
andere blijkt dat de kwaliteit van het netwerk in grote mate afhangt van het habitat in Duitsland.
Mogelijk leidt de klimaatverandering tot de noodzaak tot het bestellen van de doelen in de toekomst. Voor
verdere informatie over BRANCH wordt verwezen naar www.branchproject.org.

6.2 MONITORING
De belangrijkste monitoringsactiviteiten ten aanzien van het bereiken van de doelen van de robuuste
verbinding zijn de jaarlijkse voortgangsrapportages, mid-term review en eindverantwoording die plaats
vindt in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Verwezen wordt daarvoor naar de
Bestuursovereenkomst 2007-2013 tussen het rijk en provincie Limburg in het kader van het ILG.
Monitoring van de effecten van het realiseren van de Robuuste verbinding op het daadwerkelijk
voorkomen van planten- en diersoorten vindt plaats via het natuuronderzoek van de provincie Limburg.
Enerzijds betreft dit natuurmeetnet waar jaarlijks in een groot aantal proefvlakken monitoringsonderzoek
plaatsvindt aan de avifauna en de vegetatie in de provincie Limburg. Een deel van deze proefvlakken ligt
in of bij de Robuuste verbinding. Anderzijds betreft dit de provinciale vlakdekkende karteringen waarbij
jaarlijks grote delen van de provincie op broedvogels en vegetatie wordt onderzocht. Hierbij wordt
uiteindelijk de gehele provincie, inclusief de Robuuste verbindingszone onderzocht.
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Samenvatting 7
Dit plan-milieueffectrapport (hierna: pianMER) is onderdeel van het ontwerp van POL-aanvulling
Robuuste verbinding Schinveld-Mook (hierna: POL-aanvulling) zoals vastgesteld door het College van
Gedeputeerde Staten op 1 mei 2007. Deze pianMER en POL-aanvulling geven invulling aan de
gedetailleerde begrenzing van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook uit de Nota Ruimte
(voorgenomen activiteit). Dit op basis van circa 2275 hectare te realiseren extra natuur.
In de POL-herziening op onderdelen EHS (2005) is deze detailering reeds aangekondigd en is een
globaal zoekgebied op de plankaart aangegeven. In het kader van deze concrete begrenzing van de
Robuuste verbinding is dit pianMER opgesteld. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet milieubeheer en
het Besluit milieueffectrapportage 1994, daar er sprake is van een activiteit die leidt tot een
functiewijziging van landbouw naar natuur met een oppervlakte groter dan 250 ha. (onderdeel C.9 van de
bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994). Daarbij betreft het tevens gebieden die onderdeel uitmaken van de
ecologische hoofdstructuur.
De provincie Limburg is reeds sinds 2001 actief met het vastleggen, verder detailleren en tot uitvoering
brengen van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Dit heeft onder andere geleid in het opstellen van
een Verkenning Robuuste verbinding Schinveld-Reichswald (2002, hierna: Verkenning), het vastleggen
van het zoekgebied van de Robuuste verbinding in de POL-herziening EHS (2005) en het programmeren
van de middelen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling. Dit voortraject heeft in
nauw overleg met de regio plaatsgevonden. Ook bij de fase van het exact begrenzen is de regio de
afgelopen jaren uitvoerig betrokken om tot een zorgvuldige begrenzing te komen. Gezien het uitvoerige
voorbereidingstraject, de keuzen die eerder gemaakt zijn en het feit dat de gevolgen voor het milieu door
de activiteit over het algemeen positief zijn (realisatie natuur), is ervoor gekozen om het pianMER sober
uit te voeren en vooral te verwijzen naar dit eerdere proces, de relevante achtergronddocumenten (met
name de Verkenning) en de toelichting bij de POL-aanvulling.
Specifiek voor de relatie met de Natura 2000 gebieden is met dit pianMER een habitattoets opgesteld.
Hieruit blijkt dat van de voorgenomen activiteit geen negatieve effecten ten aanzien van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden zijn te verwachten. In zijn algemeenheid
leidt de realisatie van de robuuste verbinding tot (zeer) positieve effecten op de natuurwaarden en kan de
robuuste verbinding een meervoudige functie vervullen ten aanzien van de versterking van de
landschappelijke en cultuurhistorische identiteit van deze groene regio, meer natuur bij de stad,
duurzaam waterbeheer en betere recreatiemogelijkheden.
De realisering van de Robuuste verbinding zal met name plaatsvinden op agrarische gronden. In het
pianMER wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij het begrenzen rekening is gehouden met de agrarische
belangen. De effecten op de landbouw hebben vooral betrekking op het ruimtebeslag van
landbouwgronden (realisering natuur), In het pianMER wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de
ruimtelijke onlwikkelingsmogelijkheden van de landbouw. De voorgenomen activiteit leidt hier niet tot
extra beperkingen voor bestaande agrarische bedrijven (BOM+ blijft mogelijk). Daarnaast zullen de
ruimtelijke onlwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in het zoek gebied die niet concreet

begrensd zijn worden hersteld op basis van het beleid uit het POL 2001.
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Bijlage 1

Habitattoets
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Inleiding 1

1.1 Achtergrond habitattoets Robuuste verbinding
Dit document maakt deel uit van de pianMER t.b.v. de Robuuste verbinding. In deze habitattoets zal
nagegaan worden wat op planniveau de mogelijke effecten van de realisatie van de Robuuste verbinding
op de Natura 2000-gebieden kunnen zijn. Dit in verband met de vraag of na vaststelling van het
Stimuleringsplan en de POL-aanvullng, deze plannen goedkeuring behoeven op basis van artikel 19j
Natuurbeschermingswet 1998.
Bij het bepalen van de natuurdoelen voor de Robuuste verbinding Schinveld-Mook, hierna Robuuste

verbinding, hebben de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 een belangrijke rol gesp eelt. Er is naar
gestreefd om door middel van de uiteindelijke realisatie van de Robuuste verbinding, de Natura 2000-
doelen te versterken.

1.2 Natura 2000-gebieden
De Habitat- en Vogelrichtljn voorzien in gebiedsbescherming door speciale beschermingszones aan te
wijzen op grond van ecologische criteria, de Natura 2000-gebieden. De beschermingsgrondslag voor
deze gebieden is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Deze gebieden worden door de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen op basis van artikel 10a uit deze
wet.
Nabij het traject van de Robuuste verbinding ligt een aantal habitatrichtlijngebieden waarvan de

aanwijzing momenteel in procedure is. Ook liggen er enkele Vogelrichtlijngebieden die enige jaren
geleden door de minister van LNV zijn aangewezen. Eveneens liggen aan de Duitse zijde van de grens
een aantal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden die grenzen aan de Robuuste verbinding. De Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen C.q aangemeld voor bepaalde, op Europees niveau beschermingswaardige,
habitattypen en soorten.
De Natuurbescherminggswet 1998 bepaalt dat projecten en werkzaamheden die de kwaliteit van de in
stand te houden habitats kunnen verslechteren of die de te beschermen soorten kunnen verstoren, in
principe geen doorgang kunnen vinden of alleen onder bepaalde voorwaarden. Om dit te kunnen
beoordelen moeten de activiteiten, plannen en projecten worden beoordeeld door middel van een
habitattoets. Indien projecten of activiteiten negatieve effecten kunnen hebben is een vergunning op basis
van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Plannen met negetatieve effecten moeten worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag, in dit geval de minister van LNV. Onderstaande habitattoets is
opgesteld om antwoord te kunnen geven op de vraag of het Stimuleringsplan Robuuste verbinding
Schinveld-Mook en de POL-aanvulling Robuuste verbinding Schinveld-Mook goedkeuring behoeven van
de minister van LNV.

1.3 Habitattoets
Niet alleen voor activiteiten, maar dus ook voor plannen kan een habitattoets noodzakelijk zijn als deze
plannen gelet op de instandhoudingdoelstellingen voor het gebied, de kwaliteit van de habitats waarvoor
het gebied is aangewezen mogelijk kunnen doen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben
op het leefgebied van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
De habitattoets start met de vraag of significante effecten met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Een
effect is significant als de instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied dreigen te worden
aangetast. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met eventuele cumulatieve of indirecte effecten
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van verschillende activiteiten. De habitattoets wordt ten aanzien van stimuleringsplan en POL-aanvullng,
uitgevoerd op planniveau.

De centrale vraag in de habitattoets ten behoeve van de Robuuste verbinding is dan ook: "is de realisatie
van de Robuuste verbinding, en meer specifiek de realisatie van de genoemde natuurdoeltypen,

uitvoerbaar zonder dat er (negatieve) effecten zijn te verwachten op nabij gelegen Natura 2000-
gebieden",
Als uit de habitattoets blijkt dat er geen kans is op een (negatief) effect is goedkeuring van de plannen in
het kader van artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 niet aan de orde.
Gelet op de huidige stand van zaken in de procedure bij het aanwijzen van Natura 2000 gebieden, is
goedkeuring op grond van artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 alleen aan de orde voor de reeds
aangewezen vogelrichtlijngebieden Maasduinen en Meinweg. Omdat in de loop van 2007 ook de
habitatrichtlijngebieden definitief worden aangewezen, is de habitattoets ook alvast voor deze gebieden
uitgevoerd.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Beschrijving van het onderzoeksgebied en de beoogde ontwikkelingen
Hoofdstuk 3: Toets van mogelijke effecten op basis van milieufactoren
Hoofdstuk 4: Toets per Natura 2000-gebied, waarbij per habitattype/soort de effecten zijn beoordeeld.
Hoofdstuk 5: Samenvattng en conclusie
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Onderzoeksgebied en beoogde
ontwikkelingen 2

2.1 Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied beperkt zich tot die delen van de voorgestelde begrenzing van de Robuuste
verbinding Schinveld-Mook die grenzen aan vastgestelde of aangemelde Natura 2000-gebieden of waar
de begrenzing in de directe omgeving ligt. Het gaat om de volgende Nederlandse Natura 2000-gebieden:

Sint Jansberg;
Zelderse Driessen;

Maasduinen;
Swalmdal;
Meinweg;
Roerdal;
Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop.

De Robuuste verbinding grenst op meerdere plaatsen aan de Duitse grens. Ook hier liggen gebieden met
natuurwaarden, waarvan een deel is aangewezen als Natura 2000-gebied. Er liggen hier zowel vogel- als
habitatrichtlijngebieden. Waar de voorgestelde begrenzing van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook
grenst of in de nabijheid ligt van Duitse Natura 2000-gebieden is eveneens gekeken naar de mogelijke
effecten. Het gaat om de volgende Duitse Natura2000-gebieden:

Swalmdal und Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg;
Elmpter Schwalmbruch.

2,2 Beoogde ontwikkelingen
Zoals in de pianMER ten behoeve van de Robuuste verbinding al is beschreven wordt met de Robuuste
verbinding invullng gegeven aan het rijksbeleid om in Nederland 13 Robuuste verbindingen te creëren.
Deze Robuuste verbinding waarmee de bestaande natuur- en bosgebieden verbonden en versterkt
worden, zal een impuls geven aan de biodiversiteit, schept betere condities voor migratie en herstel van

(kwetsbare) flora en fauna en draagt bij aan de verdrogingsbestrijding.
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Mogelijke effecten 3

3.1 Inleiding
Bij de beoordeling van de effecten op plan niveau is gekeken naar de aanwezigheid van de habitattypen
en soorten in het nabijgelegen Natura 2000-gebied en naar de te realiseren natuurdoelen in en rondom
dat gebied en de aard en omvang van de activiteit die mogelijk gepaard gaat met de inrichting en/of
beheer van het gebied. Hierbij is gekeken naar zowel blijvende als tijdelijke effecten. Mogelijke effecten
op de Natura 2000-gebieden doen zich alleen voor in de uitvoeringsfeer, omdat bij de inrichting de
daadwerkelijke effecten plaatsvinden. Indien van bepaalde inrichtingsmaatregelen een mogelijk negatief
effecten uitgaat, is ingeschat of de inrichting op een zodanige wijze kan worden uitgevoerd of
gelokaliseerd dat uitvoering mogelijk is zonder deze effecten.
Verder is in de Habitattoets onderscheid gemaakt tussen externe effecten en interne effecten. Verreweg
het grootste deel van de begrenzing van de Robuuste verbinding ligt buiten de Natura 2000-gebieden,
zodat als sprake is van effecten, deze in veel gevallen extern zullen zijn. Door de invulling van de
Robuuste verbinding binnen de Natura 2000-gebieden, zullen de effecten als positief te beoordelen zijn.
Ze dragen namelijk bij aan de realisatie van de Natura 2000-doelen, aangezien in deze gebieden door
middel van het stimuleringsplan de mogelijkheid wordt geboden om maatregelen te nemen in het kader
van natuurbehoud en -ontwikkeling. Voor de beoordeling van de effecten is gebruik gemaakt van de
Effectenindicator van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (internetpagina:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 onder effectenindicator). In hoofdstuk 3.2 en 3.3 worden de
milieufactoren besproken, waarna in hoofdstuk 4 een beoordeling wordt gegeven voor de habitattypen en
soorten.

3.2 Beoordeling milieufactoren

Oppervlakteverlies
Er wordt geen natuur onttrokken aan de Natura 2000-gebieden. Van oppervlakteverlies is dus geen
sprake. Door de realisatie van de Robuuste verbinding zal de oppervlakte aan leefgebied eerder

toenemen.

Verzuring
Negatieve effecten op planniveau zijn niet te verwachten, in veel gevallen zorgt de realisatie van de
Robuuste verbinding voor een extra buffer rondom de Natura 2000-gebieden. Van enige bodemverzuring
bij grootschalige natuurontwikkeling kan sprake zijn, o.a. als gevolg van veranderingen in de
grondwaterstanden. Natuurontwikkeling en grootschalige inrichtingsmaatregelen zal slechts op enkele
plaatsen noodzakelijke zijn en er wordt ingeschat dat door een juiste inrichting negatieve effecten op de
Natura 2000-gebieden voorkomen kunnen worden. Voor zover bekend heeft de inrichting van het
Heerenveen ook geen negatieve effecten gehad op de natuurwaarden in de nabijgelegen venvegetaties
zelf.

Vermesting
Negatieve effecten op planniveau zijn niet te verwachten, in veel gevallen zorgt de realisatie van de
Robuuste verbinding voor een extra buffer rondom de Natura 2000-gebieden. De invloed van de inzet
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van de grazers zorgt niet voor een extra last van vermestende stoffen, immers er is sprake van een
nutriënten kringloop en de vermestende stoffen zijn aan de natuurgebieden zelf onttrokken.

ti 7( ~ti'1(i

Verzoeting treedt niet op, er bevinden zicht geen zoute of brakke natuurtypen in de gebieden.

't,(ZlltliiQ

Verzilting treedt op als het water te zoul!chloriderijk is voor een optimaal grondgebruik of voor zoete
natuurtypen. Er vinden geen ingrepen plaats, zoals toevoer van gebiedsvreemd water of het aanboren
van zoute bodemlagen, waardoor verzilting te verwachten is.

Verontr¡¡iniging
Er is sprake van verontreiniging wanneer stoffen, die onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer
lage concentraties voorkomen, door menselijke activiteiten in een gebied terechtkomen. De invulling van
de Robuuste verbinding heeft niet tot gevolg dat gebiedsvreemde stoffen in de Natura 2000-gebieden
terecht komen.

Verdroging
Er is sprake van verdroging als door menselijk ingrijpen de actuele grondwaterstand lager is dan de
gewenste grondwaterstand (weersomstandigheden, bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer, tellen
niet mee). Ook schade aan de natuur die veroorzaakt wordt door een afname of het verdwijnen van
kwelwater, noemen we verdroging. Negatieve effecten op planniveau op het gebied van verdroging zijn
niet te verwachten. In veel gevallen zorgt de realisatie van de Robuuste verbinding voor een extra buffer
rondom de Natura 2000-gebieden, immers plaatselijk zullen - door bijvoorbeeld het verwijderen van
drainage - weer hogere grondwaterstanden gerealiseerd kunnen worden. Van veranderingen in de

plaatselijke grondwaterstand kan kan mogelijk wel sprake als gevolg van grootschalige

natuurontwikkeling, bijvoorbeeld bij het diep afgraven van de voedselrijke toplaag in voormalige
landbouwgronden. Echter dit soort grootschalige inrichtingsmaatregelen zullen slechts plaatselijk
plaatsvinden en er wordt ingeschat dat door een juiste inrichting negatieve effecten op de Natura 2000-
gebieden voorkomen kunnen worden. Ervaringen opgedaan bij andere inrichtingsprojecten leren dat dat
zeer goed mogelijk is. Bovendien liggen de kwetsbare, verdrogingsgevoelige habitattypen ver van de

randen van de gebieden of zijn deze hydrologische geïsoleerd van de omgeving.

Ver'larting
Vernatting is niet aan de orde in negatieve zin. Er zal immers geen sprake zijn grootschalige
grondwaterstandverhogingen in gebieden waar droge habitattypen worden nagestreefd en de vochtige tot
natte habitattypen zullen gebaat zijn bij het herstel van de verdroging.

Verandering stroomsnelheid
De Robuuste verbinding geen invloed hebben op stroomsnelheden, en daarmee niet op de
riviergebonden habitattypen en soorten. Er zijn enkeie gronden begrensd langs de Roer en Swalm.
Mogelijk dragen deze in positieve in enige mate bij aan herstel van de natuurlijke situatie doordat deze
gronden enige bufferende werking zullen hebben.

Verandermg overstromingsfrequentie
De Robuuste verbinding zal geen invloed hebben op de overstromingsfrequentie, en daarmee niet op de
riviergebonden habitattypen en soorten. Er zijn enkele gronden begrensd langs de Roer en Swalm.
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Mogelijk dragen deze in positieve in enige mate bij aan herstel van de natuurlijke situatie doordat deze
gronden enige bufferende werking zullen hebben.

Verandering dynal'll;u '

De Robuuste verbinding heeft geen invloed op de dynamiek van het substraat, en daarmee op
habitatttypen die hiervan afhankelijk zijn. Mogelijk dragen deze in positieve zin enige mate bij aan herstel
van de natuuriijke situatie, omdat er meer ruimte is voor natuurlijke dynamiek,

Geluid
Geluidsbelasting zal niet toenemen. Mogelijk vindt een geringe afname plaats door een extra bufferende
werking door de realisatie van natuurgebieden langs de Natura 2000-gebieden. Mogelijke tijdelijke
negatieve effecten tijdens het nemen van inrichtingsmaatregelen, kunnen voor de inrichting worden
beoordeeld en worden gemitigeerd, door bijvoorbeeld buiten het broedseizoen te werken.

Licht
Door de realisatie van de Robuuste verbinding zal de belasting van licht op de Natura 2000-gebieden niet
toenemen.

Trilling
Door de realisatie van de Robuuste verbinding zal geen sprake zijn van effecten door middel van
trillingen,

Verstor inç dùur J" ,i: JI
Met de realisatie van de Robuuste verbinding wordt extra natuur gerealiseerd. Dit betekent dat de
recreatieve druk, en daarmee de verstoring, zal afnemen in de Natura 2000-gebieden. Door bij de
realisatie ervan rekening te houden met de storingsgevoelige soorten, kan de recreatiedruk gezoneerd
worden, zodat de meest gevoelige plaatsen minder frequenVniet bezocht worden.

r,lechanische pffl~(;ter

Mechanische activiteiten zullen niet plaatsvinden in de Natura 2000-gebieden en de Robuuste verbinding,
zonder dat dit tot doel heeft bij te dragen aan de realisatie van de natuurdoeltypen.

F,arrèrewerking
Het achterliggende doel van de Robuuste verbinding is het opheffen van barrièrewerking.

Versnippering
Het achterliggende doel van de Robuuste verbinding is het opheffen van barrièrewerking en heeft geen
versnipperende werking. Door de realisatie van nieuw bos, ontstaan in de Natura 2000 mogelijkheden om
door de kap van bos in bepaalde andere delen, weer verbindingen tussen bepaalde habitattypen, zoals
Droge heide, te herstellen.

Introductie of uitbreiding 'an gebieds 'eemde of genetisch gemodificeerde soorten
Het achterliggende doel van de Robuuste verbinding is het opheffen van barrièrewerking. De Robuuste
verbinding zal in positieve zin bijdragen aan het Natura 2000-gebied door deze ondeling te verbinden en
te versterken. Als gevolg hierdoor zullen de populaties van verschillende soorten worden versterkt en
minder gevoelig zijn voor een mogelijke druk van exoten.
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3.3. Conclusie
Over het algemeen kan worden gesteld dat de realisatie van de Robuuste verbinding een positieve
invloed heeft op een groot aantal milieufactoren die de genoemde soorten en habitattypen kunnen
beïnvloeden. Slecht bij grootschalige ingrepen ten behoeve van de inrichting van de terreinen zijn
verandering in de grondwaterstand te verwachten, hetgeen mogelijk zou kunnen leiden tot verandering
van de waterstanden en - waterkwaliteit in de Natura 2000-gebieden zelf. De inschatting is dat deze
invloed niet groot zal zijn en dat deze door een juiste inrichting en allocatie van de natuurdoeltypen is te
voorkomen. Tijdelijk effecten kunnen mogelijk ook uitgaan van de inrichting van de terreinen tijdens
bepaalde werkzaamheden. Deze zijn in voldoende mate te voorkomen, door bijvoorbeeld de
werkzaamheden in de juiste periode uit te voeren.
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Habitattypen & soorten en beoordelingeffecten 4
4.1 Typen en soorten Sint Jansberg

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):
H7210 'Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davallianae
H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met lIex en soms ook Taxus in de ondergroei

(Quercion robori-petraeae of lIici-Fagenion)
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
H91 EO 'Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Voorkomende soorten Habitatrichtlijn
H1016 Zeggekorfslak
H1083 Vliegend hert

4.1.1 Effecten
o Jde Eikenboscie'1/Reuk. -Eikenb()~

In het gebied gelegen in aansluiting en boven het Sint Jansbos, zal deels bos worden ontwikkeld en deels
andere doeltypen (NL01.23CR), dit zal in positieve zin bijdragen aan de realisatie van de

instandhoudingsdoelen o.a. verminderde inspoeling van meststoffen en uitbreiding van het areaal
Wintereiken-Beukenbos.

El.ekbeg..leideiine bossen
In de habitatrichtlijn gaat het om het behoud van bronbossen en broekbossen aan de voet van de helling.
Door de realisatie van natuur rondom het gebied zullen positieve effecten optreden op dit type, immers er
ontstaan betere mogelijkheden voor het verhogen van de gewenste grondwaterstanden en de bronnen
zullen beter beschermd zijn tegen de inspoeling van venmestende stoffen.

GallgaanmoEiras
Door de aanleg van natuur rondom het gebeid (o.a. in NLO 2.05/2.11CR) ontstaan betere mogelijkheden
voor bestrijding van de verdroging in dit moerasgebied,

Vliegend hl'rt
Het Vliegend hert is zeer gevoelig voor oppervlakteverlies en versnippering, en gevoelig voor vernatting
en barriérewerking. Ook is het Vliegend hert gevoelig voor de introductie of uitbreiding van
gebiedsvreemde of genetisch gemodificeerde soorten. Er worden geen maatregelen genomen in het
Natura 2000-gebied die leiden tot oppervlakteverlies en versnippering van het habitat van het Vliegend
hert. Het achterliggende doel van de Robuuste verbinding is het opheffen van barriérewerking. Door de
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realisatie ervan zal er een aansluiting worden gerealiseerd met het Reichwald, waar de bron populatie van
het Vliegend hert aanwezig is. De RV zal in positieve zin bijdragen aan het Natura 2000-gebied. Door
versterking van de populatie zal het Vliegend hert minder gevoelig zijn voor een mogelijke druk van
exoten. De aanleg van extra bos zal op de lange duur mogelijk bijdragen aan de uitbreiding van het
areaaL.

¿eg~ø~ nT )lciSr

Door de aanleg van natuur rondom het gebied (o.a. in NLO 2.05/2.11CR) ontstaan betere mogelijkheden
voor bestrijding van de verdroging in dit moerasgebied en mogelijk uitbreidingsmogelijkheden voor

zeggen moeras en de daaraan gebonden Zeggekorfslak. Vernattng van het gebied, kan negatieve
effecten hebben op de populatie van Zeggekorfslak. Echter indien dit geleidelijk gebeurt, zal de
Zeggekorfslak de tijd hebben zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

4.1.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tol de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.2 Typen Zeldersche Driessen

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):
H6120 "Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones
H91 Fa Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulvis
minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus anguslifolia, langs de grote
rivieren (Ulmenion minoris)
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

4.2.1 Effecten
"lre- )f irJalgrasland
Aangrenzen NL02.26CR biedt ruimte voor uitbreiding van stroomdalgrasland en is een extra buffer legen
externe invloeden op het Natura 2000-gebied.

Droge bosr inden

Dit is meer een beheerskwestie (ontwikkeling mantel- en zomen). De aanleg van extra natuur heeft geen
negatief effect op dit bostype. Door uitbreiding vindt versterking plaats.

Oude eikenbossen
De aanleg van extra natuur heeft geen negatief effect op dit bostype. Door uitbreiding vindt versterking
plaats.

Droge hardhoutooibossen
De aanleg van extra natuur heeft geen negatief effect op dit bostype. Door uitbreiding vindt versterking
plaats.
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4.2.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.3 Typen en soorten Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied Maasduinen

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):
H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia
uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H6120 "Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
H91 DO "Veen bossen
H91 EO "Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AI 

no-Pad ion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Voorkomende soorten Habitatrichtlijn
H1337 Bever
H 1831 Drijvende waterweegbree

Voorkomende soorten Vogelrichtlijngebied Maasduinen
Grauwe Klauwier (broedvogel)
Boomleeuwerik (broedvogel)
Roodborsttapuit (broedvogel)
Dodaars (broedvogel)
Nachtzwaluw (broedvogel)
Zwarte Specht (broedvogel)
Geoorde fuut
Oeverzwaluw

4.3.1 Effecten
Rondom het Natura 2000-gebied liggen enkele nieuwe natuurgebieden die in de toekomst onderdeel
gaan uitmaken van de Robuuste verbinding. De ontwikkeling is gericht op versterken van de bossen en
heiden in het noordelijk deel van het Natura 2000-gebieden en ontwikkeling van vochtige natuurdoeltypen
in het zuidelijk deel van het Natura 2000-gebied. Voor de ontwikkeling van de vochtige vegetaties wordt
verwacht dat geen ontgronding plaats hoeft te vinden, hoogstens het afvoeren van de voedselrijke
toplaag. Dit zal bij natuurontwikkeling altijd gepaard gaan met het opzetten van de lokale
grondwaterstanden en zal zodanig geconfigureerd kunnen worden dat er geen effecten op

vochtafhankelijke vegetaties in het Natura 2000-gebied zijn te verwachten.
Enige uitzondering hierop is de ontgronding Walbeckerheide (ontwikkelingsvisie Walbeck-Zuid), Deze

ontgronding heeft een natuurgerichte afwerking en er ontstaat een gradiënt van Zwak gebufferde vennen
naar bos via vochtige heidetypen. De ontgronding heeft, met inbegrip van mitigerende maatregelen, geen
invloed op de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (bron: Royal Haskoning/Groenplanning, 2005).
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Ook zijn enkele enclaves binnen het Natura 2000-gebied begrensd als nieuwe natuur. In alle gevallen
betrof dit gebieden waar voorheen geen subsidiemogelijkheden waren voor de provinciale
Subsidieregeling Natuurbeheer. In deze begrensde enclaves wordt gestreefd naar bos, mantel- en
zomen en/of heischraal grasland. De eventuele negatieve effecten van het landbouwkundig gebruik
worden in dat geval opgeheven. Bovendien worden er extra mogelijkheden gevormd voor

boscompensatie wat de ontwikkeling van de instandhoudingsdoelen Droge, Stuifzand in de omgeving ten
goede komt.

ir :: h H Do

De natuurontwikkeling in en rondom gebied draagt bij aan betere milieuomstandigheden door een

versterkte bufferende werking. Bosaanleg/-compensatie in de landbouwenclaves bieden mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van dit type,
Vernattng heeft geen invloed op deze gebieden aangezien deze ver boven de oorspronkelijk (deels te
herstellen) grondwaterspiegel liggen. Daar waar dit niet het geval is, wordt vanuit de historische context,
gestreefd naar het Habitattype Vochtige heide.

U¡TL;:mrl

De natuurontwikkeling in en rondom gebied draagt bij aan betere milieuomstandigheden door een

versterkte bufferende werking. Bosaanleg/-compensatie in de landbouwenclaves bieden mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van dit type, Vernatting heeft geen invloed op deze gebieden aangezien
deze ver boven de oorspronkelijk (deels te herstellen) grondwaterspiegel liggen.

.v ';¡K~eLlu t€,rOt: venrib n

Op de percelen rondom het gebied zullen mogelijk inrichtingsmaatregelen getroffen worden. Indien dit
plaatsvindt naast zwak gebufferde vennen in het Natura 2000-gebied, kan dit mogelijk gepaard gaan met
enige effecten, al liggen in veel gevallen deze vennen hydrologisch geïsoleerd van de grondwaterstanden
in de omgeving. Daarom wordt verwacht dat dit soort maatregelen geen negatieve effecten zullen hebben
te meer daar natuurontwikkeling altijd gepaard gaat met het opzetten van de lokale grondwaterstanden
en zodanig geconfigureerd kan worden dat er geen effecten op vochtafhankelijke vegetaties in het Natura
2000-gebied zijn te verwachten. Op enkele plekken in de Robuuste verbinding vindt ven herstel plaats.

Zu -e v~nripn
Op de percelen rondom het gebied zullen mogelijk inrichtingsmaatregelen getroffen worden. Indien dit
plaatsvindt naast zure vennen in het Natura 2000-gebied, kan dit mogelijk gepaard gaan met enige
effecten, al liggen in veel gevallen deze vennen hydrologisch geïsoleerd van de grondwaterstanden in de
omgeving. Daarom wordt verwacht dat dit soort maatregelen geen negatieve effecten zullen hebben te
meer daar natuurontwikkeling altijd gepaard gaat met het opzetten van de lokale grondwaterstanden en
zodanig geconfigureerd kan worden dat er geen effecten op vochtafhankelijke vegetaties in het Natura
2000-gebied zijn te verwachten.

V0C~\lge heide
Op de percelen rondom het gebied zullen mogelijk inrichtingsmaatregelen getroffen worden. Indien dit
plaatsvindt naast vochtige heide in het Natura 2000-gebied, kan dit mogelijk gepaard gaan met enige
effecten, al liggen in veel gevallen deze vennen hydrologisch geïsoleerd van de grondwaterstanden in de
omgeving. Daarom wordt verwacht dat dit soort maatregelen geen negatieve effecten zullen hebben te
meer daar natuurontwikkeling altijd gepaard gaat met het opzetten van de lokale grondwaterstanden en
zodanig geconfigureerd kan worden dat er geen effecten op vochtafhankelijke vegetaties in het Natura
2000-gebied zijn te verwachten.
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i: :roomd, iig, "si' id

Het stroomdalgrasland bevindt zich langs de Maas. Hier vinden geen beoogde functiewijzigingen plaats
in het kader van de Robuuste verbinding.

P;oliienregetatlE s r ~t;: It L..,

Dit habitattype komt voor op plagplekken in het habitattype Vochtige heide. Er zijn geen effecten te
verwachten (zie aldaar).

Hoogveenbos
Hoogveenbossen liggen in een voedselarm milieu, waar de waterstand met name afhankelijk is van de
invloed van regenwater. Negatieve invloeden vanuit de omgeving worden met name bepaald door de
grondwaterstand en de depositie van vermestende stoffen. Door de realisatie van extra natuur in de
Robuuste verbinding, worden de mogelijke externe invloeden verminderd.

BeekbegelelrlP'1ne ~ ,~s 'n
De inrichting van de ontgronding Walbeckerheide Zuid heeft mogelijk negatieve effecten op de

beek begeleidende bossen langs het Geldersch-Nierskanaal. Echter door het nemen van mitigerende
maatregelen (kleischerm) worden deze effecten weggenomen of vindt zelfs een verbetering plaats (bron:
Royal Haskoning/Groenplanning, 2005).

Be" ,r
Door de realisatie van vochtige en natte biotopen en betere verbindingen worden de leefomstandigheden
voor de Bever in de Robuuste verbinding op positieve wijze beïnvloed.

(irijvei de v. qt ~nMee it "et:

Drijvende waterweegbree is een soort van zwakgebufferde vennen (Hamert) en vooral in greppels langs
de flanken van het huidige maasdal (buiten het Natura 2000-gebied). Voor effecten op zwak gebufferde
vennen, zie aldaar.

GI-aUWE Klau rVier (bi )Pi vei( II

Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van struweel rijke
vochtige en droge biotopen zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de Maasduinen.

Eloomteeuw 'ik (bro€ld' c ¡pi)
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de
Maasduinen. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar verbonden.

Roodbors Itapuit (btoe jV('9"ii
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden, struwelen en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze
soort in de Maasduinen. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar
verbonden.

Dodaars (broedvogel)
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van vennen, poelen
en venherstel zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de Maasduinen.
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~ ht' ,i (bi 'ed 'C a '1)

Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de
Maasduinen. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar verbonden.

,'" tf Ç\pt:¡.:'it (bt "en v'oppO

Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van bostypen zal
bijdragen aan de versterking van deze soort in de Maasduinen. Bovendien worden huidige en

toekomstige leefgebieden beter met elkaar verbonden.

(jeo('rae fiiut
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van vennen, poelen
en ven herstel zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de Maasduinen.

u..vc:rz' \fait W

De oeverzwaluw komen voor in steile wanden in ontgrondingslocaties in ontgrondingslocaties. Deze
locaties worden niet beïnvloed.

CL ni~'I, .",""taire ~oeli n

Deze soorten en habitattypen zijn momenteel niet in het gebied aanwezig. De vestiging zal moeten
plaatsvinden door het nemen van verregaande maatregelen. De Robuuste verbinding vergroot de kans
op het behalen van deze doelen.

4.3.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.4 Typen en soorten Habitatrichtlijn- en Vogelrichtljngebied Swalmdal

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitatlypen aangeduid met een sterretje):
H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en
het Callitrichio-Batrachion

H6120 'Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H91 EO 'Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Voorkomende soorten Habitatrichtlijn
H 1 0 16 Zeggekonslak

H 1163 Rivierdonderpad

H1337 Bever

4.4.1 Effecten
Het Natura 2000-gebied Swalmdal is aangewezen voor riviergebonden en rivierbegeleidende
habitattypen. Alleen in de bovenstroomse delen van het Nederlandse Natura 2000-gebied worden
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gronden aangewezen in de Robuuste verbindingen. Hierdoor wordt het Swalmdal ter plekke versterkt en
ontstaan er meer mogelijkheden voor de doel soorten en habitattypen van het Swalmdal. De

doelstellingen die hier vanuit de Robuuste verbindingen gelden zijn eveneens gericht op het realiseren
van Beekbegeleidende natuurdoeltypen, zoals Elzenbroekbos, Wilgenstruweel en Grote zeggenmoeras.
Op de wat verder van de rivier afgelegen delen zijn de beoogde natuurdoeltypen afhankelijk van de hier
heersende minder voedselrijkere omstandigheden. Voor de inrichting van deze percelen zullen geen
grootschalige ingrepen noodzakelijk zijn.

BekHn en rivierE:n mHt t:ti:i lariH~n
Door de realisatie van natuur in en rondom het gebied zullen positieve effecten optreden voor dit type,
immers er ontstaan betere mogelijkheden voor beek(-dal)herstel en bescherming tegen de inspoeling van
vermestende stoffen. Dit heeft positieve effecten op de waterkwaliteit.

fitrCJomdalgraslandp 11

Het stroomdalgrasland bevindt zich langs de Maas. Hier vinden geen beoogde functiewijzigingen plaats
in het kader van de Robuuste verbinding.

Beekbegeleidende bc _sen

In de habitatrichtlijn gaat het om het behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de
bossen langs de beide beeklopen. Door de realisatie van natuur rondom het gebied zullen positieve
effecten optreden op dit type, immers er ontstaan betere mogelijkheden voor het verhogen van de
gewenste grondwaterstanden en bescherming tegen de inspoeling van vermestende stoffen.

Z 'gge~o islak
Door de aanleg van natuur in ML02.27CpR en ML03.09CpR ontstaan betere mogelijkheden voor
bestrijding van de verdroging in het beekdal en uitbreidingsmogelijkheden voor broekbossen en

zeggenmoeras en de daaraan gebonden Zeggekonslak. Vernatting van het gebied, kan negatieve
effecten hebben op de populatie van Zeggekonslak. Echter indien dit geleidelijk gebeurt, zal de
Zeggekonslak de tijd hebben zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Bovendien zit de

populatie van de zeggekonslak in de meer stroomafwaartse delen van het Swalmdal, waarvan een
populatie nabij het zwembad de meest dichtbij gelegen locatie is in open delen van het broekbos.

RivierdonderiJad

I?oor de realisatie van natuur in en rondom het gebied zullen positieve effecten optreden op voor deze
soort, immers er ontstaan betere mogelijkheden voor beek(-dal)herstel en bescherming tegen de
inspoeling van vermestende stoffen.

Bever
Door de realisatie van vochtige en natte biotopen, waaronder beekbegeleidende bossen en betere
verbindingen worden de leefomstandigheden voor de Bever in de Robuuste verbinding op positieve wijze
beïnvloed.

r'"mplementaire doelen
In het Swalmdal zit een populatie van de GaffellibeL. Door de realisatie van natuur in en rondom het
gebied zullen positieve effecten optreden op voor deze soort, immers er ontstaan betere mogelijkheden
voor beek(-dal)herstel, met ruimte voor slikkige oeverzones, en bescherming tegen de inspoeling van
vermestende stoffen. Door de realisatie van vochtige en natte biotopen en betere verbindingen worden
de leefomstandigheden voor de soort door de Robuuste verbinding op positieve wijze beïnvloed.
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4.4.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.5 Typen en soorten Habitatrichtlijn- en Vogelrichtljngebied Meinweg

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H4030 Droge Europese heide
H7110 'Actief hoogveen
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
H91 DO 'Veen bossen
H91 EO 'Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AI no-Pad ion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Voorkomende soorten Habitatrichtlijn
H 1 096 Beekprik

H 1166 Kamsalamander

H 1831 Drijvende waterweegbree

Voorkomende soorten Vogelrichtlijngebied Meinweg
Boomleeuwerik (broedvogel)
Roodborsttapuit (broedvogel)

Nachtzwaluw (broedvogel)

4.5.1 Effecten
Voor het optimaliseren van de verbindingen van en naar de Meinweg is aan de noordzijde in het van de
Robuuste verbinding op één locatie extra natuur voorzien. In dit deel van de Robuuste verbinding zijn de
ontwikkelingen gericht op zoogdieren en herpetofauna. De instandhoudingsdoelen van de Meinweg
richten zich met name op de habitattypen en soorten afhankelijk van meer zure, voedselarme
omstandigheden. Deze bevinden zich met name in het centraal gelegen deel van het Meinweggebied.
Daarnaast is het Meinweggebied aangewezen voor enkele beekgebonden soorten en typen die langs de
Bosbeek en de Rode beek voorkomen. Verder is het gebied van belang voor de Kamsalamander. De
ontwikkeling in MLO 3.33CpR is gericht op een combinatie van droge natuurtypen behorend bij meer
zuurdere omstandigheden, aangevuld enkele poelen en vochtige graslanden. Met andere woorden

natuurdoellypen die al aanwezig zijn in de omgelegen bestaande natuurgebieden. Voor de realisatie
hiervan zijn geen grootschalige maatregelen noodzakelijk, met uitzondering van het graven van enkele
poelen. Uit ervaring in het Blankwater en Meerlebroek is bekend dat dit geen invloed heeft op de
nabijgelegen hogere gronden van het Meinweggebied en aangrenzende Duitse gebieden.

7ure vennen

Op de percelen rondom het gebied zullen mogelijk inrichtingsmaatregelen getroffen worden. Indien dit
plaatsvindt naast zure vennen in het Natura 2000-gebied, kan dit mogelijk gepaard gaan met enige
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effecten, al liggen in veel gevallen deze vennen hydrologisch geïsoleerd van de grondwaterstanden in de
omgeving. Daarom wordt verwacht dat dit soort maatregelen geen negatieve effecten zullen hebben te
meer daar natuurontwikkeling altijd gepaard gaat met het opzetten van de lokale grondwaterstanden en
zodanig geconfigureerd kan worden dat er geen effecten op vochtafhankelijke vegetaties in het Natura
2000-gebied zijn te verwachten.

Vochtige heide
Op de percelen rondom het gebied zullen mogelijk inrichtingsmaatregelen getroffen worden. Indien dit
plaatsvindt naast vochtige heide in het Natura 2000-gebied, kan dit mogelijk gepaard gaan met enige
effecten, al liggen in veel gevallen deze vennen hydrologisch geïsoleerd van de grondwaterstanden in de
omgeving. Daarom wordt verwacht dat dit soort maatregelen geen negatieve effecten zullen hebben te
meer daar natuurontwikkeling altijd gepaard gaat met het opzetten van de lokale grondwaterstanden en
zodanig geconfigureerd kan worden dat er geen effecten op vochtafhankelijke vegetaties in het Natura
2000-gebied zijn te verwachten.

Droge heide
De natuurontwikkeling in en rondom het gebied draagt bij aan betere milieuomstandigheden door een
versterkte bufferende werking. Bosaanleg/-compensatie in de landbouwenclaves bieden mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van dit type.
Vernatting heeft geen invloed op deze gebieden aangezien deze ver boven de oorspronkelijk (deels te
herstellen) grondwaterspiegel liggen. Daar waar dit niet het geval is, wordt vanuit de historische context,
gestreefd naar het Habitattype Vochtige heide.

Actiei hooqvp ~
Het gaat hier om kleine heideveentjes gelegen in het centrale deel van de Meinweg. De Robuuste
verbinding heeft hier dus geen enkele invloed op.

P¡o~ie"egetaties ",~in; 'eiL ieze n
Dit habitattype komt voor op plagplekken in het habitattype Vochtige heide. Er zijn geen effecten te
verwachten (zie aldaar).

0ude 'lkenIW'lE 1
De aanleg van extra natuur heeft geen negatief effect op dit bostype. Door uitbreiding vindt versterking
plaats.

Hoogvepnbos ;en
Hoogveenbossen liggen in een voedselarm milieu, waar de waterstand met name afhankelijk is van de
invloed van regenwater. Negatieve invloeden vanuit de omgeving worden met name bepaald door de
grondwaterstand en de depositie van vermestende stoffen. Door de realisatie van extra natuur in de
Robuuste verbinding, worden de mogelijke externe invloeden verminderd.

Bepkbegeleiclenc b( :P'
In de habitatrichtlijn gaat het om het behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de
bossen langs de beide beeklopen.Door de realisatie van natuur rondom het gebied zullen positieve
effecten optreden op dit type, immers er ontstaan betere mogelijkheden voor het verhogen van de
gewenste grondwaterstanden en bescherming tegen de inspoeling van vermestende stoffen.
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Reiil

De Beekprik komt voor in de Rode beek en in de Bosbeek. De Robuuste verbinding heeft hier dus geen
enkele invloed op.

~ ;orri::a ne

Deze soort komt in het gebied op meerdere locaties voor. Onderlinge verbinding is een van de doelen om
verder isolement van de deelpopulaties te voorkomen. Via de Robuuste verbinding worden extra

stepping-stones voor deze soort geboden om zich verder uit te breiden door de aanleg van poelen en de
vochtige matig voedselrijke en droge biotopen.

UP 'er de vaterwe"gbree
Deze soort komt voor binnen het bestaande natuurgebied in de buurt van station Vlodrop. De Robuuste
verbinding heeft hier dus geen enkele invloed op.

Nachtz\,aluw
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de
Meinweg. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar verbonden.

Bt' lIT It ei Neri~

Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze soort in de
Meinweg. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar verbonden.

p.."1dt ""~,ttap(iit
Deze soort komt hoofdzakelijk voor binnen de bestaande natuurgebieden. De aanleg van heideachtige
vegetatietypen, schrale graslanden, struwelen en bosranden zal bijdragen aan de versterking van deze
soort in de Meinweg. Bovendien worden huidige en toekomstige leefgebieden beter met elkaar
verbonden.

4.5.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.6 Typen en soorten Habitatrichtlijngebied Roerdal

Voorkomende Habitattypen

(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):
H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en
het Callitrichio-Batrachion
H6120 Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
H91 DO 'Veen bossen
H91 EO 'Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
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Voorkomende soorten Habitatrichtljn
H 1 016 Zeggekorfslak

H 1 037 Gaffellbel

H1061 Donker pimpernelblauwtje
H 1 095 Zeeprik

H 1 096 Beekprik

H 1 099 Rivierprik

H 1134 Bittervoorn

H 1163 Rivierdonderpad

H 1166 Kamsalamander

H1337 Bever

4.6.1 Effecten
Het Natura 2000-gebied omvat een groot gebied die grote delen van het Roerdal beslaan en enkele
kleine delen van het VlootbeekdaL. Dit gebied is aangewezen voor een groot aspect aan soorten. De
meeste hiervan zijn gebonden aan de Roer zelf of de begeleidende biotopen. Voorbeelden zijn enkele
vissoorten, de Gaffellbel en de beekvegetaties. Enkele habitattypen en soorten, te weten de
Veenbossen, de glanshaver- en vossenstaarthooilanden, de pimpernelblauwtjes en de zeggekorfslak
vormen hier een uitzondering op.
De plaatsen waar aansluitend op het Roerdal extra natuur is voorzien ten behoeve van de Robuuste
verbindingen beperken zich hier tot de bovenstroomse delen van de Nederlandse Roer en Vlootbeek. In
het geval van het Roerdal betreft het enkele percelen waar de Robuuste verbinding zich richt op het
ontwikkelen van een verbinding van de Rode beek met het Roerdal ten behoeve van de vergroting van
de migratiemogelijkheden (ML05.33 CpR/ML06.10CR) voor groot deel door het ontwikkelen van
Kamgrasweide en Glanshaverhooiland, te vergelijken met het habitattype glanshaver- en
vossenstaarthooiland. Voor het overige betreft het reeds bestaande natuur.
In het geval van de bovenstroomse delen van het Vlootbeek is de begrenzing van extra natuur eveneens
gericht op het versterken van de verbinding voor de Donker pimpernelblauwtje richting het Duitse deel
van de grensoverschreidende populatie van deze soort. Hier kunnen
Glanshaverhooilanden/Dotterbloemhooilanden worden ontwikkeld, te vergelijken met het habitattype
glanshaver- en vossenstaarthooiland (ML07.33CpR/7.34CpR). Het pimpernelblauwtje kan hier van deze
aansluiting profiteren.

Beken en rivieren niet wa:e planter
Slecht een enkel perceel is direct gelegen langs de Roer. Hier worden geen rivierherstelmaatregelen
voorzien. Door het omzetten van landbouwgrond in natuurgebied of door het afsluiten van
beheersovereenkomsten, zal instroom van de vermestende stoffen enigszins worden verminderd, wat
zowel een positieve invloed heeft zowel op de natuurwaarden van de Roer in het algemeen als op dit
habitattype.

"tr."mdalgrasla 1C

Stroomdalgraslanden zijn op dit moment langs de Roer niet aanwezig. Op het moment dat de Roer meer
vrijheid gegeven kan worden tot het vervullen van meer natuurlijke processen, kunnen weer locaties tot
ontwikkeling komen waar dit graslandtype zal kunnen ontstaan. De Robuuste verbinding zal hier geen
negatieve invloed op hebben.

Glanshavei im ..ossenstaarttiooilanden
Dit habitattype is met name van belang voor de uitbreiding van de populatie van het Donker
pimpernelblauwtje in het gebied en meer in de toekomst voor het Pimpernel 

blauwt je. Op enkele locaties
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aansluitend op het habitatrichtlijngebied wordt in de Robuuste verbinding voorzien in de uitbreiding van
dit natuurdoeltype.

~ 'oe ii: ¡e

Hoogveenbossen liggen in een voedselarm milieu, in het geval van het Roerdal in de Turfkoelen. Op
deze plek is geen Robuuste verbinding voorzien.

I=Uf' \i:eg~lelde nc' boss ~n
In de habitatrichtlijn gaat het om het behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de
fraai ontwikkelde elzenbroekbossen op het landgoed Hoosden. Op deze plek is geen Robuuste
verbinding voorzien.

O:"¡\,"~" rfslak

De Zeggenkorfslak is gebonden aan Elzenbroekbossen met Grote zeggenmoeras. Het voorkomen van
de zeggenkorfslak is niet gerelateerd aan de bovenstroomse delen van de Nederlandse delen van het
Roerdal en VlootbeekdaL. De Robuuste verbinding heeft dus geen invloed op deze soort.

Gaff..lIibel
De Gaffellbel komt voor langs de Roer en is afhankelijk van zowel de rivierbiotopen zelf als bossen met
open plekken niet ver van de Roer verwijderd. Eveneens is de Gaffelibek afhankelijk van een goede
waterkwaliteit. Er zijn in de bovenloop van de Roer enkele percelen langs de Roer begrensd in het kader
van de Robuuste verbinding. Door het omzetten van landbouwgrond in natuurgebied of door het afsluiten
van beheersovereenkomsten, zal instroom van de vermestende stoffen enigszins worden verminderd,
wat een positieve invloed heeft zowel op de natuurwaarden van de Roer in het algemeen en als op dit
habitattype. Ook zal het aandeel bos met open plekken op deze percelen toenemen.

Donker pimpe'nelblduwtje
De begrenzing van Robuuste verbinding is in de bovenstroomse delen van het Vlootbeek eveneens
gericht op het versterken van de populatie Donker pimpernelblauwtje. Er is dus sprake van een positief
effect,

issp.n

Zeeprik, Beekprik, Rivierprik, Bittervoorn en Rivierdonderpad komen voor in de Roer zelf. De aanwijzing
van de Robuuste verbinding heeft een geringe positieve invloed op de waterkwaliteit van de Roer (zie
hierboven).

Complemp'1taire doelen
Het Pimpernelblauwtje is momenteel niet in het gebied aanwezig. De vestiging zal moeten plaatsvinden
door het nemen van verregaande maatregelen, in aanlsuiting op de maatregelen genomen voor het
Donker pimpernelblauwtje. De Robuuste verbinding vergroot de kans op het behalen van deze doelen.

4.6.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.
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4.7 Soorten Habitatrichtlijngebied Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop

Voorkomende soorten Habitatrichtlijn
H1321 Ingekorven vleermuis

4.7.1 Effecten
De Ingekorven vleermuis heeft in de zomer kraamkolonies op de zolders van gebouwen van de Abdij en
het klooster Mariahoop en keren jaarlijks terug naar deze plaatsen. Waarnemingen over het gebruik van
het landschap vanuit deze gebouwen van en naar de jachtgebieden zijn schaars. Uit het buitenland is
bekend dat de Ingekorven vleermuis jaagt in beboste gebieden, parkachtig landschap, boomgaarden en
boven water. De ingekorven vleermuis is een typische oppervlakteplukker: het dier verschalkt insecten
die doorgaans van de bladeren of muren worden geplukt. Tijdens het vliegen vangen ze ook prooien in
de lucht.
Bomenlanen en houtwallen vormen belangrijke verbindingselementen tussen de verblijfplaatsen en de
jachtgebieden. Soms liggen deze op meer dan 10 km afstand van de verblijven,
Om hun jachtgebieden vanuit Abdij Lillbosch te bereiken maken vleermuizen gebruik van vliegroutes die
min of meer gebonden zijn aan de ligging van lijnvormige landschapselementen, zoals lanen, houtwallen
en hagen. Er zijn bij de Abdij Lillbosch tenminste twee vliegroutes vastgesteld, namelijk de oude laan van
tamme kastanjes die in noordwestelijke richting loopt (lengte 500 m) en de aanvoerweg van de
provinciale weg N572 naar de abdij en enkele aansluitende lanen met zomereiken en hagen (lengte 1200
m). Waarschijnlijk liggen de jachtgebieden o.a. in Het Marissen en/of het Haeselaarbroek. Ook de andere
in de buurt aanwezige bos- en natuurgebieden in Nederlands maar ook in aansluitend Duitsland, kunnen
als zodanig gebruikt worden. Over de vliegroutes en jachtroutes vanuit het klooster Mariahoop is geen
informatie bekend, maar waarschijnlijk maakt ook deze kolonie gebruik van de hier boven genoemde
gebieden. In Nederland overwintert de ingekorven vleermuis in mergelgroeven in Zuid-Limburg.
Het ligt voor de hand dat de Ingekorven vleermuis gebruikt maakt van de landschapselementen en
bestaande natuurgebieden in de Robuuste verbinding. De Robuuste verbinding sluit immers aan het het
Natura 2000-gebied Mariahoop (deelgebied ML011.05CpR) en ligt op circa één kilometer afstand van
Abdij Lilbosch (MLO 11.06CpRlML010.32CpR). Omdat in deze deelgebieden wordt ingezet op een
versterking en meer verbindingen tussen de bestaande boskernen door middel van de ontwikkeling van
Berken-Zomereikenbos, zullen zowel de verbindingen als de jachtgebieden kunnen verbeteren. Het

gebied ML010.32CpR dat momenteel begrensd is als beheersgebied worden in het kader van de
Robuuste verbinding natte en vochtige natuurdoeltypen nagestreefd, waarvan 50% bos en struweel.
Deze ontwikkeling ligt in het verlengde van het huidige Haeselaarsbroek. Omdat dit gebied volgens
opgaaf waarschijnlijk dienst doet als jachtgebied, zullen de mogelijkheden voor de soort door toenemen.
De mate waarin, is wel afhankelijk in de uiteindelijke configuratie van de natuurdoeltypen als de gronden
worden ingericht. Dit zal in afstemming op de Ingekorven vleermuis moeten gebeuren.

4.7.2 Conclusie
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op het voornemen tot de realisatie van extra natuur in het
kader van de Robuuste verbinding.

4.8 Typen en soorten Duitse Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden

Swalmdal ui cl VOqf si :hi' ''1et,let Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg & EI npter
Sr.hw~lmbruch
De Robuuste verbinding grenst op het traject Meinweg-Swalmdal aan Duitse zijde aan het
Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg en het habitatrichtlijngebied Elmpter
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Schwalmbruch. Het meer dan 7.000 hectare grote vogelrichtlijngebied is aangemeld als Natura 2000-
gebied voor een groot aantal uiteenlopende broed-, trek- en wintervogels gebonden aan vennen, bossen,
heiden en moerassen en open water. De realisatie van extra natuur in de aangrenzende gebieden van de
Robuuste verbinding in Nederland zal een (beperkte) positieve bijdrage leveren aan de instandhouding
van deze soorten in de grensoverschrijdende regio.

Habitatrichtlijngebied Elmpter Schwalmbruch is eveneens aangewezen voor een groot scala aan
vogelsoorten gebonden aan overeenkomstige biotopen zoals al benoemd voor het vogelrichtlijngebied.
Door de realisatie van de Robuuste verbinding zullen de natuurwaarden grenzend aan dit Duitse
habitarrichtljngebied worden versterkt. Ook hier zijn positieve effecten te verwachten.
Het habitatrichtljngebied is eveneens aangewezen voor een groot aantal habitattypen, voor een deel
vergelijkbaar met de habitattypen van de Meinweg voor een ander deel gebonden aan meer lemige en
bijzondere omstandheden. Aanvullend is het gebied aangewezen voor Kamsalamander en
Zeggekonslak. De Robuuste verbinding is ter plekke eveneens gericht op het ontwikkelen van een
corridor voor herptefauna. Er zijn in de natuurontwikkelingsgebieden geen grootschalige ingrepen

voorzien die negatieve effecten op de grondwaterstroming in de Duitse habitatrichllijngebied tot gevolg
heeft. Uit ervaring in het Blankwater en Meerlebroek is bekend dat dit geen invloed heeft op de
nabijgelegen hogere gronden van het Meinweggebied en aangrenzende Duitse gebieden. De
oorspronkelijk grondwaterstanden zullen weer worden hersteld, waar nodig. AI met al kunnen de effecten
ook op de Duitse Natura 2000-gebieden positief beoordeeld worden.
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Samenvatting en conclusie 5
De Natuurbeschermingswet 1998 voorziet in gebiedsbescherming door aanwIJzing van speciale
beschermingszones. De aanwijzing geschiedt op basis van ecologische criteria.
De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat door middel van een habitattoets moet worden beoordeeld
of plannen aan goedkeuring behoeven op basis van artikel 19j van de wet.
Dit houdt in dat moet worden nagegaan of uitvoering van het plan de kwaliteit van de in stand te houden
habiats kan verslechteren of dat de te beschermen soorten worden verstoord door uitvoering van het
plan. Omdat in de nabijheid van de Robuuste verbinding enkele Natura 2000-gebieden gelegen zijn,
zowel in Duitsland als in Nederland, is deze habitattoets opgesteld om de genoemde effecten te kunnen
beoordelen.
Allereerst is ingeschat welke mogelijke (indirecte) milieu-effecten de Robuuste verbinding met zich mee
kan brengen. Hieruit is geconcludeerd dat de Robuuste verbinding een positieve invloed heeft op de
milieu-omstandigen in en rondom de Natura 2000 gebieden. Met name als gevolg van de realisatie van
extra natuur nabij deze gebieden, de toename van de verbindingen tussen deze gebieden en een extra
bufferende werking tegen bestaande negatieve invloeden.
Van mogelijke negatieve effecten zou alleen sprake kunnen zijn tijdens het uitvoeren van grootschalige
inrichtingsmaatregelen. Desondanks wordt ingeschat dat deze niet van invloed zijn op de bestaande
natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden, omdat deze projecten gericht zijn op het verbeteren van de
natuurlijke omstandigheden, de bijzondere natuurwaarden vaak (hydrologisch) geïsoleerd zijn of op
voldoende afstand liggen ten opzichte van de nieuwe natuurgebieden, en dat ten tijde van uitvoering in
voldoende mate rekening kan worden gehouden met de ligging en aanwezigheid van deze habitattypen
en soorten in aangrenzende gebieden.
Na de beoordeling van de mogelijke (indirecte) milieu-effecten zijn die delen van de voorgestelde
begrenzing van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook die grenzen aan vastgestelde of aangemelde
Natura 2000-gebieden of waar de begrenzing in de directe omgeving ligt, beoordeeld op eventuele
negatieve directe effecten.
Hieruit komt naar voren dat ook op dit detailniveau dezelfde conclusies kunnen worden getrokken. Dit
leidt tot de eindconclusie dat van de plannen voor de Robuuste verbinding geen negatieve effecten
uitgaan op de aangrenzende Natura 2000-gebieden.
Een goedkeuring van de plannen voor de Robuuste verbinding op grond van artikel 19j Natuur-
beschermingswet 1998 is dan ook niet nodig.

PIanMER bij de POL-aanvullng



~( Robuuste verbinding Schinveld.Mook



Bijlage 2
L n 'JiJ"'!
Verkenning Robuuste verbinding Schinveld-Reichswald (Naar een robuuste grensoverschrijdende
ecologische structuur op de oostoever van de Maas), Arcadis 2002
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