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1.

Afbeelding 1.1

Ligging van het plangebied

STARTNOTIIEI

HOOFDSTUK

Inleiding

AANLEIDING

Wayland Nova B.V. heeft het voornemen om fase 3 en 4 van Siberië te ontwikkelen.

Het bedrijf is gelieerd aan Fortaplant dat is gevestigd in Siberië fase 2. In de toekomst wil de

onderneming graag uitbreiden in westelijke richting. Voor deze uitbreiding en voor de

vestiging van andere bedrijven wil de onderneming de mogelijkheden onderzoeken voor de

ontwikkeling van Siberië 3 en 4. Het Rijk en de Provincie wilen de versnipperde

glastuinbouw in Noord- en Midden Limburg concentreren in twee

projectvestigingsgebieden Californië en Siberië. De op dit moment bestemde oppervlakte

voor glastuinbouw is niet toereikend voor de vraag naar vestiginglocaties. De gemeente

Maasbree en de Provincie Limburg zijn op zoek naar mogelijkheden om deze doelstelling te
realiseren en zijn dan ook graag bereid om in gezamenlijkheid met Wayland Nova B.V.I mee

te denken over de ontwikkeling van Siberië fase 3 en 4 en hebben daartoe een

samenwerkingsovereenkomst met Wayland Nova B.V. getekend.

De ontwikkeling van Siberië fase 3 en 4 omvat het realiseren van circa 110 hectare

uitgeefbare glastuinbouw kavels, voor uiteindelijk circa 100 ha glas. Daarnaast zal ook een

deel van het plangebied (oostelijke deel) worden ingevuld met bedrijven uit de agribusiness

sector. In afbeelding 1.1 is het plangebied voor fase 3 en 4 van Siberië aangegeven; de totale

omvang van het plangebied is circa 178 hectare. Hiervan wordt circa 169 hectare

herontwikkeld; het overi e deel behoudt zïn functie.
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ligging plangebiec

In deze tekst wordt regelmatig gesproken over Wayland Nova B.v. Daar waar Wayland staat, kunt u Wayland

Nova B.v. lezen. Hetzelfde geldt voor de term initiatiefnemer.
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FASERING SIBERIE

1.2

M.E.R.-PLICHT

DOEL M.E.R.-PROCEDURE

STARTNOTITEl

Het gebied Siberië bestaat uit 4 fasen. Voor fase 1 is een onherroepelijk bestemmingsplan,

voor fase 2 tot en met 4 niet. In fase 1 en 2 hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen

plaatsgevonden d.m.v. artikel 19 procedure, omdat het gebied Siberië in het POL is

aangeven als een concrete beleidsbeslissing. Gelet op de (bruto) omvang (48 ha) was fase 1

niet m.e.r..plichtig (en ook niet m.e.r.-beoordelingsplichtig). Voor fase 2 (circa 78 ha) is een

m.e.! .~beoordelingsprocedure gevolgd die er toe heeft geleid dat het bevoegd gezag heeft

besloten dat geen m.e.r. noodzakelijk is voor deze uitbreiding van het

projectvestigingsgebied. Dit besluit is op 19 augustus 1999 in de Staatscourant gepubliceerd.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1 en 2 (gezamenlijk) is nooit (verder) in

procedure gebracht.

DE M.E.R.-PROCEDURE

Het Besluit mileueffectrapportage geeft aan dat voor het realiseren van een

glastuinbouwgebied van 100 hectare of meer (onderdeel C, categorie 11.3) de procedure van

mileueffectrapportage doorlopen moet worden. Het gaat hierbij om de volledige activiteit,

dat wil zeggen de kaveloppervlakte bestemd voor glastuinbouw samen met de oppervlakte
voor alle niet-glastuinbouw: bebouwing, wegen, water en groen. Deze kunnen immers niet
los worden gezien van de glastuinbouwbestemming zelf. Zoals hiervoor is aangegeven

omvat fase 3 en 4 van Siberië een gebied van circa 169 hectare dat wordt herontwikkeld tot

glastuinbouwgebied (en aanverwante functies) en is daarom m.e.r.-plichtig.

Doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de

besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke negatieve gevolgen voor het
mileu. In dit geval betreft het de besluitvorming over het nieuw op te stellen

bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied Siberië. Dit bestemmingsplan heeft

betrekking op het totale plangebied voor Siberië: fase 1 tot en met 4. Procedureel word de

m.e.r.-procedure gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure¡ een toelichting op de

m.e.r.-procedure zelf is in hoofdstuk 7 opgenomen.

De m.e.r.-procedure geeft betrokkenen (zoals omwonenden) voortijdig de kans

aanbevelingen te doen over hetgeen in het MER onderzocht moet worden. Daarnaast heeft

de m.e.r.-procedure de functie om de voorgestelde ontwikkeling van glastuinbouw te
overdenken en (vanuit milieuoogpunt gezien) realistische voorstellen te doen voor een

alternatieve invullng.

Het op te stellen milieueffectrapport (MER) dient overall de meest geschikte

inrichtingswijze van de voorgenomen activiteit in beeld te brengen. Daarbij worden de

gevolgen voor het mileu en ruimtegebruik beschreven. Dat geldt zowel voor het effect ter
plaatse als in de directe omgeving (uitstralingseffecten zoals verkeer en geluid) van de
betreffende activiteit.

Het MER richt zich in dit geval dan ook op de inichting van Siberië fase 3 en 4. Voor fase 1

en 2 van Siberië hoeven geen alternatieven te worden ontwikkeld; deze fasen zijn immers al

gerealiseerd. Bovendien hoeven voor fase 1 en 2 geen effecten te worden beschreven gelet

op de reeds gevolgde m.e.r.-beoordelingsplicht-procedure voor fase 2 en het feit dat fase 1

niet m.e.r.- en beoordelingsplichtig was.
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1.3

U KUNT AANGEVEN WAT IN

HET MER MOET WORDEN

ONDERZOCHT!

1.4

STARTNOTJIEI

Wayland Nova B.V. is de initatiefnemer voor de m.e.r..procedure. De gemeenteraad van
Maasbree vormt het Bevoegd Gezag en coördineert de m.e.r.-procedure (art. 14.1 Wet

Milieubeheer).

MOGELIJKHEDEN VOOR INSPRAAK

De m.e.r.-procedure begint met de publicatie van deze startnotitie, waarin de initiatiefnemer

het voornemen kenbaar maakt om fase 3 en 4 van Siberië te realiseren. De startnotitie wordt
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Schriftelijke inspraakreacties over de startnotitie
kunnen worden verzonden aan de gemeenteraad van Maasbree (zie onderstaand kader).

De inspraakreacties worden betrokken bij de Richtlijnen voor het MER.

Gemeenteraad van Maasbree

Postbus 8000

5993 ZG Maasbree

I

. Contaetp.ersoon: de heer J. Timmermans

OPBOUW VAN DEZE STARTNOTITIE

Na dit inleidende hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 de probleern- en doelstelling voor

Siberië. In hoofdstuk 3 is de locatiekeuze voor Siberië uit het POL en de planbegrenzing

toegelicht. Een beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen in het
plangebied is in hoofdstuk 4 opgenomen. Het proces van alternatiefontwikkeling en de

inrichtingsaltematieven en varianten zelf zijn beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is

een voorstel opgenomen voor te onderzoeken effecten in het MER. Hoofdstuk 7 tot slot geeft

een toelichting op het relevante beleidskader en de procedure.

De startnotitie omvat de volgende bijlagen:

1. Begrippenlijst.

2. Voorlopig voorkeursalternatief.

i

I

i
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2.1

BELANG VAN DE

GLASTUINBOUWSECTOR IN

LIMBURG

SIBERIË IN RELATIE MET

HAAR OMGEVING

STARTNOTITE!

HOOFDSTUK

Probleemstelling en
doel

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen die ten grondslag hebben gelegen aan de

ontwikkeling van glastuinbouwgebied Siberië. Allereerst wordt uiteengezet waarom de
ontwikkeling van fase 3 en 4 van de glastuinbouwlocatie Siberië noodzakelijk is (paragraaf 2.1).

In paragraaf 2.2 worden de doelstellingen voor de ontvikkeling van Siberië als projectmatig

glastuinbouwgebied gegeven.

PROBLEEMSTELLING

De glastuinbouw is een belangrijke economische en ruimtelijke factor in Noord- en Midden-
Limburg. Hiervoor is een geprognotiseerde autonome groei voorzien. Daarnaast is ruimte

nodig voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit gebieden waar een herstructurering
van glastuinbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld het MaasdaL. Siberië is één van de tien nieuw te

ontwikkelen projectvestigingslocaties die op basis van het Bestuurlijk afsprakenkader
herstructurering glastuinbouw tussen het Ministerie van LNV en de Land~ en

Tuinbouworganisatie Nederland zijn aangewezen (LNV en LIO, 2000).

De regio Zuidoost.Nederiand is in oppervlakte het grootste tuinbouwgebied van

Nederland; qua productie komt deze regio op de tweede plaats.

Ontwikkelingen in de sector
De glastuinbouwsector is aan een sterke groei en verandering onderhevig. De groei heeft
zowel betrekking op de daadwerkelijke productieomvang van de totale sector, maar ook de

individuele bedrijven kennen grote groei. Deze bedrijfsgroei leidt tot schaalvergroting in de
sector, kassen/ bedrijfslocaties worden (veel) groter en bedrijven zijn steeds vaker op zoek
naar kavels groter dan 10 hectare. Dit geldt ook voor het bedrijf Fortaplant (gelieerd aan

Wayland Nova) dat gevestigd is in de eerder gerealiseerde fasen. Het bedrijf wil graag in de

buurt van haar kavel uitbreiden. De ontwikkeling van fasen 3 & 4 biedt mogelijkheden

hiervoor.

Glastuinbouwbedrijven wensen de mogelijkheid om een bedrijfswoning bij de
productielocatie te kunnen realiseren. Deze bedrijfswoningen hebben tevens een positeve

invloed op de grondexploitatie van de totale ontwikkeling.

Naast de primaire productie is ook de toelevering, de verwerking, de handeL, onderzoek en
voorlichting sterk vertegenwoordigd. De handel concentreert zich op het terrein van de

gemengde veilng ZON in Venlo, onder te verdelen in ZON (groenten en fruit) en
FloraHolland vestiging ZON (bloemen en planten).

I 110S021Zfì10W21200921004 ARCADIS I 7



Afbeelding 2.2

Siberië in relatie met haar

omgeving

UITBREIDING GEWENST

2.2

DOEL

sTARTNoTIlel

Op het veilingterrein bevindt zich daarnaast het ZON Fresh Park, een logistiek centrum
waar bedrijven zijn gevestigd die actief zijn in de verwerking en distributie van groente,

fruit, bloemen, planten en boomkwekerijproducten. In Herongen (in Duitsland, gelegen op
10 km afstand van veilng ZON) is recentelijk een nieuwe bloemen veiling geopend.~~~
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De regio Zuidoost.Nederland, en specifiek Noord- en Midden-Limburg, ligt op een
strategische positie en op grond van bovenstaande ontwikkelingen is uitbreiding van

glastuinbouw noodzakelijk en wenselijk. De specifieke ontwikkelingen binnen de sector ten
aanzien van bedrijfs- en afzetstructuren, schaalgrootte, collectieve voorzieningen en

duurzaamheidaspecten, zijn voor het Bestuurlijk Overleg Glastuinbouw en het College van
Gedeputeerde Staten van Limburg, aanleiding om de groei van de glastuinbouw niet
verspreid, maar bij voorkeur geconcentreerd op zogenaamde projectvestigingslocaties
plaats te laten vinden. Dit is uitgewerkt en vastgelegd in het ProvinciaalOmgevingsplan

Limburg (POL, 2002). Eén van die projectvestigingslocaties is Siberië. Ook in de Nota

Ruimte (2004) wordt dit onderstreept. In de Nota Ruimte is Siberië (samen met Californië)

aangeduid als een landbouwontwikkelingsgebied voor glastuinbouw.
Een landbouwontwikkelingsgebied is een duurzaam ingericht en landschappelijk goed

ingepast gebied, waarin ruimte wordt geboden voor nieuwvestiging en uitbreiding van
glastuinbouwbedrijven. Het gaat hierbij ook om agrarisch gerelateerde bedrijven.

DOElSTELlJNG

Het doel van het gebied Siberië is: "Het projectmatig en integraal ontwikkelen van fase 3
en 4 van de locatie Siberië tot een hoogwaardig glastuinbouwcomplex van circa 100
hectare netto glas in combinatie met agribusiness op een zodanige wijze dat invullng
wordt gegeven aan de in de probleemstellng geconstateerde tekortkomingen bij een
autonome ontwikkeling."
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STARTNOTITE!

AMBITIES Deze hoogwaardigheid zal tot uitdrukking moeten komen in een opzet, waarbij vooral

aandacht zal worden gegeven aan:

een landschappelijk aantrekkelijke en ecologisch verantwoorde inpassing;

een duurzame onn.ikkeling uit oogpunt van energie en milieu;
de toepassing van innovatieve technieken;

. een effciënte inrichting gericht op een optimale bedrijfsvoering in combinatie met een

hoogwaardige woon- en leefomgeving voor de ondernemer.

I 110502IZI'/0W212009211004 ARCADIS 19



3.1

INPERKING lOCATIES

STARTNOTITEl

HOOFDSTUK

Locatiekeuze en
begrenzing Siberië

LOCATIEKEUZE GLASTUINBOUW IN HET PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN LIMBURG

De provincie Limburg heeft ten behoeve van de locatiekeuze van glastuinbouw in het
ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL) een locatie-MER opgesteld (Provincie Limburg,

2000). Dit wordt verder aangeduid als het MER-POL.

Als zoekgebied voor potentiële projectvestigingslocaties zijn in het MER-POL de

zogenoemde centrumgebieden voor glastuinbouw uit het Streekplan Noord- en Midden-
Limburg genomen (1995), aangevuld met de locaties Siberië en Californië, die gedeeltelijk

buiten de centrumgebieden liggen. De centrumgebieden zijn destijds aangewezen op basis
van een brede ruimtelijke en mileutechnische afweging binnen de regio.

Hierbij hebben de volgende argumenten onder andere een rol gespeeld:
Ligging ten opzichte van de Provinciale Ecologische Structuur (PES).

Het landschappelijke basis- en het bebouwingspatroon (en geomorfologisch en

cultuurhistorisch patroon).

. Aangewezen mileubeschermingsgebieden (o.a. grondwaterbeschermingsgebieden).
Ligging ten opzichte van de veilng/logistiek.

. Ligging van bestaande glastuinbouwbedrijven.

De locaties Siberië en Californië zijn toegevoegd op basis van het "Bestuurlijke

afsprakenkader herstructurering glastuinbouw" (2000) tussen het Ministerie van LNV

(ondersteund door het Ministerie van VROM) en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LIO).
In dit afsprakenkader zijn beide locaties als te ontwikkelen vestigingsgebieden voor

grootschalige duurzame glastuinbouw aangegeven. Zij dienen gezamenlijk ruimte te bieden
aan 266 hectare netto glasl.

Binnen het zoekgebied zijn zestien potentiële projectvestigingslocaties geselecteerd.

Deze eerste selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal uitsluitende

(randvoorwaarde- en eisenstellende) criteria. Een randvoorwaarde was bijvoorbeeld een
oppervlakte van minimaal 100 hectare netto glas vanwege duurzaamheid, effciency en
vanuit economisch oogpunt. Ook is geselecteerd op locaties waar de bruto

hectaredoelstelling van minimaal 150 hectare op een relatief compacte wijze te realiseren is

met al in de huidige situatie kavelgroottes van gemiddeld 4 à 6 hectare en relatief weinig

belemmeringen van bebouwing, leidingen en overig grondgebruik.

2 Bron: Ruimtelijk beleid glastuinbouw - Novioconsult van Spaendonck, 31 mei 2005
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MILIEU BELANGRIJK BIJ

KEUZE VOOR LOCATIE

SIBERIË

POL GEEN CONCRETE

BELEIDSBESLISSING

STARTNOTIIEI

Daarnaast is gestreefd naar een goede bereikbaarheid (maxirumgrens van 5 km
hemelsbreed tussen locatie en transportas). Vervolgens zijn in een tweede ronde de

overgebleven potentiële projectvestigingslocaties ten opzichte van elkaar op hoofdlijnen

beoordeeld aan de hand van een aantal rangschikkende criteria enerzijds met betrekking tot
de mileueffecten en anderzijds met betrekking tot de vestigingscondities voor
glastuinbouw. Van de 16 potentiële projectvestigingslocaties scoren de locaties Californië,

Siberië, Tienraijseweg en Molenveld voor zowel milieu als voor glastuinbouw het beste.

De genoemde vier locaties zijn in het MER-POL nader onderzocht op hun milieueffecten en

ruimtelijke effecten. Uit de integrale beoordeling van de individuele locaties volgde echter

geen duidelijke voor- of afkeur voor één of meerdere van deze locaties. Bij een integrale

beoordeling van de gecumuleerde effecten van combinaties van telkens hvee locaties (dit

zijn de alternatieven in het MER-POL) kwam de locatiecombinatie Californië en Siberië in

lichte mate als meest gunstig voor het milieu naar voren (MMA). Dit werd vooral duidelijk

toen specifiek gekeken werd naar de aspecten landschap en leefbaarheid. De locaties gaven

echter wel een aantal knelpunten ten aanzien van flora, fauna en ecologie (zie hiervoor

paragraaf 4.4). Sterk punt van deze locaties is - naast de gunstigere milieueffecten - vooral

het aanhaken bij bestaande concentratiegebieden glastuinbouw, hetgeen op het
hoofdstructuurniveau te verkiezen valt boven het realiseren van nieuwe locaties.

Het koppelen van nieuwe ontwikkelingen aan bestaande of al voorgenomen
concentratiegebieden betekent bovendien dat gemakkelijker de voor deze gebieden

benodigde 'kritsche massa' kan worden gerealiseerd. Door de bestaande en voorgenomen
concentratiegebieden uit te breiden wordt de draagkracht van deze locaties voor collectieve

(mileusparende) voorzieningen versterkt.

Het MER-POL voor de locatiekeuze is getoetst door de Commissie m.e.r., die oordeelde dat

het MER-POL de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over nieuwe

locaties.

De locaties Californië en Siberië zijn door de provincie in het POL2002 als

projectvestigingslocaties benoemd vanwege de (iets) gunstigere mileubeoordeling en
vanwege de mogelijkheid om aan te haken bij de bestaande concentratiegebieden voor

glastuinbouw.

Beroep bij de Raad van State
Bij de behandeling van het POL2002 bij de Raad van State (RvS) is echter gebleken dat het

POL ten aanzien van de glastuinbouwlocaties niet gezien kan worden als een concrete
beleidsbeslissing. Het besluit is niet concreet, aangezien er op het niveau van percelen nog

geen duidelijkheid is gegeven of deze gebruikt kunnen blijven worden op de huidige wijze
of dat er een verandering naar projectvestiging glastuinbouw dient op te treden. Verder is

door de RvS geconstateerd dat er onvoldoende inzicht is gegeven in de op de locatie
aanwezige natuurwaarden en hoe hiermee omgegaan dient te worden. In feite zegt de

uitspraak van de RvS dat er door de provincie slechts beleidsmatig is aangegeven hoe de
locatie Siberië ontwikkeld kan worden. Hiermee is het 'harde' karakter van de concrete

beleidsbeslissing komen te vervallen. De consequentie hiervan is dat niet het POL, maar het

bestemmingsplan wordt aangewezen als het eerste ruimtelijke plan waarin de locatie wel
concreet wordt geregeld, waardoor voor een bestemmingsplanherziening alsnog een m.e.r.-
procedure gevolgd dient te worden. Dat gebeurt nu met de m.e.r.-procedure voor Siberië

fase 3 en 4.

111050i1ZF710W2ji009iiloo4 ARCADIS I"



3.2

Afbeelding 3.3

Verschillende plangrenzen in

bestemmingsplannen en

locatie-MER! POL

STARTNOTIIEl

BEGRENZING VAN DE LOCATIE SIBERIE

De locatie Siberië ligt ten noorden van de kern Maasbree van de gemeente Maasbree in de

provincie Limburg. De locatie Siberië bestaat uit een aantal fasen. Fase 1 en 2 vormen het

oostelijk deel van de projectvestiging glastuinbouw Siberië en zijn inmiddels grotendeels

gerealiseerd. Deze m.e.r.-studie heeft betrekking op fase 3 en 4. De noordelijke begrenzing

wordt gevormd door de A67, de westelijke begrenzing door Rozendaal, de zuidelijke

begrenzing door recreatiepark Breebronne en de oostelijke begrenzing door fase 1 en 2 en de

Eindhovenseweg. In onderstaande afbeelding zijn de verschilende begrenzingen van de

locatie voor Siberië in het POL en relevante bestemmingsplannen weergegeven. Tevens is de

plangrens voor fase 3 en 4 die in deze m.e.r.-studie wordt gehanteerd.
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Uit afbeelding 3.4 blijkt dat de totale locatie Siberië groter is dan de locatie zoals deze is

opgenomen in het POL. Reden hiervoor is dat sinds 2002 de behoefte aan (grotere)

glastuinbouwkavels is toegenomen. Dit komt mede door het restrictieve beleid voor
bedrijfsontwikkelingen op solitaire locaties elders in de regio en provincie.

Bedrijfsontwikkeling is daardoor alleen mogelijk in concentratiegebieden en

projectvestigingen (voor de grotere bedrijven)_ Dit is de reden waarom gekozen is voor een

optimale inrichting en maximale benutting van het gebied.
De toegevoegde ruimte is mede nodig vanwege de forse water en inpassingopgave die er
ligt. Daarnaast is aan de oostzijde van het gebied, aansluitend aan Tradeport West het

Agribusinessterrein toegevoegd.

Niet alle gronden binnen fase 3 en 4 van Siberië worden ingezet voor de ontwikkeling van
het glastuinbouwgebied. Daarom wordt gesproken over een bruto oppervlak van de locatie

Siberië van circa 178 hectare. Het plangebied omvat die (delen van) percelen waarvoor een

nieuwe verkaveling, inrichting en functie is voorzien. Een aantal (delen van) bestaande

bosgebieden blijven behouden. Het beschikbare areaal voor het plangebied bedraagt circa
169 hectare. Indien compensatie noodzakelijk is kan dit ook buiten het plangebeid

plaatsvinden.
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4.1

Afbeelding 4.4

Plangebied met belangrijkste

benamingen

STARTNOTJIEI

HOOFDSTUK

Omgevingsanalyse

ALGEMEEN

De omgevingsanalyse richt zich vooral op het plangebied voor fase 3 en 4 van Siberië. In de

volgende paragrafen zijn de relevante mileuaspecten beschreven: ruimtegebruik, bodem en

water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, verkeer, geluid, luchtkwaliteit en

licht.

De omgevinganalyse dient als basis voor de uitwerking van de voorgenomen activiteit in
hoofdstuk 5 van deze startnotiie. Tevens vormt de omgevingsanalyse het referentiekader

voor de effectbeoordeling van de alternatieven in het MER. Het basisjaar voor de huidige
situatie is het jaar van aanvang van deze m.e.r.-studie (januari 2007). Voor de autonome

ontwikkelingen (zonder realisatie van fase 3 en 4 van Siberië) is als referentiejaar 2020

gekozen. De autonome ontwikkelingen zijn beschreven aan de hand van vastgesteld beleid
en bekende ontwikkelingen waarvoor de besluiten in januari 2007 al zijn genomen.

Er wordt in deze m.e.r.-studie onderscheid gemaakt in plangebied en studiegebied.
Het plangebied is het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit plaatsvindt, zie ook

afbeelding 4.5. De effecten strekken zich echter ook uit tot buiten het plangebied. Het gebied

waarin effecten optreden wordt het studiegebied genoemd. Het studiegebied kan van aspect

tot aspect verschilen, in het MER wordt dit aangegeven.
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4.2

4.3

BODEM

BODEMKWALITEIT

ST ART NOTITIE I

RUIMTEGEBRUIK

Huidige situatie
Het plangebied is grotendeels in gebruik als agrarisch gebied. Het betreft vooral een

rundveebedrijf; tevens is er een tuinbouwbedrijf en een boomkwekerij in het plangebied

aanwezig. Ten oosten van het plangebied is Siberië fase 1 en 2 gelegen. Hier zijn op dit

moment 7 glastuinbouwbedrijven gevestigd. Drie braakliggende percelen zijn reeds
verkocht en dienen als uitbreiding voor bestaande bedrijven.

In het plangebied liggen 4 bedrijfswoningen (vooral langs de weg Siberië). Er zijn geen
burgerwoningen in het plangebied aanwezig. Wel zijn er grenzend aan het plangebied

burgerwoningen aan de weg Rozendaal gelegen.

In het plangebied zijn beperkt recreatieve voorzieningen aanwezig. Er ligt een aantal

zandpaden (deels in het bosgebied dat tot EHS behoort). Ten zuiden van het plangebied ligt
recreatiepark Breebronne.

Autonome ontwikkeling
Er zijn in en om het plangebied geen nieuwe woon- of werkgebieden of recreatieve
voorzieningen gepland. Op fase 1 en 2 van Siberië zijn nog enkele percelen waar nog geen

bedrijven zijn gerealiseerd, maar die wel verkocht zijn en dienen als
uitbreidingsmogelijkheid voor reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven.

BODEM EN WATER

Huidige situatie
In het westelijk deel ter hoogte van de weg Rozendaal zijn Vlakvaaggronden aanwezig.

Het oostelijk deeL, nabij het Rozendaal bestaat uit vorstvaaggronden. In het overig deel van

het plangebied zijn Veldpodzolgronden aanwezig. De samenstellng van de bodem levert

op dit moment geen aandachtspunten op. De samenstelling bestaat voornamelijk uit lemig
fijn zand.

De gemeente Maasbree heeft een bodemkwaliteitskaart. Deze geeft aan dat er geen
verdachte locaties aanwezig zijn in het plangebied Siberië 3 en 4. Deze locatie is als schoon

te betitelen. Vrijkomende gronden in dit plangebied mogen over het gehele plangebied

gebruikt worden, en afgezet naar gelijkwaardige gebieden binnen de gemeenten Venray,
Helden, Meijel en Sevenum (gezamenlijke bodemkwaliteitskaart).
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STARTNOTlIEI

Afbeelding 4.5

Bodemopbouw Legenda
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bodemtypen

WATER Het plangebied ligt globaal op een hoogte van 28 m+NAP. In het plangebied ligt een
gedeelte Perspectief 3 van het POL en heeft daarmee het kenmerk 'ruimte voor
veerkrachtige watersystemen' . Het gaat om een deel van de oorspronkelijk voorziene

ecologische verbindingszone. Deze ruimte kan worden gebruikt voor water(berging).
Bebouwing van dit gebied is mogelijk mits er geen negatief effect bestaat voor het

watersysteem.

GRONDWATERKWANTITEIT Het plangebied ligt op de rand van de Peelhorst. Ten oosten van het bestaande

glastuinbouwgebied ligt de Venloslenk. Ter hoogte van het plangebied bestaat de diepe

ondergrond tot 18m+NAP uit een 10 meter dikke deklaag. Deze deklaag bestaat uit
slibhoudend fijn zand. Onder de deklaag is het l watervoerend pakket aanwezig.

Het l watervoerend pakket heeft ter plaatse van het plangebied een dikte van circa 3 meter

(18 m+NAP tot 15 m+NAP) en bestaat uit grof zand. Vanaf 15m+NAP (13 m -mv.) is een
scheidende laag aanwezig bestaande uit zware klei. Ter hoogte van de weg Rozendaal ligt
de Sevenumse breuk. Ten westen van deze breuk is een andere geohydrologische

bodemopbouw aanwezig.

Het grondwater stroomt hoofdzakelijk in oostelijke richting, richting de Maas. Lokaal is er
afstroming naar de lokale beekjes. Op basis van grondwaterkaart blijkt dat in het plangebied

overwegend grondwatertrap V aanwezig is. In het oostelijk deel van het plangebied is

grondwatertrap VI en VII aanwezig. In westelijk deel van het plangebied nabij de snelweg,
is grondwatertrap VI gekarteerd. In onderstaande tabel is de betekenis van de
grondwatertrappen weergegeven.

V Vi VII

Gemiddeld 0: 40 cm 40-80 cm ,.80 cm beneden
hoogste beneden beneden maaiveld
grondwaterstand maaiveld maaiveld
(GHG)

gemiddeld laagste ,. 120 cm ,.120 cm ,.120 cm beneden
grondwaterstand beneden beneden maaiveld
GLG maaiveld maaiveld
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Afbeelding 4.6

Aanwezige grondwatertrappen

OPPERVLAKTEWATER
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Ten noorden van de weg Siberië, ligt de waterloop het RozendaaL. Deze waterloop watert af

op de Lage Heide. De Lage Heide stroomt aan de oostzijde van het bestaande

glastuinbouwgebied Siberië naar het noorden en mondt uit in de Groote Molenbeek.

Het gebied ten zuiden van de weg Siberië watert af op de Lange Heide. Deze waterloop ligt

ten noorden van de Recreatiepark Breebronne en mondt ten zuiden van het bestaande
glastuinbouwgebied Siberië uit in de Krayelsche Loop. Het bestaande glastuinbouwgebied

watert af op de Lange Heide. De Krayelsche Loop mondt ter hoogte van het klaverblad

A67 / A73 uit in de Everlose beek. Ter plaatse van het plangebied is in de Lange Heide een

stuw aanwezig. Het winterpeil is 26,00 m+NAP. Het zomerpeil is 26,50 m+NAP.

De waterlopen in het gebied behoren deels tot het stroomgebied van het zuidwestelijk

Maasterras en deels tot het stroomgebied van de Groote Molenbeek. In het
waterbeheersplan van het waterschap is aangegeven dat in de aanwezige beken hoge
waarden Sulfaat, Nitraat en Fosfaat worden gemeten. Daarnaast wordt door de

aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen de normen vaak overschrijden. De biologische

kwaliteit van de Everlosebeek is matig, hoewel de (dier)soortensamenstelling toch redelijk

divers is.
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Afbeelding 4.7

ligging waterlopen

BODEM

GRONDWATER

OPPERVLAKTEWATER

4.4

SITUERING EHS EN POG
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Autonome ontwikkeling
De verwachting is dat de bodemopbouw in de autonome ontwikkelingen niet of in beperkte

ma te zal veranderen.

In de autonome ontwikkeling blijft het gebied in agrarisch gebruik. De onttrekkingen van

grondwater ten behoeve van beregening zullen hierdoor gelijk blijven.
De grondwaterkwaliteit zal zich in de toekomst waarschijnlijk verbeteren. Door met name

beleid en regelgeving ten aanzien van de te realiseren waterkwaliteit (Europese
Kaderrichtlijn Water, de nog te verschijnen Nitraat-richtlijn) en daaruit voortvloeiende

maatregelen dient deze verbetering plaats te gaan vinden.

Voor de waterlopen in het plangebied zijn in de toekomst geen maatregelen voorzien die
zich richten op aanpassing van het profiel van de waterloop. Naar verwachting zal de

waterkwaliteit zich autonoom verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn water stelt

kwaliteitseisen aan het oppervlaktewater die in 2015 moeten worden bereikt. Tevens
worden er door het waterschap concrete maatregelen getroffen om de kwaliteit van het

oppervlaktewater te verbeteren. Ook het mestbeleid leidt tot verbetering van de kwaliteit.

NATUUR

Huidige situatie
In de oostelijke rand van het plangebied is een Ecologische verbindingszone gepland (EVZ,

onderdeel van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen - POG, P2). Deze EVZ verbindt de

Dubrock/Blerickse heide (westzijde van Venlo) met de Houthuizerheide (noordzijde van

Venlo). In het provinciale beleid is opgenomen dat indien ontwikkelingen plaatsvinden in
de POG deze dienen te leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de

ecologische structuur. Glastuinbouw dient dan ook buiten deze zone te worden
gerealiseerd. De mogelijkheid bestaat om door Gedeputeerde Staten de POG binnen de

ecologische uitgangspunten (kleinschalig) te laten herbegrenzen.
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STARTNOTl,EI

Door de Provincie Limburg is evenwel te kennen gegeven dat bij de planontwikkeling voor

Siberië fase 3 en 4 geen rekening hoeft te worden gehouden met deze ecologische

verbindingszone onder de voorwaarde dat in Klavertje 4 verband een meer robuuste

ecologische zone tot stand zal worden gebracht (conform de gebiedsvisie). Wel geldt de

afspraak dat 29% van het plangebied een groen-blauwe invulling krijgt. Indien nodig mag
de groenblauwe invulling ook buiten het plangebied gerealiseerd worden.

In het zuidelijk deel van het plangebied liggen enkele percelen grenzend aan de Ecologische
verbindingszone die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het

zuiden grenst het plangebied grotendeels aan de EHS. Glastuinbouw binnen de EHS is niet

toegestaan, behalve bij groot maatschappelijk belang en het ontbreken van reële
alternatieven. Dan is compensatie van natuunvaarden vereist conform de "Provinciale

beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden". De compensatie moet gelijktijdig

gereed zijn met de aanvang van de ingreep.

Er liggen geen beschermde natuurmonumenten of Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in of

in de directe omgeving van het plangebied. Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 is

dan ook niet vereist.

Afbeelding 4.8

EHI
_ Kwe~~,. den In de EMS

EH"
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_ ~.~b~ en m- riatur
_ EMS ri.ein. begr.ri.ri

D Geritegr~1

PLANTEN- EN DIERSOORTEN Er gegevens voor het plangebied opgevraagd bij de NatuurBank. Aangezien hier geen

sprake is van een volledige inventarisatie, is in de zomer en het najaar van 2006 een eerste

inventarisatie uitgevoerd van flora, vleermuizen en vissen in het plangebied. De gegevens
van de NatuurBank zijn samen met een oriënterend veldbezoek gebruikt om de te

inventariseren soortgroepen te bepalen. De inventarisatie is gericht op de flora- en fauna wet
en wordt in het voorjaar van 2007 vervolgd.

VEGETATIE EN FLORA Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Blerickse heide. Het oostelijke deel van het

plangebied bestaat voornamelijk uit landbouwgrond (akkerbouw) met restanten bos.
Dit deel wordt doorkruist door een gekanaliseerde beek (Krayelse loop).

In het middelste deel van het plangebied ligt een wateropvangbekken voor gebruikt water
uit de aangrenzende kassen en enkele afvoerbekkens van hemelwater. Dit deel van de

planlocatie bestaat voornamelijk uit ruige schrale bermen grenzend aan betonnen

opvangsloten. De hellng van het hooggeplaatste recyclebekken ligt langs bosranden.
Het westelijke deel is een oud landbouwgebied bestaande uit akkerbouw- en

grasland percelen, welke doorsneden worden door rechtgetrokken beken en een aantal
sloten. Er liggen hier een aantal bosrestanten en houtwallen.
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VOGELS

ZOOGDIEREN

AMFIBIEËN

VISSEN

ONGEWERVELDEN

STARTNOTIIEI

Tijdens het veldonderzoek zijn bijzondere en zeldzame plantensoorten aangetroffen rond

het waterbassin, langs de noordrand van het plangebied (schrale vegetatie), langs de slooijes

en in de omgeving van de ecologische verbindingszone. In het voorjaar van 2007 wordt een

aanvullende inventarisatie van flora uitgevoerd.

In het plangebied zijn de tijdens de inventarisatie in 2006 de volgende waarnemingen van

bijzondere vogelsoorten gedaan: Kerkuil, Steenuil- Houtsnip. In het voorjaar van 2007

worden broedvogels geïnventariseerd. Verboden handelingen in het kader van de Flora- en

faunawet ten aanzien van vogels zijn te voorkomen door de werkzaamheden buiten het

broedseizoen uit te voeren. Voor een aantal soorten geldt echter jaarronde nestbescherming.
Indien deze nesten worden aangetast (ook buiten het broedseizoen) dient hiervoor

ontheffng te worden aangevraagd en compenserende maatregelen te worden getroffen.

In de inventarisatie van vleermuizen van 2006 zijn de volgende soorten in en/ of rondom het
plangebied aangetroffen: Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis,

Grootoorvleermuis (Gewone of Grijze) en Myotis spec. Alle vleermuizen behoren tot de

categorie zwaar beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Voor de vernietiging van

hun leefgebied (vaste rust- en verblijfplaatsen, migreer- en foerageergebieden) dient een
ontheffing te worden aangevraagd. Het gebruik van het plangebied door vleermuizen
wordt verder onderzocht in het voorjaar van 2007 (veldverkenning/ inventarisatie).

Op basis van de ligging van het plangebied, de vegetatietypen en de gegevens van de

NatuurBank worden geen door de flora- en faunawet zwaar beschermde zoogdiersoorten
verwacht, anders dan vleermuizen. Naast vleermuizen vindt dan ook geen inventarisatie

van zoogdieren plaats.

Amfibieën worden in het voorjaar van 2007 geïnventariseerd. Op basis van de gegevens van

de NatuurBank worden geen bijzondere soorten vervacht.

Tijdens de inventarisatie in de zomer van 2006 is een groot deel van de aanwezige sloten, de

Lange Heidelossing en de Krayelse loop binnen het plangebied onderzocht met een
fijruazig RAVON schepnet. Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Wel zijn er twee

Rode Lijst soorten (Vetje en Winde) aangetroffen, waarvan het Vetje in grote aantallen.

Daarnaast zijn de volgende algemene soorten waargenomen: Snoek, Zeelt, Ruisvoorn,

Blankvoorn, Riviergrondel (grote aantallen) en het Tiendoornige stekelbaarsje. Ook is de

Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen. De sloot, die is aangewezen als ecologische

verbindingszone, is arm aan vissoorten. De overige waterlopen vormen optimaal biotoop

voor diverse vissoorten.

Vanwege de helderheid van het water en de diversiteit aan oever- en ondervatervegetatie

vormen de watergangen in het plangebied optimale leefgebieden voor veel soorten libellen.

Bijzondere soorten die zijn aangetroffen zijn Vuurlibel en Zwervende heidelibeL. Op basis

van de ligging van het plangebied, de vegetatietypen en de gegevens van de NatuurBank

worden geen door de flora- en faunawet zwaar beschermde soorten verwacht. Libellen

worden daarom niet specifiek geïnventariseerd. Voor vlinders geldt hetzelfde.

Auronome onnv&kefing
In het plangebied is een zone aangewezen als Ecologische verbindingszone. Deze dient voor
2018 gerealiseerd te zijn, zoals is vastgelegd in het Rijksbeleid en het POL.
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4.5

LANDSCHAPPELIJKE

KARAKTERISTIEK

CULTUURHISTORIE EN

ARCHEOLOGIE

Afbeelding 4.9

Archeologische

Verwachtingswaarde

STARTNOTIIEI

In het overige deel van het plangebied zullen geen noemenswaardige ontwikkelingen
plaatsvinden die van invloed zijn op de aanwezige biotopen en soorten.

LANDSCHAP. CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Huidige situatie
Het plangebied wordt gekenmerkt als jong heideontginningslandschap; grootschalig, open

gebied met een rationeel verkavelingpatroon en wegenstructuur . Het gebied maakte
oorspronkelijk deel uit van natte heidegebieden met vennen (hoogveen). In het plangebied
komen nu nog een aantal kenmerkende landschapselementen voor (bosjes, vennen en de

Krayelscheloop). In het zuiden grenst het plangebied aan het Maasterrassen gebied:

grootschalige akkerbouwgebieden doorsneden door kleinschalige beekdalen. De bebouwing

is geconcentreerd in dorpen (Maasbree) of in linten (Lange Heide, Korte Heide). In het

noorden grenst het jonge heideontginningslandschap aan een dekzandlandschap met de

kernen Sevenum en Horst en het beekdal van de Groote Molenbeek.

De ontwikkelingen rond het knooppunt A67 / A73 hebben het landschap veranderd.

Het open, grootschalige heideontginingslandschap is verder verdicht. Ten noordwesten
van Lange Heide is een zandafgraving en bebouwing gerealiseerd (nu recreatiepark

Breebronne).

Gebieden met een hoge archeologische waarden zijn gelegen in de zuidwesthoek van het
plangebied rond het Rozendaal en in het oostelijke plangebied aan weerszijden van de

Krayelsche Loop (zie ook onderstaande figuur 4.10). Het aantal hectaren met een hoge

verwachtingswaarde bedraagt circa 45 ha, de omvang van de middelhoge verwachting

bedraagt circa 125 ha. Voor beide gebieden is aanvullend onderzoek noodzakelijk als daar

ruimtelijk wordt ingegrepen (mogelijk verkleining oppervlakten omdat niet overal
ruimtelijk wordt ingegrepen). Gelet hierop wordt reeds in een vroegtijdig stadium
veldonderzoek uitgevoerd en is reeds een door het bevoegd gezag (provincie Limburg)

goedgekeurd Programma van Eisen opgesteld. Hierin is opgenomen dat een booronderzoek

in combinatie met een veldverkenning zal plaatsvinden in het grootste deel van het

plangebied. In het oosten van het plangebied zal meteen worden overgaan op een
proefsleuvenonderzoek in verband met de mogelijke aanwezigheid van een Romeins

grafveld.
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4.6

AUTO.INFRASTRUCTUUR

SPOORINFRASTRUCTUUR

INTENSITEITEN

Tabel 4.4-1

Etmaalintensiteiten huidige

situatie 2007 (Bron: gemeente

Maasbree en Venlo)

STARTNOTJIEI

Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling zullen er in het plangebied geen noemenswaardige

ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op landschap, cultuurhistorie en
archeologie.

VERKEER

HUläíge situatie

De locatie ligt in de directe nabijheid van de A67 (Antverpen - Eindhoven - Venlo). De A67

(in Duitsland BAB40) zorgt voor een directe verbinding naar Dortmund en Duisburg.
Via het knooppunt Zaarderheiken is aansluiting mogelijk op de A73 (Nijmegen - Venlo).

De A73 en de Duitse BAB61 (Mönchen Gladbach - Koblenz - Ludwichshafen) zijn enkele

van de belangrijkste vervoersassen naar Zuid-Duitsland en Italië. Steden als Düsseldorf en

Keulen zijn bereikbaar binnen een uur rijden.

De locatie is volledig gelegen buiten de bebouwde kom. Het terrein wordt via twee wegen

extern ontsloten, namelijk: de Rozendaal (gemeente Maasbree) en de Eindhovenseweg /

(Sevenumseweg (N556) (gemeente Venlo). In de huidige situatie heeft de Rozendaal een
regionale ontsluitingsfunctie voor de kernen Maasbree en Sevenum en is gecategoriseerd als
een erftoegangsweg type I (60 km/uur). De Eindhovenseweg /Sevenumseweg heeft

daarentegen een belangrijke verkeersfunctie voor de afwikkeling van het verkeer richting de
A67 en naar Venlo. Via de aansluiting 39 (Sevenum), ten noordoosten van de locatie, wordt

het gebied ontsloten op de A67. De Eindhovenseweg /Sevenumseweg is een weg met totaal

twee rijstroken met vrijliggende fietspaden en is geen gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur)

De locatie wordt intern ontsloten door de wegen Siberië en Zonneveld. Beide wegen hebben

een breedte van ongeveer 3,5 meter en zijn gecategoriseerd als erf toegangsweg type 11

(60 km/uur).

De locatie ligt in de directe nabijheid van de spoorlijn Eindhoven-Venlo. Station Venlo is het

knooppunt richting het noorden (Nijmegen), het zuiden (Roermond), het oosten (Duitsland)

en het westen (Eindhoven, Rotterdam).

In de volgende tabel zijn de beschikbare etmaIintensiteiten opgenomen van de wegen in en
rondom het plangebied. De gemeente Maasbree beschikt niet over een verkeersmodeL,

alleen over enkele telcijfers. Van de wegen Siberië en Zonneveld zijn geen verkeerscijfers

beschikbaar. Gezien de functie en vormgeving van deze twee wegen zullen de intensiteiten
hier beperkt zijn (minder dan 500 per etmaal). Van de Rozendaal zijn geen recente

verkeerscijfers beschikbaar. Het enige beschikbare cijfer (uit 1997) is opgehoogd met een

autonome groei van 2% per jaar.

Weg Etmaalintensiteit (mvt)

Rozendaal 3.500
Eindhovense- / Sevenumsewea (aemeente Venlo) 16.000
Siberië .: 500
Zonneveld .: 500
A67 (tussen aansluiting 38 en 39) 57.000
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VERKEERSVEILIGHEID

Tabel 4.4-2

Geregistreerde

verkeersongevallen 2003~2005

gebied Siberië. (bron:

gemeente Maasbree en Venlo!

Afbeelding 4.10

Ongevallen in kaart

STARTNOTITEl

Voor de ontsluiting van de locatie Siberië zijn de verkeersveiligheidscijfers bepaald.

De volgende tabel toont het aantal doden, letselongevallen, ongevallen met uitsluitend
materiële schade en het totaal aantal ongevallen. Op de wegvakken, die direct grenzen aan
het plangebied, hebben de afgelopen 3 jaar (2003 -2005) drie ongevallen plaatsgevonden.

Het betroffen eenzijdige ongevallen waarvan er twee plaats hebben gevonden op het
wegvak Siberië en één op het wegvak Eindhovenseweg / Sevenumseweg (Venlo). Op de

wegen 20nneveld en Rozendaal hebben geen ongevallen plaatsgevonden.

Dodelijke Letsel-
Ongevallen met

Totaal aantalWeg Jaar
ongevallen ongevallen

uitsluitend
ongevallen

materiele schade
Eindhovense 2003 0 0 0 0
ISevenumse 2004 0 0 1 0
weg

2005 0 0 0 0

Totaal 0 0 1 i

Siberië 2003 0 0 0 0

2004 0 1 1 0

2005 0 0 0 0

Totaal 0 i i 2~ /
~~ ~

\ "',.~

~
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Nabij het kruispunt Eindhovenseweg / Sevenumseweg - afslag A67 richting Eindhoven zijn

echter in 2004 en 2005 maar liefst 297 ongevallen geregistreerd t.o.v. slechts drie ongevallen

in 2003. Het gaat hier met name om flank en kop/staart ongevallen. De enorme toename
van deze ongevallen is niet te verklaren op basis van alleen de registratie.
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Afbeelding 4.11

Ongevallen A67/

Eindhovenseweg /

Sevenumseweg in kaart

AUTO-INFRASTRUCTUUR

Afbeelding 4.12

Bypass tussen A67 en A73

SPOORINFRASTRUCTUUR

STARTNOTITIE I

"'
fv lol8f ongevall. ,. ..
I'"'".'"
fv sloHer o-eV8n. ,
. ..
I'"'".'"
!Hl táai onaien. ,

s
. ..
. 11
. '".'"
(Hl sloHer otval. ,
. ..
. 11.17.'"

Autonome ontwikkeling
De auto. infrastructuur in de directe omgeving van de locatie Siberië wijzigt in de autonome
ontwikkeling als gevolg van de verdere ontwikkeling van Trade Port Noord en park
Zaarderheiken.

De provincie heeft het voornemen om een bypass te realiseren nabij de aansluiting 39 op de

A67 naar een nieuwe aansluiting op de A73. Op de volgende afbeelding is deze verbinding

indicatief weergegeven. De procedures voor deze bypass moeten nog worden doorlopen

(zoals tracé verkenning en MER). Volgens opgave van de Provincie Limburg zal deze
bypass in 2012 gerealiseerd zijn en dus mee worden genomen als autonome ontwikkeling.

~4 I1ft-
J!llr~:l

De railterminal op Trade Port Zuid zal de te verwachten groei van het containervervoer niet

kunnen opvangen. Gelet hierop is verplaatsing naar Trade Port Noord voorzien.

Deze verplaatsing is in het kader van de Streekplanuitwerking "Venlo Trade Port Noord"

ook vastgelegd. De geplande rail terminal op Trade Port Noord bevindt zich op korte
afstand van de ontwikkelingslocatie. Deze railterminal zal in de autonome ontwikkeling

mogelijkheden bieden voor alternatief transport van tuinbouwproducten.
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INTENSITEITEN

Tabel 4.3 

Etmaalintensiteiten 2020

autonome ontwikkeling (bron:

verkeersmodel gemeente

Venlo, met correctiesJ

VERKEERSVEILIGHEID

4.7

4.8

STARTNOTITIEI

Ook is er het voornemen om het goederenemplacement uit de binnenstad van Venlo te

verplaatsen naar Trade Port Noord. Deze voornemens zijn echter nog in een fase dat geen

sprake is van formeel vastgestelde plannen en zijn daarom niet in dit MER meegenomen.

Landelijk wordt uitgegaan van een autonome groei van het verkeer tussen de 1,5 en 2% per
jaar. In de autonome situatie zal ook op de laatst beschikbare drie percelen van Siberië fase 1

en 2 ontwikkeling van glastuinbouw plaatsvinden. Daarnaast vinden in de directe

omgeving ook nog enkele andere autonome ontwikkelingen plaats zoals de ontwikkeling
van Trade Port Noord. Voor de wegen die in deze MER worden meegenomen zal alleen op

de Eindhovense / Sevenumseweg en A67 een extra intensiteitstoename zichtbaar zijn als

gevolg van de ontwikkelingen, bovenop de autonome groei. De etmaalintensiteiten zijn
weergegeven in de tabel hieronder.

Weg Etmaalintensiteit
Rozendaal 4.300
Eindhovenseweg/Sevenumsewea (aemeente Venlo) 18.100
Siberië -e 500
Zonneveld -e 500
A67 (tussen aansluiting 38 en 39) 74.300

Door de autonome groei van het autoverkeer zal de verkeersveiligheid afnemen. Hoe meer

voertuigkilometers er immers in een gebied worden afgelegd, des te meer ongevallen er
plaats zullen vinden. Indien de wegen in het studiegebied Duurzaam Veilg worden

ingericht zal de afname van de verkeersveilgheid kunnen worden beperkt.

Aangezien het aantal verkeersongevallen in de huidige situatie laag is, geven de
ongevallencijfers geen basis om verdere uitspraken te doen in het kader van de

effectbeschrijving.

Het kruispunt Eindhvenseweg / Sevenumseweg - afslag A67 richting Eindhoven is echter

wel een aandachtspunt ten aanzien van de veilgheid.

GELUID

Huidige situatie
Relevante geluidsbronnen in de huidige situatie zijn de aanwezige wegen in en om het
plangebied; het gaat dan om de A67, de wegen Rozendaal en Siberië. In de MER-fase

worden aan de hand van verkeersgegevens de geluidscontouren van deze wegen bepaald.

Autonome ontwikkeling
Als gevolg van een autonome groei van het verkeer zal de geluidsbelasting van de wegen

toenemen. Ook voor de geluidsbelasting in de autonome situatie geldt dat deze in de MER-

fase aan de hand van modelberekeningen in beeld wordt gebracht.

LUCHTKWALITEIT

Huidige situatie
De luchtkwaliteit in het plangebied wordt bepaald door het verkeer op de wegen in en om

het plangebied. Aan de hand van modelberekeningen wordt de luchtkwaliteit in het
plangebied in de MER.fase in beeld gebracht.
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START NOTITIE r

Autonome ontwikkeling
Als gevolg van een autonome groei van het verkeer is mogelijk sprake van een verandering

in de luchtkwaliteit. Ook de luchtkwaliteit in de autonome situatie wordt aan de hand van
modelberekeningen inzichtelijk gemaakt.

4.9 LICHT

Huidige situatie
In het plangebied zelf zijn geen (glastuinbouw)bedrijven die werken met belichte teelten.

Er zijn ook geen andere belichte activiteiten aanwezig, zoals sportvelden. In fase 1 en 2 van

Siberië zijn twee glastuinbouw bedrijven gelegen die gebruik maken van
assimilatiebelichting. Deze bedrijven hebben wel een zijafscherming, maar geen

bovenafscherming. Als gevolg hiervan is sprake van lichthinder voor de omgeving.

Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling bestaat de kans dat ook andere bedrijven op Siberië fase 1 en 2

gebruik gaan maken van assimilatiebelichting. Hierdoor kan de lichthinder toenemen.
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5.1

DOEL

KENMERKEN VAN DE

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

STARTNOTITl!

HOOFDSTUK

Voorgenomen
activiteit en alternatieven

Om inrichtingsalternatieven uit te kunnen werken, wordt in dit hoofdstuk allereerst inzicht
gegeven in de voorgenomen activiteit (paragraaf 5.1). De voorgenomen activiteit is

onderverdeeld in een aantal bouwstenen, dat de basis vormen voor de inrichting van het
glastuinbouwgebied. Aan deze bouwstenen zijn randvoorwaarden verbonden. Op basis van

de variatie die mogelijk is per bouwsteen worden de alternatieven opgesteld. De wijze van

alternatiefontwikkeling wordt in paragraaf 5.2 beschreven. In paragraaf 5.3 komen de

bouwstenen met per bouwsteen de randvoorwaarden, mogelijke variatie en de keuze in de

alternatieven aan bod. In paragraaf 5.4 zijn de alternatieven samengevat.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

De voorgenomen activiteit kan omschreven worden als 'de inrichting van het gebied

Siberië fase 3 en 4 als duurzaam glastuinbouwgebied en agribusinessterrein'. Onder
duurzaam wordt verstaan dat het glastuinbouwgebied zowel op korte als lange termijn een

bedrijfseconomisch goed vestigingsgebied voor de glastuinbouw moet vormen, waarbij het

milieu zowel in de aanleg~ als in de gebruiksfase zo min mogelijk wordt belast. Het gaat om

de inrichting van een gebied met een totale oppervlakte van circa 178 ha, waarvan een

oppervlakte van circa 169 ha een nieuwe functie toebedeeld krijgt.

Het doel van het voornemen (zie ook paragraaf 2.2) is het projechnatig en integraal

ontwikkelen van de locatie Siberië tot een hoogwaardig, duurzaam glastuinbouwcomplex

van circa 90 hectare netto glas op een zodanige wijze, dat invullng wordt gegeven aan de in

de probleemstelling geconstateerde tekortkomingen bij een autonome ontwikkeling.

Het glastuinbouwgebied Siberië bestaat niet volledig uit kassen. Er is ook ruimte nodig voor

wegen, waterlopen, bermen, leidingstroken, (collectieve) gietwatervoorzieningen,

aanpalende bedrijfsactiviteiten en bedrijfswoningen. Ook dient ruimte gereserveerd te
worden voor landschappelijke inpassing (groengebieden).
Voor de planontwikkeling wordt uitgegaan van:

bruto oppervlak van circa 178 hectare;

. uitgeefbaar terrein voor glastuinbouw van circa 103 hectare;

netto glasoppervlak van circa 93 hectare, uitgaande van een benuttingsgraad van 90%;

. uitgeefbaar terrein voor agribusiness van circa 12,5 hectare.

I

Uitgangspunt voor de bedrijfsomvang is een minimale kaveloppervlakte van 8 hectare.

Over de verdeling en samenstelling van het type bedrijven dat zich in de projectvestiging

gaat vestigen zijn nog geen harde uitspraken te doen.
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ACTIVITEITEN IN DE

AANLEG- EN GEBRUIKSFASE

STARTNOTITEl

Dit is onderhavig aan voortdurende veranderingsprocessen die gestuurd worden door de

markt van vraag en aanbod. Ten behoeve van deze m.e.r.-studie wordt daarom een aanname

gedaan. Deze aanname is gedaan op basis van de samenstellng van de teeltarealen van die

tuinders die interesse hebben getoond voor vestiging in Siberië fase 3 en 4. Het betreft een mix

van opkweek en groenten.

In de glastuinbouw kan onderscheid worden gemaakt tussen substraatteelt en

grondgebonden teelt. Bij substraatteelt is sprake van een gesloten teeltsysteem (gietvater
wordt hergebruikt). Indien er water moet worden afgevoerd, dan gebeurd dit (gebufferd)

via de riolering. Bij grondgebonden teelt is op dit moment geen sprake van een gesloten

teeltsysteem. Het restwater kan voor een deel wegstromen naar de bodem, het grondwater
en het oppervlaktewater. Afhankelijk van de grondsoort is recirculatie mogelijk, dit wordt

in toenemende mate toegepast. Als aanname voor de totale projectvestiging (bestaand en
nieuw te onhvikkelen) wordt uitgegaan van circa 10-15% grondgebonden teelt. De rest is

substraatteelt. Hiermee wordt aangesloten bij het landelijke gemiddelde van ongeveer 10%
grondgebonden teelt. Dit houdt in dat voor de nieuw te vestigen bedrijven (fase 3 en 4) geen

grondgebonden teelt aanwezig zal zijn.

Om de effecten van de voorgenomen activiteit op de desbetreffende locaties te kunnen

beoordelen, is de voorgenomen activiteit opgesplitst in een aanleg- en een gebruiksfase.
Activiteiten in de aanler¡fase zijn veelal van tijdelijke aard, maar kunnen effecten van

permanente aard tot gevolg hebben.

De volgende aanlegactiviteiten zijn te onderscheiden:

glasrijp maken:

verwijdering van begroeiing en bebouwing ter plaatse;

afgraven dan wel ophogen van het gebied;

omlegging (tijdelijk/permanent) van watergangen en het graven van nieuwe
watergangen;
verleggen van kabels en leidingen;

. aanleg van tijdelijke infrastructuur voor bouwactiviteiten;

bouw- en aanlegwerkzaamheden, onder meer bouwverkeer;

aanbrengen van riolering en ondergrondse leidingen;
aanleg van definitieve infrastructuur (wegen, kabels en leidingen);

aanleg van retentiebekkens ten behoeve van enerzijds het opvangen van neerslagpieken
en anderzijds de opslag van gietwater.

De activiteiten in de gebruiksfase leiden over het algemeen tot effecten met een permanent

karakter. De projectvestiging richt zich niet alleen op productie, maar biedt ook ruimte voor

verwerkingsactiviteiten en andere voorzieningen.

Gebruiksactiviteiten omvatten onder meer:
productie en verwerking (o.a. verpakking) van gewassen;

wateropslag en gebruik, lozing van afvalwater;
energieproductie en - verbruik;

biomassa- en vergistingsinstallatie;

. emissies van gassen en bestrijdingsmiddelen;

productie van licht en geluid;

. bedrijfsafval;

transport van glastuinbouwproducten, personen en productiehulpmiddelen;
. natuur en water.

I

l
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5.2 ALTERNATIEFONTWIKKELING

De eerste planvorming voor de inrichting van fase 3 en 4 van de projectvestiging Siberië

heeft al plaatsgevonden. Er is een businessplan opgesteld, waarmee een (gedeeltelijk)

inrichtingsplan ontwikkeld dat gericht is op een zo hoog mogelijke duurzaamheid. In deze
startnotite is voortgeborduurd op dit inrichtingsplan en de inrichting verder

geoptimaliseerd tot een voorlopig voorkeursalternatief. Dit is gedaan door aan de hand van
de randvoorwaarden en uitgangspunten (zie verder paragraaf 5.3) voor de verschilende

bouwstenen van de inrichting van het glastuinbouwgebied na te gaan wat de
variatiemogelijkheden zijn.

Het betreft de volgende bouwstenen:
Ruimtelijke hoofdstructuur.

Agribusiness.

. Bedrijfswoningen.

Watersysteem.

. Ontsluiting.

Landschappelijke inpassing en groenstructuur.

. Energievoorziening.

Licht.

Per bouwsteen is een afweging gemaakt welke variatiemogelijk wordt opgenomen in het
voorlopige voorkeursalternatief en wat als variant in het MER onderzocht zal worden.

Overige alternatieven: nulalternatief en MMA
In een m.e.r.-studie dienen ook een nulalternatief en een Meest Mileuvriendelijk Alternatief

(MMA) te worden onderzocht. Voor het nulalternatief vormt de huidige situatie en de te
verwachten autonome ontwikkeling het uitgangspunt (zie hoofdstuk 4

'Omgevingsanalyse'). In het kader van het Meest Mileuvriendelijk Alternatief is gezocht naar

een alternatief dat zo min mogelijk een negatief effect op de omgeving heeft en waarbij ook

sprake is van een zo groot mogelijk positief effect. Het MMA is geen nieuw alternatief: het
gaat om een aanvulling van de bestaande alternatieven met extra maatregelen ter

bescherming van het milieu of ter vergroting van de mileuwinst. Het MMA wordt
ontvdkkeld op basis van de effectbeschrijving van het voorlopig voorkeursalternatieven en

de varianten.

5.3 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VOOR SIBERIE

Voor de planvorming voor Siberië zijn randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd.

Deze zijn in overleg met publieke partijen als de provincie Limburg, gemeente Maasbree en

waterschap Peel en Maasvallei bepaald. De betrokken partijen staan achter deze

uitgangspunten voor verdere planvorming.

Algemeen
Realiseren van de volgende duurzame gebieden: glastuinbouwgebied, bedrijfswoningen
en agribusinessterrein.

Realisatie ontwikkelingen binen aangegeven zoekgebied.
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Inrichting
4 tot 8 bedrijfsoptimale rechthoekige kavels van minimaal 8 hectare.

Streven naar 90 hectare netto glas.

. Circa 12,5 hectare netto uitgeetbaar terrein voor agribusiness gerelateerde bedrijvigheid.

Hoofdontsluiting vrachtverkeer via aanwezige ontsluiting op Siberië 1 en 2.

Personenautoverkeer en langzaam verkeer via aanwezige ontsluiting op Siberië 1&2 en

via aanwezige mogelijkheid via het RozendaaL.

Mogelijkheden voor 6 bedrijfswoningen bij voorkeur in de lintbebouwing aan het

Rozendaal.

. Vervreemding van de bedrijfwoningen moet worden tegengegaan c.q. bedrijfswoningen

moeten gekoppeld blijven aan de bedrijven.
Aansluiting zoeken bij de plannen voor de Gebiedsvisie Klaverlje 4+.

Inrichten van een parkmanagementorganisatie indien haalbaar (voor het gehele gebied,

inclusief de bestaande glastuinbouwkavels in fasen 1&2).

Ruim opgezette wegenstructuur zonder knelpunten voor vrachtverkeer (minimaal

huidige profiel).

. Maximale bebouwing kavels mogelijk maken, overige zaken zoals groen en water buiten

de kavels houden en in het openbare gebied realiseren.
Beperking van lichtstraling als gevolg van assimilatiebelichting conform convenant.

Mogelijke (natuur)compensatie elders in Klaverlje4 gebied regelen of in of nabij

plangebied zelf.

Duurzaamheid
Collectieve voorzieningen waar onder ondergrondse infrastructuur.

Besparing, uitwisseling en/of duurzame opwekking van energie binnen Siberië zelf.

Vermindering van vervoersbewegingen door vervoersmanagement en bundeling van
goederen stromen (door uitgifte grote percelen).

Water

Grondwater
Rekening houden met een (relatief) dynamisch grondwatersysteem.
Rekening houden met bodemkundige en (geo)hydrologische toestand in het plangebied.

Oppervlakte water
Rekening houden met ruimte voor waterberging op daarvoor geschikte locaties. Naast

waterbergingsgebieden rekening houden met ruimte voor transport.

Voorkomen van verdroging (hydrologisch neutraal bouwen). Infiltratie is (mogelijk)

noodzakelijk voor behoud van een natuurlijke werking van het watersysteem.

Rekening houden met de uitgangspunten zoals gesteld binnen Klavertje 4.

Het 'masterplan water Klaverlje 4++' biedt hiervoor een goede basis.

. In het plangebied ligt een aantal waterlopen met een afwaterende functie van

achterliggend gebied (en Siberië 1-2). De functie van deze waterlopen moet worden

behouden. Leggerwatergangen moeten als dusdanig worden meegenomen in het nieuwe

plan.
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Productiewater
. Voor de gietwatervoorziening moet worden nagegaan hoe deze invullng kan krijgen.

Vanwege de grote omvang van de uit te geven kavels, zal clustering niet aan de orde

(kunnen) zijn en wordt op kavelniveau ingepast. Aansluiting op het systeem dat gebruikt
wordt in Siberië 1 en 2 is gewenst.

. Het gebied zal mogelijk aan het begin liggen van een vuilwaterstelseL. Duidelijk moet

worden of het bestaande benedenstrooms liggende stelsel voldoende capaciteit voor

extra aansluitingen heeft. Zo niet dan dienen er aanvullende maatregelen te worden

getroffen in en mogelijk ook buiten het plangebied. Met name afvalstromen vanuit het

gietvatersysteem (spui) kunnen grote waterstromen tot gevolg hebben. Bij de uitwerking

van de plannen dient hier nader onderzoek naar uitgevoerd te worden.

Inpassing
. Geen hoog opgaande groenzones direct naast de kassen (in verband met slagschaduwen

kwaliteitsvermindering van de aanwezige beplanting), echter wel goede inpassing in

omgeving realiseren.
Het omgeven van ontwikkeling met een robuuste groenstructuur, in goede afstemming
met gebiedsvisie Klaverlje 4+.

. Rekening houden met de geluidscontouren van de wegen.

Agribusiness
. Op het agribusinessterrein is ruimte voor agrarisch gerelateerde bedrijvigheid.

Onder agrarisch gerelateerde bedrijven kan worden verstaan:
een bedrijfsmatige activiteit die hoofdzakelijk tuinbouw gerelateerd is en zich aan de

voorkant van de primaire productie begeeft. Het zijn veelal bedrijven die op dit moment

qua doelgroep, omvang en prijsstelling zich niet kunnen vestigen op de reguliere
bedrijventerreinen in de gemeente Maasbree.

Uiteraard zullen bij de inrichting van het plangebied de randvoorwaarden vanuit wet- en

regelgeving worden meegenomen. Deze komen vooral voort uit het Convenant
Glastuinbouw en het daaruit afgeleide Besluit Glastuinbouw (waarin de voorschriften uit de
Wet verontreiniging oppervlaktewater en Wet mileubeheer zijn geïntegreerd).

5.4 BOUWSTENEN EN ALTERNATIEV.E.!

5.4.1 RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

Eén van de ambities voor Siberië is een effciënte inrichting gericht op een optimale

bedrijfsvoering in combinatie met een hoogwaardige woon- en leefomgeving voor de

ondernemer en omgeving.

De volgende doelen gelden ten aanzien van de inrichting:

. Maximale benutting van het glastuinbouwgebied (maximalisatie van netto glas,

meervoudig ruimtegebruik).

Minimale (mileu)hinder voor de ondernemer.

Deze aspecten hebben niet alleen betrekking op de ruimtelijke hoofdstructuur, maar ook op

de verkaveling, het watersysteem en de woonclusters. De ruimtelijke hoofdstructuur van
fase 3 en 4 van Siberië wordt bepaald door de onderlinge verhouding en situering van de

kassen, water, wegen en groen in het gebied.
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Verder spelen ook de bestaande structuur van het gebied en de inrichting van Siberië 1 en 2

een rol bij de uiteindelijke inrichting van fase 3 en 4.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met enkele randvooiwaarden vanuit de
omgeving:

Er is rekening gehouden met een afstand vanaf de snelweg van minimaal 63 meter uit het
hart van de snelweg (eis Rijkswaterstaat). Nadere afstemming hierover met

Rijkswaterstaat moet nog plaatsvinden, daar ook een aan te houden afstand van 50 meter

genoemd wordt. De zone tussen de snelweg en de uit te geven kavels kan derhalve wel
ingevuld worden met groen en/of water.

. In het POL is een zoekgebied voor een ecologische verbinding opgenomen tussen Siberië

fase 1 en 2 en het huidige plan. Door de Provincie Limburg is evenwel te kennen gegeven

dat bij de planonhvikkeling voor Siberië fase 3 en 4 geen rekening hoeft te worden

gehouden met deze ecologische verbindingszone. Nadere afstemming hierover zal in
Klaver~e 4 verband worden besproken. Wel geldt de afspraak dat 29% van het

plangebied een groen-blauwe invulling krijgt. Indien nodig mag de groenblauwe
invulling ook buiten het plangebied gerealiseerd worden.

Om het plan in haar omgeving goed in te passen is voorzien in een groene afscherming

ten zuiden en ten westen van het plan. Deze invulling zal bestaan uit lage groene en/ of
blauwe invulling direct nabij de kassen. Verder van de kassen verwijdert zal een hogere

groene invullng worden gerealiseerd om de kassen aan de zuidzijde 'uit het zicht' te
houden. Rekening wordt gehouden met slagschaduw van deze groenzone.

VARIATIE Voor de ruimtelijke hoofdstructuur kunnen verschilende varianten voor de situering van

de kassen, water en groen worden onderscheiden. De opzet voor de kassen kan uitgaan van

tuinbouwclusters3 verspreid in het groen of een compacte tuinbouwcluster. Vanwege de

minimale omvang van de bedrijven (8 hectare) en de wens voor een maximale benutting
van het plangebied en een zo effciënt mogelijke verkaveling ligt het voor de hand om een

compacte tuinbouwcluster te realiseren. Tevens ontstaat hiermee flexibiliteit: kavels kunnen

in de toekomst zo nodig worden samengevoegd zonder dat dit ten koste gaat van water,
groen en landschappelijke inpassing.

Voor water wordt de ruimtelijke hoofdstructuur bepaald door infitratievoorzieningen,
waterberging en gietwatervoorzieningen. In paragraaf 5.4.4 is het watersysteem voor Siberië

nader toegelicht. Gekozen is om het watersysteem voor fase 3 en 4 op een vergelijkbare

wijze vorm te geven als in fase 1 en 2.

Ten aanzien van de situering van groen (landschappelijke inpassing) bestaat de variatie uit

situering van het groen langs de randen van het gebied of situering van het groen tussen de
kassen. Vanwege de wens voor maximale benutting van het plangebied met glastuinbouw

(zie hiervoor) en landschappelijke inpassing (het glastuinbouwgebied mag vanuit het
zuiden nauwelijks zichtbaar zijn(op ooghoogte)) gaat de voorkeur uit naar groen langs de

randen van het plangebied.

Met tuinbouwcluster wordt niet alleen bedoeld op het feitelijke glas (kas), maar ook op de benodigde ruimte voor

loodsen, opslag en sorteerruimten. Voor centrale voorzieningen en glastuinbouwgerelateerde bedrijvigheid

(agribusiness) wordt apart ruimte gereserveerd.
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Tabel 5.1 

Oppervlaktes diverse

onderdelen WA

5.4.2

ST ART NOTIIE I

Het voorlopig voorkeursalternatief (VVA) kent een duurzame inrichting; de ruimtelijke
hoofdstructuur van het VVA is op de volgende pagina op kaart weergegeven. De duurzame

inrichting gaat uit van grote, rechthoekige kavels. Hierdoor zijn relatief weinig overhoeken
aanwezig in het gebied.

De grote kavels leiden ook tot een optimale en daardoor duurzame invulling van de

bedrijfsprocessen. In de inrichting is rekening gehouden met meervoudig ruimtegebruik
door een stapeling c.q. combinatie van waterberging, infitratie, gietwater en
landschappelijke inpassing. Tevens ontstaan er mogelijk kansen door het koppelen van de

agribusiness aan het glastuinbouwgebied in de vorm van synergiemogelijkheden. Bestaande
groenelementen zijn opgenomen in een vergrootte groenstructuur die gebruikt wordt voor

de inpassing van het plangebied. Er is hierbij rekening gehouden met slagschaduwen

hoogwaardige invulling van het groen.

De oppervlaktes van de diverse onderdelen van de ruimtelijke hoofdstrucruur zijn in tabelS.!
weergegeven.

Elementen ruimtelijke hoofdstructuur Oppervlakte (hectare)
Bruto alastuinbouwkavels 106,6

~gribusiness 12,5
Wonen 1,8
Gietwaterbassin 3,8
Berging- en infiJtratieaebied 28,9
Aan te planten bos en versterkina ecoloaische zone 6,9
Te handhaven bos 5,6
Te handhaven situatie 1,7

Wegen, waterlopen, bermen 10,3
Totaal plangebjed 178,1

In bijlage 2 is een inrichtingsschets van het VV A opgenomen.

AGRIBUSINESS

Bij de verdere ontwikkeling van Siberië is er, passend bij de beleidsdoelstellngen zoals

geformuleerd door de Provincie Limburg en Klaverlje 4, ook aandacht voor het voor. en
natraject in de keten van de glastuinbouw en breder, de agribusiness. Agribusiness betreft
bedrijfsmatige activiteiten die een relatie hebben met de glastuinbouw- of agrarische sector
en die gericht zijn op het verlenen van diensten met behulp van werktuigen, en! of het
leveren van goederen aan agrarische bedrijven of glastuinbouwbedrijven en! of het opslaan,

verwerken van door agrarische bedrijven en! of glastuinbouwbedrijven geleverde

producten. Hieronder wordt niet verstaan het transporteren van door agrarische bedrijven
en glastuinbouwbedrijven vervaardigde goederen (dus geen logistieke bedrijvigheid).

Naast het feit dat de ontwikkeling van agribusiness op Siberië past bij de bredere scope op
de algemene ontwikkeling van het gebied Greenport Venlo, is er ook een financiële

noodzaak om naast glastuinbouwkavels ook ruimte voor agribusiness te reserveren.

I

I 110S02IZF7IOW21200921/004 ARCADIS I 32



VOORLOPIG

VOORKEURSALTERNATIF

5.4.3

VARIATIE

STARTNOTITIEI

Agribusiness kent een aantal specifieke vestigingsvoorwaarden. waaraan het gebied zou

moeten voldoen. Ligging nabij primaire productie c.q. lokale grondstofleverantie,
clustervorming en innovatie en kwaliteit van de leefomgeving zijn belangrijke

vestigingsaspecten. Binnen het plangebied is gezocht naar een locatie die goed ontsloten is

en qua aard het beste ingezet kan worden.

Als locatie voor de agribusiness is in het voorlopig voorkeursalternatief een locatie

opgenomen die aansluit bij Tradeport West ten oosten van Siberië fase 1 en 2 en aansluitend

aan het al gerealiseerde kantoorgebouw (van fase i en 2). De omvang van het terrein

bedraagt circa 12,5 hectare uitgeefbaar. Aandachtspunt bij de inrichting van dit gebied is de
inpassing van de Krayelsche Loop (zie ook paragraaf 5.4.4 water).

BEDRIJFSWONINGEN

Uitgangspunt voor de inrichting van het glastuinbouwgebied is dat er zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de woonbebouwing om het glastuinbouwgebied.

Als randvoorwaarde voor de afstand tussen kassen en bestaande woningen wordt minimaal

uitgegaan van de afstandsmaten zoals genoemd in het Besluit Glastuinbouw. Dit betekent

een afstand tussen de kassen en woningen van minimaal 50 meter ten opzichte van
aaneengesloten bebouwing en minimaal 25 meter ten opzichte van verspreide bebouwing.
Bij situering van bedrijfswoningen in het gebied wordt verder rekening gehouden met het

aspect van sociale integratie (sociale contacten). Hierbij verdient clustering de voorkeur.

Bij de ontwikkeling van fase 3 en 4 van Siberië wordt ruimte geboden voor

bedrijfswoningen om de bestaande en toekomstige bedrijven in Siberië te kunnen faciliteren.

Voor fase 3 en 4 wordt uitgegaan van de vestiging van 4-8 bedrijven. Bij de ontwikkeling

van fase 1 en 2 is indertijd geen mogelijkheid opgenomen voor het realiseren van

bedrijfswoningen opgenomen. Op dit moment zijn hier 6 bedrijven gevestigd. In het huidige

productieproces is een directe relatie van de woning van de bedrijfsleider tot het

glastuinbouwbedrijf zeer wenselijk in verband met controle en calamiteiten.

Bij de ontwikkeling van Siberië fase 3 en 4 wordt rekening gehouden met realisatie van 6

bedrijfswoningen. Met dit aantal kan de behoefte aan bedrijfswoningen voor Siberië 3 en 4

en fase 1 en 2 worden ingevuld. In privaatrechtelijke sfeer zal worden vastgelegd dat de
woningen niet gescheiden van de glastuinbouwbedrijven verkocht mogen worden (middels

een zogenaamd kettingbeding). Daarnaast zullen de woningen binnen de bestemming

projectvestiging zijn gelegen om ook publiekrechtelijk een koppeling met de bedrijven te

leggen en te houden in de toekomst.

Variatie is mogelijk in clustering of spreiding van de bedrijfswoningen. Vanwege de
mogelijk toekomstige belemmeringen van verspreide woningen (bij uitbreiding van kavels)

en de sociale aspecten is gekozen voor clustering. Hierop vindt geen variatie plaats.

Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri. Advies voor de vestigingsvoorwaarden voor internationale

agribusiness. Publicatie RLG 01/5.
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5.4.4

UITGANGSPUNTEN

STARTNOTIIEI

Aan het Rozendaal is ruimte gereserveerd voor 6 bedrijfswoningen tussen de (historisch)

aanwezige lintbebouwing. Vanuit de structuur van het gebied is dit een goede plek, maar

ook gezien vanuit de diverse belemmeringen die er in en om het gebied aanwezig zijn, is

deze plek gekozen.

WATERSYSTEEM

In paragraaf 5.41 is aangegeven welke drie elementen van het watersysteem bepalend zijn

in de hoofdstructuur. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op deze drie elementen.
Daarnaast wordt ingegaan op afvalwater.

Infiltratie
Het infiltreren van (hemel)water is noodzakelijk voor het behoud van het natuurlijk
functioneren van het watersysteem. Het plangebied kent een relatief droog karakter waar

neerslag infitreert en ten goede komt aan het grondwater of via het grondwater lokaal

uitstroomt in oppervlaktewater. Als gevolg van de ontv\'ikkeling van glastuinbouw in het

plangebied neemt de verharding toe; hierdoor zal de hoeveelheid infiltratie in het

plangebied afnemen. Om dit te voorkomen zal er daarom in het plangebied water worden

geïnfitreerd.

Jaarlijks valt er in de regio Oost-Brabant/Midden Limburg gemiddeld 700-750 mm neerslag.
Hiervan verdampt circa 500 tot 550 mmo Netto is er dus een neerslagoverschot van circa iso

tot 250 mm, dat infiltreert in de bodem (IF Technology, 2005). De verdamping is niet

gelijkmatig verdeeld over de seizoenen. In de zomer is de verdamping aanzienlijk hoger dan
in de winter. Het streven is om op jaarbasis 250 mm water te infiltreren. Omgerekend gaat

het om ca 0,7 mml dag.

Vanuit kwalitatief oogpunt zijn slechts beperkt bronnen beschikbaar om te voorzien in het
water dat wordt geïnfitreerd.

Deze bronnen zijn:

1. hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken zoals wegen en overige verharding;

2. hemelwater afkomstig van kasdekken;

3. een mix van leidingwater en hemelwater ingeval voornoemde bronnen niet beschikbaar
zijn en het gietwatersysteem op basis van deze waterbronnen wordt ingericht.

Voor het bepalen van een concrete oppervlaktereservering voor de infitratievoorzieningen

is een aantal uitgangspunten noodzakelijk:

Het maximale verharde oppervlak in de projectvestiging bedraagt circa 117,5 ha.
. De benodigde inhoud van de infiltratievoorzieningen is athankelijk van de watersoort die

geïnfiltreerd gaat worden ((on)regelmatige aanvoer) en de infitratiesnelheid van de

bodem.
De peilstijging in de infiltratievoorziening is afhankelijk van de grondwaterstand en

uitvoering van het infitratiebekken (bijvoorbeeld extra hoogte door dijkjes rondom
infitratiebekken). Er is vooralsnog uitgegaan van maximaal 50 cm peilstijging.

Deze uitgangspunten moeten ertoe leiden dat er sprake is van langdurige infitratie van

hemelwater met behulp van een robuust watersysteem. De infitratie wordt gecombineerd
met de waterbergingsvoorzieningen in het gebied. Voor de ligging van het systeem, zie het
VV A in bijlage 2.
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Voor de infiltratie kan gevarieerd worden in de wijze waarop infitratie plaatsvindt en het

type water (de bron, zie voorgaande) dat wordt geïnfiltreerd. Infitratie kan zowel
ondergronds (onder wegen of kassen) of bovengronds plaatsvinden in zowel kleinschalige

als grootschalige voorzieningen. De voorkeur van de waterbeheerders gaat vanwege beheer
en onderhoud uit naar bovengronds infitreren.

Toepassing van meer kleinschalige eenheden via sloten of wadi's heeft in principe de
voorkeur voor het verkrijgen van een goede ruimtelijke spreiding. Daarnaast kan op deze

wijze efficiënt gebruik worden gemaakt van water dat afstroomt van wegen en overige

terreinverhardingen. Dit water is namelijk niet toepasbaar als gietwater.
Het ondergronds infitreren, kan mogelijk worden gecombineerd met de ondergrondse

opslag van gietwater. Door meer water te infiltreren dan te ontrekken kan de
infiltratiedoelstellng worden bereikt.

Het voorlopig voorkeursalternatief gaat ervan uit dat hemelwater dat valt op het verhard

oppervalk wordt gebruikt om in het gebied te infiltreren. Iniltratie gebeurt via watergangen

en ondiepe infilratievoorzieningen, net zoals in Siberië fase 1 en 2. De ruimte voor infiltratie

is in het voorlopig voorkeursalternatief gereserveerd langs de randen van het

plangebied,zoals dat ook in fase 1 en 2 van Siberië is gebeurd. De infitratiegebieden worden
gecombineerd met de waterberging. Het infitratiegebied wordt tevens gebruikt voor
landschappelijke inpassing. Voor de agribusiness is direct grenzend aan het terrein ruimte
voor infiltratie gereserveerd.

Waterberging
Met de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied verandert de afvoerkarakteristiek van het

gebied. Een toename van het verharde oppervlak leidt ertoe dat meer water sneller
afstroomt. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat voor andere functies in het

studiegebied en daarmee het leennilieu wordt aangetast, wordt in het plan waterberging
gerealiseerd.

Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:

De toegestane afvoer bedraagt ll/s/ha, behoudens voor neerslagsituaties die minder

vaak dan 1/10 jaar voorkomen.

De retentiecapacîteit moet gelijk zijn aan de opvang van 62 nu neerslag ten opzichte van

het verhard oppervlak (herhalingstijd 1 maal per honderd jaar).

Er vindt geen variatie plaats in de waterbergingscapaciteit per hectare verhard oppervlak of

in de wijze van waterberging.

Het uitgeefbaar oppervlak voor glastuinbouw bedraagt in het voorlopig
voorkeursalternatief VV A 106,6 ha. De kavelbenuttingsgraad bedraagt 90%, ofwel circa 96

ha netto glas. De overige 10% van het uîtgeefbaar terrein wordt voor 90% (circa 9 ha)

verhard. Daarnaast is voorzien in bedrijfswoningen met een gezamenlijk areaal verhard

oppervlak van circa 0,2 ha en in een agribusinessterrein van circa 10 hectare verhard
oppervlak. In totaal wordt naar verwachting circa 115 ha nieuw verhard oppervlak

gerealiseerd.
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Gelet op de randvoonvaarde bedraagt het te bergen watervolume circa 70.000 m3. Om dit

volume te bergen zijn retentievoorzieningen noodzakelijk. Uitgaande van een peilstijging

van O,S meter in een voorziening is netto 14 ha nodig. Het bruto oppervlak is echter groter

aangezien rekening moet worden gehouden met taluds, inrichtingsstroken en de vorm van

de voorzieningen. Het bruto oppervlak wordt op 1,25 maal het netto oppervlak geschat als
minimaal ruimtebeslag. In totaal is dus 17,7 ha voor waterberging en infiltratie nodig. In het

VV A is circa 28 ha voor waterberging/infitratie gereserveerd, deze kan echt niet allemaal

worden benut Lv.m. aan te houden afstanden e.d. Duidelijk is wel dat de noodzakelijke
hoeveelheid past binen het nu opgenomen gebied.

Ruimte voor waterberging is gereserveerd langs de randen van het plangebied

gecombineerd met infitratiegebieden. De doorgaande primaire waterlopen in het
plangebied blijven gehandhaafd en worden daar waar nodig verlegd. Deze primaire

waterlopen, in het beheer van het waterschap, dienen geschieden te blijven van het
watersysteem van Siberië. Rondom de kassen wordt een stelsel van waterlopen aangelegd,

dat het hemelwater afvoert naar de retentie/infitratievoorzieningen. Vanuit de
retentie/infitratievoorzieningen kan het water vertraagd worden afgevoerd naar de
primaire waterlopen van het waterschap

Voor het agribusinessterrein is ruimte voor waterberging gereserveerd ten zuiden van het

terrein.

Gietwater
Voor de gietwatervoorziening is op jaarbasis veel water nodig. De hoeveelheid benodigd
water is sterk afhankelijk van de teelt en de teeltvorm. Potplanten gebruiken bij een eb- en

vloedsysteem relatief weinig water; op jaarbasis ongeveer 500 mmo Bepaalde groenten en

bloemen gebruiken bij substraatteelt veel water.
De behoefte kan oplopen tot ongeveer 1.100 mm/jaar.

VARIATIE Op jaarbasis is er behoefte aan 750 mm gietwater. Dit gietwater kan op verschilende

manieren worden verkregen (verschilende typen water).Voor sommige typen water is

(tijdelijke) opslag nodig. In totaal zijn er vier varianten aanwezig voor het type water.
Binnen het type water is sprake van subvarianten voor opslag of winning. De onderstaande

tabel laat zien welke varianten voor het invullen van de gietwaterbehoefte aanwezig zijn
Hierbij wordt eveneens aangegeven hoe tekorten worden aangevuld en waar het water

eventueel wordt opgeslagen.
Tabel 5.5.'

Variant Bron Opslagmethode en winning Aanvulling tekort

Gebruik Neerslag van -ondergronds in het" wateivoerende - grondwater
regenwater kasdek pakket, opslag en winning met behulp (lokaal

van pompen gewonnen)
. bovengronds individueel of collectief -leidingwater
. in kelder onder de kas individueel of (WMLof
collectief anders)

Gebruik lokaal Grondwater directe winning met behandeling niet aanwezig
grondwater met uit het l of 3' (ontijzeringtomgekeerde osmose.
compensatie watervoe-
door infiltratie rende pakket
van regenwater

Varianten voor de

gietwaterbron en

gietwateropslag.
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Variant Bron Opslag methode en winning Aanvulling tekort

Gebruik lokaal Grondwater directe winning met behandeling niet aanwezig
grondwater uit het l of 3' (ontijzering/omgekeerde osmose.

zonder watervoe-
compensatie van rende pakket
regenwater
Gebruik WMl, Directe aanvoer vanaf pompstation niet aanwezig
leidingwater Panheelwater Californië, mogelijk met centrale

voorbehandeJina
Gebruik Doorgaande Directe onttrekking met behandeling niet aanwezig
oppervlakte- waterlopen in (omgekeerde osmose)

~_~ter pJangebied

Het oppervlaktewater dat in en om het glastuinbouwgebied aanwezig is, voldoet zonder
zuivering niet aan de gestelde kwaliteitseisen voor gietwater. Daarnaast is er onvoldoende

zekerheid ten aanzien van een continue beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater,
indien hiervoor het lokale watersysteem wordt gebruikt. Oppervlaktewater is daarom niet

verder meegenomen als variant inzake gietwater. In verband met optreden
grondwaterstanden en de grondwaterstromingen is opslag van gietwater in kelder of in het

1 e watervoerend pakket als opties vooralsnog niet haalbaar geacht. Onderstaand zijn de

overgebleven drie opties beschreven.

Lokaal grondwater als gietwaterbron
Voor het gietwater wordt grondwater opgepompt. Onttrekkingen tussen de 10 m3 en 60 m3

per uur zijn meldingsplichtig. Daarnaast zijn in het gebied een aantal bestaande vergunde

onttrekkingen aanwezig. Met deze hoeveelheid kan voldoende grondwater worden
opgepompt. In deze variant zijn geen grote gietwaterbassins nodig. Om het oppompen van

grondwater te compenseren zal de volledige hoeveelheid hemelwater dat valt op het
verhard oppervlak naar ondiepe infitratie/retentiegebieden worden gevoerd. Op deze
wijze wordt het hemelwater optimaal geïnfitreerd en zal naar verwachting meer worden

geïnfitreerd dan in de huidige situatie. Omdat grondwater wordt opgepompt, is deze
variant minder duurzaam. Wel wordt op jaarbasis circa 500 mm hemelwater geïnfitreerd

ten behoeve van de aanvulling van het grondwater.

Leidingwater als gietwaterbron
Voor het gietwater wordt water gezuiverd maaswater van WML ingekocht. Ook in deze

variant zijn geen grote gietwaterbassins nodig. De volledige hoeveelheid hemelwater dat

valt op het verhard oppervlak zal naar ondiepe infiltratie/retentie gebieden worden
gevoerd. Op deze wijze wordt het hemelwater optimaal geïnfiltreerd en zal naar
verwachting meer worden geïnfitreerd dan in de huidige situatie. Deze variant is

duurzaam, doordat geen grondwater wordt onttrokken en het hemelwater optimaal wordt
geïnfitreerd.

Neerslag als gietwaterbron
550 mm per jaar wordt opgevangen voor gietwater in grote foliebassins van circa 2,0 meter

boven het maaiveld. Circa 200 mm per jaar van de kasdaken en 750 mm per jaar van de

overige terreinen zal naar ondiepe infiltratie/retentie gebieden worden gevoerd. In deze
optie kan niet volledig worden voldaan aan de infitratie-eis van 250 mm, omdat een groot

deel van het hemelwater wordt ingezet voor gietwater. Daarnaast kost deze optie relatief
veel ruimte voor gietwaterbassins en infitratie. Deze variant is minder duurzaam, met

minder dan 250 mm infitratie. Daarnaast zal waarschijnlijk nog aanvulling van gietwater
nodig zijn.
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VARIATIE

STARTNOTITIEl

De gietwatervoorziening in het voorlopige voorkeursalternatief gaat uit van het gebruik van

grondwater aangevuld met de bestaande gietwatervoorziening (bassin) in Siberië fase 1 en

2; in de huidige situatie wordt dit bassin niet gebruikt. Het bassin wordt overigens wel
verplaatst, en wordt landschappelijk ingepast. Voor het grondwater worden de bestaande

grondwateronttrekkingen in het plangebied ingezet. Uitgangspunt hierbij is dat er minder

grondwater wordt onttrokken dan nu het geval is.

Als variant voor de gietwatervoorziening wordt in het MER de inkoop van leidingwater

onderzocht. Deze variant heeft geen gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied.

Riolering en afvalwater
In de glastuinbouw wordt afvalwater geproduceerd. De afvalwaterstroom bestaat uit
verschillende componenten.

Dit zijn:

. huishoudelijk afvalwater uit huishoudens, kantines en sanitaire ruimten;

bedrijfsafvalwater (zoals fiterspoeling);
spuiwater, wat als reststroom ontstaat bij recirculatie van water in het watergeefsysteem.

Het afvalwater dient te worden gezuiverd alvorens het water te kunnen afvoeren naar

oppervlaktewater of te hergebruiken. De zuivering kan lokaal plaatsvinden, maar ook in

bestaande rioolwaterzuiveringen van het waterschap. Dit betekent dat in het plangebied
riolering wordt aangelegd waarmee al het afvalwater wordt ingezameld. Via dit systeem

wordt geen hemelwater ingezameld en getransporteerd. Het afvalwater wordt via een

leiding aangesloten op het gemeentelijke stelseL. Hiervoor is capaciteit aanwezig met in

achtneming van de randvoorwaarde dat de hoeveelheden worden gelimiteerd. Via het

gemeentelijk stelsel wordt het afvalwater getransporteerd naar de rioolwaterzuivering te
Blerick (Im3 / bedrijf/ uur).

Het afvalwater dat op een glastuinbouwbedrijf wordt geproduceerd kent, vooral als gevolg
van de spui een grilig karakter. Recirculatiewater wordt, met een sterk discontinu karakter,

met relatief grote hoeveelheden geloosd op de riolering als de kwaliteit van het water niet

meer voldoet. Om te voorkomen dat de riolering wordt overgedimensioneerd en dat er
capaciteitsproblemen in de omgeving optreden wordt deze waterstroom gebufferd (op de

bedrijven zelf) en met een gecontroleerd debiet naar de riolering in de projectvestiging
verpompt. Ook het fiterspoelwater wordt opgevangen in de buffer.

Indien sprake is van ontijzering bij gebruik van lokaal grondwater mag het afvalwater dat

bij de ontijzering wordt geproduceerd niet zonder voorbewerking op de riolering worden
geloosd. Er dient oxidatie en bezinking plaats te vinden om te voorkomen dat het ijzer in de

riolering terechtkomt. Dit kan zorgdragen voor verstopping en schade toebrengen aan de
riolering. Indien gebruik wordt gemaakt van zuren ten behoeve van de spoeling van het

gietwatersysteem mag het restwater niet zondermeer geloosd worden. Te lage zuurgraden
in het afvalwater kunnen eveneens schadelijk zijn voor de riolering.

Huishoudelijk afvalwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het rioolstelseL. Indien het

ontvangend gemeentelijke stelsel enkel voldoende capaciteit heeft in de nachtelijke uren

(minimale afvalwaterproductie) zal het water tijdelijk in de projectvestiging worden
gebufferd en op gezette tijden worden verpompt naar het gemeentelijke stelseL.

,

I

I
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VERKEERSPROGNOSE

Tabel 5.5~2

Prognose verkeersbewegìngen

VARIATIE

STARTNOTITIEI

In het voorlopig voorkeursaltematief wordt er voor afvalwater vanuit gegaan dat in het
plan gebied riolering wordt aangelegd waarmee al het afvalwater wordt ingezameld en via
een leiding en het gemeentelijke stelsel wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

ONTSLUITING

Bij de ontsluiting van het glastuinbouwgebied wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de

bestaande wegen in en om het plangebied. Daarbij moet wel rekening worden gehouden
met de capaciteit van de omliggende wegen en de verkeersstroom als gevolg van fase 3 en 4.

Externe ontsluiting
Het plangebied is direct gelegen aan een tweetal snelwegen en hebben daarmee een goede
noord-zuid als oost-west oriëntatie. De externe ontsluiting van fase 3 en 4 vindt plaats via de
Zonneld. Via de Eindhovenseweg kan het verkeer vervolgens naar de A67. Er wordt op het

punt van de externe ontsluiting niet gevarieerd.

Als uitgangspunt voor het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van Siberië fase 3 en 4 is

10 voertuigbewegingen per etmaal per hectare netto glas gehanteerd.

De verkeersbewegingen hebben betrekking op zowel personenvervoer als vrachtverkeer.
De verhouding tussen beide is mede afhankelijk van soorten teelt. Ten behoeve van dit MER

is daarom bandbreedte gehanteerd (minimaal en maximaal scenario): 70.30% en 85-15%.

De prognose van de verkeersbewegingen ziet er daarmee als volgt uit:

90 hectare netto glas

70-30 85-15

Personenverkeer 630 765

Vrachtverkeer 270 13
Totaal 900 900

Aangezien een groter percentage vrachtverkeer kruispunten en wegvakken zwaarder belast,

wordt voor het doorrekenen van de verkeersafwikkeling in het MER gebruik gemaakt van
het '70-30' -scenario.

De aansluiting van de Zonneveld op de Eindhovenseweg is nu vormgegeven als kruising.

Gezien de capaciteit en de verwachte verkeersproductie worden hier geen knelpunten
verwacht. Bij de verdere planuitwerkig zal worden bekeken of en hoe dit kruispunt
aangepast moet worden.

Interne ontsluiting
De bedrijven in fase 3 en 4 dienen te worden ontsloten. Hierbij wordt het principe

gehanteerd dat met een minimum aan wegen een maximale ontsluiting wordt verkregen.
In het plangebied kan dit op de volgende manieren:

Het gebruik maken van de bestaande Siberië als hoofd ontsluiting en via deze weg alle
bedrijven te ontsluiten (direct of indirect).

Het aanleggen van een nieuwe hoofdontsluiting met koppeling van de bedrijven (direct

of indirect) aan deze weg.

Vervolgens is hierbinnen een variatie mogelijk van een interne ontsluiting via 'rondrijden' of

ontsluiting via doodlopende straten (insteekwegen). i

i
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STARTNOTIlel

Het voorlopige voorkeursalternatief gaat uit van het doortrekken van de Zonneveld in fase

3 en 4¡ hiermee ontstaat de meest effciënte verkaveling van het plangebied. De bestaande
Siberië in het plangebied komt hiermee te vervallen. Vanaf de nieuwe ontsluitingsweg

wordt een insteekweg richting het zuiden aangelegd om zo alle bedrijven in het plangebied

te kunnen ontsluiten. De bedrijven worden rechtstreeks op de ontsluitingswegen ontsloten.
De twee ontsluitingswegen worden 6,5 meter breed.

Bij de inrichting van het plangebied is rekenig gehouden met omwonenden door

(vracht)verkeer richting het oosten te leiden middels een verkeerssluis en niet via het
Rozendaal (woningen). Dit om overlast (geluid, verkeer, luchtkwaliteit) van omwonenden

zo veel mogelijk te beperken.

GROENSTRUCTUREN I LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de nieuwe glastuinbouwlocatie is dat er in het
plangebied aandacht wordt besteed aan een optimale ecologische en landschappelijke

inpassing, afgestemd op de landschappelijke kenmerken en gebiedsspecifieke situatie van
het plangebied en haar omgeving. De landschappelijke inpassing levert een bijdrage aan de

kwaliteit van de leefomgeving in en om het kassengebied.

Eén van de ambities van Siberië is een landschappelijk aantrekkelijke en ecologisch

verantwoorde inpassing.

Dit kan worden gerealiseerd door:

. bestaande bos- en EHS-gebieden, vooral aan de zuidzijde van het plangebied gelegen,

blijven zoveel mogelijk gehandhaafd en worden ingepast in de nieuwe groenstructuur;

het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstrucruur.

De wijze van inpassing alsmede de kwaliteit van de diverse ecologische functies aan de rand

of buiten het plangebied zal nader (in overleg met de provincie Limburg en gemeente
Maasbree) bepaald worden. Bij de inrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met

aanwezige ecologische waarden en aanwezige bosjes. Aan de randen zijn glasopstanden

geprojecteerd over bosjes die geen onderdeel uitmaken van de EHS. Hiervoor zal in of
buiten het plan compensatie plaatsvinden op basis van de boswet.

Het voorlopig voorkeursalternatief gaat uit van ontwikkelen van een groen-blauwe zone
langs de randen van het plangebied. De infiltratie- /waterbergingszones worden natuurlijk

ingericht. In aansluiting op Siberië fase 1 en 2 wordt hier een groen-blauwe structuur

ontwikkeld. Aan de zuidkant van het plangebied wordt een groenstrook van 30 meter breed

aangelegd. Deze strook is deels compensatie voor de delen van bestaande bosgebieden in
het plangebied die worden gerooid. De groenstrook voorkomt tevens dat het

glastuinbouwgebied vanaf de zuidkant (nauwelijks) zichtbaar is.

ENERGIEVOORZIENING

Bij de ontwikkeling van Siberië fase 3 en 4 wordt gestreefd naar een energiebesparing en

energie-efficiency.

De energiebehoefte is, naast klimatologische omstandigheden, sterk gerelateerd aan de door

de individuele tuinder gehanteerde teeltmethode (keuze en gebruik van warmtelampen,
ventiatoren, schermen en dergelijke) en gevoerde energiemanagement.
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CLUSTERGEWIJS

ENERGIESYSTEEM

INDIVIDUEEL SYSTEEM

STARTNOTIIEI

De grootste energievraag bestaat uit warmte. Afhankelijk van de gewasgroep varieert de
warmtevraag van 12 tot 17 terajoule/per hectare.

Door glastuinbouwbedrijven voor wat betreft de energievoorziening (gas, COi en

elektriciteit) aan elkaar te koppelen, kunnen energievraag en -aanbod beter op elkaar
worden afgestemd. Door koppeling van energiebehoeften en buffering van warmte ontstaat

een gelijkmatig afnamepatroon en worden overschotten (warmte, elektriciteit en Cui)
onderling uitgewisseld. Dit leidt tot energie- en kostenbesparing.

Energiesysteem
Voor wat betreft het energiesysteem kan worden uitgegaan van een collectief c.q.

clustergewijs systeem of van individuele energiesystemen.

Door teelten energetisch te koppelen kan een belangrijke energiebesparing gekoppeld aan een

vermindering van de CO2-uitstoot worden bereikt. Schaalvergroting maakt de toepasbaarheid
van koppeling mogelijk. In een collectief energiesysteem zal de opwekking van energie

kleinschalig plaatsvinden voor gezamenlijke clusters van bedrijven of voor individuele grotere

tuinders. De gebiedsvoorziening, de in- en verkoop van energie en het beheer van de
opwekkingsinstallaties zullen collectief worden georganiseerd. De bedrijven worden voor wat

betreft de energievoorziening (gas, COi en elektriciteit) aan elkaar gekoppeld. Energie wordt
betrokken van energie-installaties van individuele bedrijven. Door koppeling van

energiebehoeften en buffering van warmte ontstaat een gelijkmatig afnamepatroon en worden

overschotten (warmte, elektriciteit en COi) onderling uitgewisseld. Dit leidt tot energie- en
kostenbesparing. Een energiepartner voor het gebied dient nog te worden gezocht.

Tuinders die niet meedoen met het collectieve systeem zullen waarschijnlijk kiezen voor
WKK-installaties. Deze installaties dienen op eigen terrein te worden geïnstalleerd en zullen

het bedrijf voorzien van warmte en elektriciteit.

Vanwege de grootschaligheid van het glastuinbouwbedrijven is een collectief systeem niet
rendabeL. Daarom wordt in deze m.e.r.-studie uitgegaan individuele WKK-installaties al dan

niet aangevuld met andere energievoorzieninginstallaties (biogas, windturbines e.d.).
Het gebruik van WKK- installatie betekent een toename van het gasverbruik van het

glastuinbouw bedrijf, maar betekent op nationaal niveau een brandstofbesparing. Om deze
besparing te kunnen bereiken wordt het overschot aan elektriciteit op basis van
overeengekomen teruglevertarieven teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze situatie

staat momenteel echter onder druk vanwege de vrije energiemarkt, overproductie van
elektriciteit en (lokaal) beperkte capaciteit van het netwerk om terug te kunnen leveren.

Duurzame energie

Door het inzetten van duurzame energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen

gereduceerd en worden emissies van stoffen in meer of mindere mate beperkt.

Uitgangspunt voor Siberië fase 3 en 4 is dat 4% van de energiebehoefte wordt voorzien door

duurzame energie. Voor het inzetten van duurzame energie zijn vele vormen mogelijk.

Er bestaat onderscheid tussen zelf opwekken en inkopen:

Het zelf opwekken van duurzame energie kan onder meer door middel van een

biovergistingsinstallatie of een bio-olie-installatie. Deze kan worden gevestigd op het
agribusinessterrein. De nodige mest en te vergisten producten kunnen worden

aangeleverd door de bedrijven op geheel Siberië en van bedrijven in de omgeving.

De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

i
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Voor een bio-olie-mstallatie is de aanwezigheid van een leverancier van bic-olie of

koolzaad in de directe omgeving van de projectvestiging gewenst. Deze is niet
voorhanden. Dit betekent dat de grondstoffen van een grotere afstand moeten komen.

Net als een biovergistingsinstallatie is ook bij bio-olie sprake van extra

verkeersbewegingen voor aanvoer van grondstoffen.

Een andere vorm van duurzame energie is koude/wannteopslag, waarbij tijdelijke

opslag van warmte in de grond plaatsvindt.
. Aansluiting zoeken in K4 verband waar dergelijke initatieven ook genomen worden.
Bij zelf inkopen wordt uitgegaan van de inkoop van groene stroom bij een

energieleverancier. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld aan te sluiten bij een

windenergie-initiatief in de omgeving.

In het voorlopig voorkeursalternatief wordt uitgegaan van individuele WKK-installaties en

de vestiging van een biovergistingsinstallatie op het agribusinessterrein. Ten behoeve van

de teruglevering van elektriciteit wordt in het plangebied wordt een terugleverstation
aangelegd. Daarnaast wordt aan het begin van de Zonneveld (bij binnenkomst van Siberië

fase 1 en 2) een inkooppunt voor gas aangelegd. Vanuit dit punt gaat een centrale gasleiding
naar fase 3 en 4; vanuit de biovergistingsinstallatie wordt aangetakt op deze gasleiding.

De reshvarmte van de biovergistingsinstallatie wordt ingezet voor de verwarming van de
bedrijven op het agribusinessterrein.

Als variant zal in het MER de mogelijkheid voor warmte/koudeopslag worden onderzocht.

Deze variant heeft geen gevolgen voor de ruimtelijke inrichtig van het gebied.

LICHT

In toenemende mate worden siergewassen en sinds enige tijd, ook groenten belicht met

assimilatielampen. Het doel van belichten is een toename van de productie en de kwaliteit,

teelt van meer soorten gewassen en een jaarrondproductie. Belichting vindt vooral in de
wintermaanden plaats. Groenten worden nog weinig belicht. Bij siergewassen wordt vooral

belichting toegepast voor rozen (85%) en Chrysanten (50%). Voor andere gewassen is de

belichtig beperkt tot enkele weken per jaar (lelies) of een relatief klein percentage van de

gewassen (bijv. Gerbera's -:10%). Bij potplanten wordt vooral belichting toegepast in de

opkweekfase en voor bloeiende planten. (TNO, 2004).

De toepassing van assimilatiebelichting kan lichthinder naar de omgeving veroorzaken.

Door afschermende maatregelen te treffen van lichthinder zoveel mogelijk worden
voorkomen.

Uit het Besluit Glastuinbouw voor de periode 1995-2010 zijn de volgende doelstellingen ten

aanzien van de emissie van licht opgenomen:

Geen hinder als gevolg van assimilatiebelichting door zijafscherming en
donkerteperiode.

Vermindering van de emissie van licht (72-88%) ten opzichte van 1984-1988.

In het Convenant Glastuinbouw (LTO & Stichting Natuur en Milieu, 2004) is verder het

volgende overeengekomen ten aanzien van bovenafscherming van nieuwbouwsituatie:

. Vanaf 1 januari 2006: 85% afschermen, waarmee donkerteperiode niet van toepassing is.

. Vanaf 1 januari 2008: 95% afschermen, waarmee donkerteperiode niet van toepassing is.

I
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Bij kassen die gebruik maken van assimilatiebelichting worden! conform het Convenant

glastuinbouw en milieu, zijgevelschermen toegepast (95% afscherming). Hiermee wordt de

uitstraling via de gevel aanzienlijk gereduceerd. Naast zijgevelafscherming wordt ook
bovenafdichting aangebracht. Hierbij wordt de hoogste doelstelling uit het Convenant

(minimaal 95% afscherming) gehanteerd.

SYNERGIE MET ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING

Duurzaamheid is op diverse thema's te bereiken. Bij de verschilende bouwstenen van de

inrichting is hierop ingegaan. Naast deze afzonderlijke thema's is verbetering van

duurzaamheid te bereiken door de ontwikkeling te koppelen aan de omliggende

ontwikkelingen/ gebieden, het Greenportverband.
De volgende mogelijkheden zullen nader onderzocht worden:

Aansluiten op bestaande watersystemen zoals dat van fasen 1&2 en mogelijk groter

verband (K4).

'Regionaal' parkmanagement, door fasen 1&2 ook te betrekken.

. Natuurcompensatie en natuurlijke invulling laten aansluiten op grote groenstructuren
binnen Klavertje 4/ Natuurontwikkelingsplan Venlo West.
Aansluiting zoeken bij verkeerssystemen en vervoersmanagement Klavertje 4.
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HOOFDSTUK

Effectbeschrijving in
het MER

6.1 ALGEMEEN

In het MER zullen de positieve en negatieve effecten van de alternatieven op de omgeving

worden beschreven. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingskader: per mileuaspect

wordt een aantal concrete criteria geformuleerd op basis waarvan de effecten worden

beschreven en beoordeeld aan de hand van gangbare normen. In paragraaf 6.2 is een
voorstel voor het beoordelingskader opgenomen. Indien uit inspraak blijkt dat er nog

aanvullende belangrijke effecten zijn, zullen deze eveneens in het MER aan de orde komen.

Bij de beschrijving van de mileueffecten in het MER wordt het studiegebied, oftewel het

gebied waarbinnen het effect zou kunnen optreden, aangegeven. De mate van detailering
van een effectbeschrijving is gerelateerd aan het belang daarvan voor de besluitvorming en

zal per criteriin verschilen. Uitgangspunt is een kwantificering van het milieueffect waar

mogelijk. Voor elk criterium in het beoordelingskader wordt in het MER aangegeven, welke
methode bij de bepaling van het effectniveau is gehanteerd en waarom voor deze methode

is gekozen.

In het MER worden de effecten van de alternatieven onderlig én met de effecten die bij de
autonome ontwikkeling optreden, vergeleken. De autonome ontwikkeling geeft aan hoe de

locatie Siberië zich zal ontwikkelen als het voornemen niet zou worden gerealiseerd.
De autonome ontwikkeling dient als referentie voor de effectbeoordeling van de

alternatieven.

Verder wordt in het MER aangegeven welke leemten in kennis van invloed zijn op de

effectbeoordeling. Op deze manier kan in de besluitvorming rekening worden gehouden
met de tekortkomingen en beperkingen in de gebruikte informatie. Tot slot wordt in het
MER (mede op basis van het voorgaande) een aanzet voor een evaluatieprogramma

gegeven. Deze evaluatie is erop gericht om na de realisatie van het voornemen, de feitelijke

optredende milieueffecten te vergelijken met de mileueffecten die vooraf in het MER zijn

aangegeven.
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6.2

Tabel 5.6-1 

Voorstel beoordefingskader

alternatieven

STARTNOTITIEI

TE BESCHRIJVEN EFFECTEN

In de navolgende tabel wordt een globaal overzicht gepresenteerd van aspecten en criteria
waarbij relevante effecten zijn te verwachten.

Aspect B eOD rdeli ngscriteri u m

Bodem en water . Verandering van bodemgesteldheid en bodemopbouw
. Verandering in waterstromen
. Invloed op waterberging en infiltratie
. Veranderinq in kwaliteit grond- en oppervlaktewater

Landschap, archeologie . Beïnvloeding identiteit van het landschap
en cultuurhistorie . Beïnvloeding bestaande waarden (geomorfologie, cultuurhistorie.

archeoloqie en visueel ruimtelijke waarden)
Natuur . Beïnvloeding van gebieden

. Beïnvloeding van soorten

Verkeer en vervoer . Beïnvloeding van de verkeersintensiteiten
. Beïnvloeding van de verkeersveiligheid
. Beoordelina van de ontsluiting van het glastuinbouwgebied

Woon- en . Beïnvloeding van de leefomgeving door geluidsproduetie

leefomgeving . Beïnvloeding van geluidsproductie van de omgeving op gebied

(optioneel)
. BeTnvloeding het bestaande Jichtniveau
. Beoordeling van qeurhinder

Energie . Beoordeling van de energiebehoefte (elektriciteit)
. Beoordeling C02 productie en warmte
. Beoordeling duurzaamheid energievoorziening
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7.2

7.2.1

NOTA RUIMTE

BESLUIT GLASTUINBOUW

VIERDE NOTA

WATERHUISHOUDING

STARTNOTIIEI

HOOFDSTUK

Beleidskader en
procedures

ALGEMEEN

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van overheidshesluiten die relevant zijn voor de realisatie
van fase 3 en 4 van het glastuinbouwgebied Siberië. Dat wil zeggen een samenvatting van

het beleid en wet- en regelgeving dat in het studiegebied richtinggevend is of beperkingen

en randvoorwaarden oplegt. Het beleidskader is opgenomen in paragraaf 6.2. Daarnaast

geeft dit hoofdstuk meer inzicht in de besluitvormingsprocedure: welke partijen zijn
betrokken (in paragraaf 6.3.1) en hoe ziet de m.e.T.-procedure zelf eruit (in paragraaf 6.3.2).

BELEIDSKADER

Bij de analyse van de voor Siberië relevante beleidskader kan onderscheid worden gemaakt

in de diverse overheidsniveaus (EU, rijk, provincie, gemeente). Bovendien kan daarbinnen

nog onderscheid worden gemaakt in beleidsstukken die betrekking hebben op

onrnrikkelingen in de glastuinbouw en beleidsdocumenten die vooral ingaan op de
ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden voor het plangebied. Hieronder worden

deze (beleids)stukken in de kantlijn genoemd met daarachter kort de relevante inhoud.

RIJKSBELEID

Het Rijk heeft tien landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen. In de

landbouwonhvikkelingsgebieden wordt de vestiging van agrarische bedrijven (zoals
glastuinbouwbedrijven) gestimuleerd. Het gebied Siberië/Californië is er hier één van.

Binnen dit gebied is ruimte voor nieuwvestiging en uitbreiding van glastuinbouwbedrijven.

Het besluit Glastuinbouw vloeit voort uit het in 1997 ondertekende Convenant

Glastuinbouw en Mileu 1997-2010. In dit convenant staan afspraken die tuinders samen
met de overheid (rijk, provincies en gemeenten) hebben gemaakt. De doelstellngen uit het

Convenant, met betrekking tot energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, zijn in
het Besluit Glastuinbouw geconcretiseerd en gespecificeerd op het niveau van de
individuele teler en aard van de teelt.

Het doel is het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen,
waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor de land- en tuinbouw is de

aanpak gericht op het beperken van de emissies van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
Het reduceren van emissies van milieubelastende stoffen is van belang in het kader van de
waterkwaliteit.
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EU.KADERRI(HTlIN WATER

NOTA NATUUR VOOR

MENSEN, MENSEN VOOR

NATUUR

flORA. EN FAUNAWET

MILIEUBELEIDSPLAN 4

BESLUIT LUCHTKWALITEIT

STARTNOTIIE!

Het streven voor 2015 is dat in alle wateren in de Europese Unie zowel de chemische als de

ecologische toestand goed is.

Als doelstelling is opgenomen dat in 2010 afspraken zijn gemaakt over een invulling van

een 'goede landbouwpraktijk'. Onderdeel hiervan is een concentratiebeleid voor

glastuinbouw. Nieuwe verspreide 'verglazing' wordt tegengegaan en bestaande waar
mogelijk gesaneerd.

In de Flora- en faunawet is de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten

en dieren geregeld. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,

gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt uitgestoken of verzameld

mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild
levende planten en dieren (de algemene zorgplicht). Daarnaast is het niet toegestaan om

hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te
verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke

plannen, zoals de ontwikkeling van glastuinbouwlocaties . Sinds 23 februari 2005 is een

nieuw vrijstellingenbesluit in werking treden. Sindsdien is mogelijk bij ruimtelijke

ontwikkelingen onder bepaalde voorwaarden vrijstellng te krijgen voor de
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

De beschermde soorten worden in dit kader in vier categorieën onderverdeeld:
. Algemene soorten: hiervoor geldt een vrijstelling bij ruimtelijke inrichting en ruimtelijke

ingrepen.
Zwaar beschermde soorten: voor deze soorten moet altijd ontheffng aangevraagd worden,

de ontheffingsaanvraag moet met een uitgebreide toetsing worden onderbouwd.
. Vogels: hiervoor geldt alleen een vrijstellng wanneer gewerkt wordt volgens een door het

ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode, in andere gevallen dient ontheffing te
worden aangevraagd, de ontheffngsaanvraag dient middels een uitgebreide toetsing te

worden onderbouwd. In het algemeen zijn verboden handelingen ten aanzien van vogels

te voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.

Overige soorten: hiervoor geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een

goedgekeurde gedragscode, in andere gevallen dient voor deze soorten ontheffing te
worden aangevraagd, de ontheffngsaanvraag dient middels een lichte toetsing te

worden onderbouwd.

In het Nationaal Mileubeleidsplan 4 (NMP4) zegt het rijk dat in het kader van de transitie

naar een duurzame energiehuishouding het de uitdaging is de Nederlandse glastuinbouw

emissiearm te maken en grotendeels te baseren op klimaatneutrale energiedragers.

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO) en

fijn stof (PM10). Ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw of bedrijven terrein
ontwikkeling mogen niet binnen deze contouren plaatsvinden. Nader onderzoek moet
uitwijzen welke normen in het gebied van belang zijn en waart deze contouren liggen.

Aandachtspunten
Doelstellngen Convenant glastuinbouw worden op kavel- c.q. ondernemerniveau

geregeld.

Versterken van gezonde en veerkrachtige watersysteem in het gebied.

Beperken emissies van bestrijdingsmiddelen in het watersysteem, door gesloten

systemen.

1 110S02lF7OW2J009211004 ARCADIS 147



7.2.2

HET PROVINCIAAL

OMGEVINGSPLAN LIMBURG

ST ARTNOTITI El

Nadere inventarisatie Flora en Fauna moet uitwijzen of en zo ja, welke soorten in het

gebied voorkomen.

. Getracht wordt om op kavelniveau emissiearme gebouwen te realiseren, gebaseerd op
klimaatneutrale energiedragers.

PROVINCIAAL BELEID

Het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg, vastgesteld op 22 september 2006 (POL2006) is

het streekplan, het provinciaal waterhuishoudingsplan, het provinciaal milieubeleidsplan en

bevat de hoofdlijnen van het provinciaal verkeers. en vervoersplan. In het POL2006 zijn

negen perspectieven onderscheiden (PI tlrn P9). In onderhavig plangebied zijn de volgende

perspectieven gelegen: PI - Ecologische Hoofdstructuur, P2 - Provinciale
Ontwíkkelingszone Groen, P4 - Vitaal landelijk gebied en P5b - Dynamisch

landbouwgebied. Onderstaand worden deze perspectieven kort toegelicht.

P1- Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS omvat onder andere bestaande en nieuwe bos- en natuurgebieden. Het provinciaal

beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van een samenhangende
robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen,
inclusief de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. De bescherming van de wezenlijke

kenmerken en waarden in de EHS vindt plaats door toepassing van het "nee, tenzij" regime.

Dit houdt in dat binnen de EHS nieuwe plannen, projecten of handelingen niet zijn
toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant

aantasten. Alleen bij groot maatschappelijk belang en het ontbreken van reële alternatieven
kan hiervan worden afgeweken. Dan is echter compensatie vereist conform de "Provinciale

beleidsregel mitgatie en compensatie natuurwaarden" .

P2 - Provinciale Ontwikke/ingszone Groen (POG)
De POG vormt samen met de EHS de ecologische structuur in Limburg. De POG omvat

vooral landbouwgebieden als buffer rond de EHS en ecologische verbindingzones. In de

POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van
natuur- en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG.

Uitgangspunt is dat ontwikkelingen leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking
van de ecologische structuur.

Economische kwaliteit
Verankering van economische (kennis)clusters: waaronder glas en agribusiness.
Vernieuwing van de economie; De provincie zet in op kennisintensieve, duurzame,
innovatieve en technologisch hoogwaardige bedrijvigheid, ook voor de landbouw

(bevorderen van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden).
Materiële welvaart, cultuur en sociale cohesie; Voldoende werkgelegenheid (kwalitatief!
kwantitatief).

Landelijk gebied
Dynamiek in het landelijke gebied (voormalige heide- en veenontginningen waar ook

Siberië onderdeel van is) heeft hier vooral betrekking op de ontwikkelingen binnen de
landbouw en het bieden van ruimte voor de niet-grondgebonden landbouw (glastuinbouw).
Alleen binnen dit landelijke gebied is er ruimte voor nieuwe grootschalige
vestigingsgebieden glastuinbouw en zijn twee projectvestigingen glastuinbouw

(Siberië/Californië) aangewezen.
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De niet-grondgebonden landbouw, intensieve veehouderij en glastuinbouw leveren een

bijdrage aan de economie, maar vormen ook een bedreiging voor het landelijk gebied als
publiek domein. Dit als gevolg van verstening, stank en milieueffecten. Nieuwe

economische dragers moeten binnen het landelijk gebied mogelijk zijn, mits zij bijdragen

aan de kwaliteit van het landschap (duurzame richting).

Landbouwbeleid
Voor glastuinbouw wordt uitgegaan van een duidelijke vraag naar nieuwe bouwkavels.
De ruimte voor nieuwe vestigingen wordt in principe geconcentreerd binnen de tvee in het

POL aangewezen nieuwe projectvestigingsgebieden Californië en Siberië.

De provincie Limburg zet versterkt in op verdere concentratie van glastuinbouw, omdat:
. Het is een doorvertaling van het rijksbeleid.

. Dit sluit aan bij de economische marktontwikkelingen. Er kan efficiënter en effectiever

gewerkt worden op grotere percelen of in clusters (bijvoorbeeld logistiek, afzet, energie

e.d.).

Concentratie biedt de mogelijkheid om een selectief aantal gebieden aan te wijzen waar
glastuinbouw het primaat krijgt, waardoor procedures sneller te doorlopen zijn.

Concentratie heeft mileuvoordelen (samenwerking, kennis/innovatie, ketenverlenging).
Concentratie stimuleert de dynamiek in de sector. En biedt de mogelijkheid voor andere

doelen (m.n. voor natuur, landschap en milieu) zich sneller te realiseren.

Duurzaamheid
In het op te stellen bestemmingsplan zal nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan
de duurzaamheidaspecten.

De provincie zal duurzaamheid toetsen aan de hand van de volgende duurzaamheid
kenmerken:

er moet sprake zijn van geclusterde uitgifte van projectvestigingsgronden; tevens moet
het tempo van uitgifte en realisering inzichtelijk zijn;

. er is sprake van collectieve voorzieningen ten aanzien van:

. besparing, uitwisseling en duurzame opwekking van energie, warme wateropslag en/

of ander warmtegebruik;

. COi-reductie;

. duurzaam waterbeheer, waaronder collectieve zuivering, infiltratie en gebruik van een

retentiebekken. Hierbij moeten de kosten en baten van de investeringen worden

aangegeven;

. het realiseren van ecologische verbindingszones en het omgeven van de

projectvestigingslocatie met een robuuste groenstructuur;

vermindering van de vervoersbewegingen door vervoersmanagement en bundeling van

goederenstromen;
het beperken van de lichtuitstraling als gevolg van assimilatiebelichting;

multifunctioneel ruimtegebruik van glastuinbouw in combinatie met andere agrarische
bedrijfsvormen.

RECONSTRUCTIEPLAN Concentratie
De glastuinbouw, een belangrijke sector, zal zo veel mogelijk geconcentreerd worden in

duurzame projectvestigingen (zoals Siberië) en in concentratiegebieden. De komende vier

jaar zullen o.a. glastuinbouwbedrijven uit het Maasdal verplaatst worden naar de
projectvestigingen of de concentratiegebieden.
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LANDSCHAPSPLAN

STADSGEWEST VENLO

INTEGRALE

GEBIEDSDNTWIKKELING

KLAVERTJE 4

STARTNOT,TIEI

Prioriteit
Veel problemen in het landelijke gebied hangen nauw met elkaar samen. Het betekent in de
praktijk dat met het uitvoeren van één maatregel vaak meerdere doelen gerealiseerd

worden. De inrichting van ontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw krijgen prioriteit,

omdat daarmee problemen in kwetsbare gebieden opgelost kunnen worden.

5treefbeeld 2015
Het beeld in het 'Intensieve Hart' wordt in 2015 bepaald door een grote verscheidenheid aan

sterke en intensieve agrarische bedrijfstakken in een nieuwe landschappelijke structuur,
afgewisseld met bestaande bos- en natuurgebieden. De intensieve tuinbouw heeft zich sterk
onhllkkeld, vooral in de speciaal daarvoor aangewezen en ingerichte

ontwikkelingsgebieden.

Plangrenzen
In het POL van de Provincie Limburg zijn andere plangrenzen weergegeven dan de

begrenzing van het plangebied in deze m.e.r.-studie. Hetzelfde geldt voor het uitgevoerde

locatie-MER (ten behoeve van het POL).

REGIONAAL BELEID

Het stadsgewest Venlo heeft in 1997 een landschapsplan opgesteld voor de regio. Doel van

dit plan is om de gewenste landschappelijke ontwikkelingen in de toekomst weer te geven.
Het landschap rondom Siberië wordt afgestemd op de vorm en functie van het
glastuinbouwgebied. De radiale structuur van wegen en spoorlijnen wordt in het gebied

geaccentueerd met bomenrijen, die onderling worden verbonden door bosrijke groenzones.

Het bosrijke karakter van de groenzones zal de bedrijventerreinen aan het oog onttrekken
en zal een ecologische verbinding tot stand brengen.
Het gebied Lange Heide vormt een historisch gegroeid kleinschalig landschap.

Het kleinschalige karakter wordt versterkt om de visuele effecten van Tradeport West en

glastuinbouwgebied Siberië te beperken, een ecologisch netwerk te realiseren, de recreatieve
structuur te verbeteren en het landschappelijke contrast met de aangrenzende relatief

opengebieden te verstreken.

Om de samenwerking tussen de vier projectgebieden glastuinbouwgebieden Californië en

Siberië, veilng Zuid Oost Nederland (ZON) en bedrijventerrein Trade Port Noord te

bekrachtigen, hebben de betrokken gemeentenl partijen de intentieovereenkomst 'Klaverlje
4' op 15 januari 2003 ondertekend.

De partijen spreken in deze intentieovereenkomst de volgende intenties uit:
. Duurzame ontwikkeling en beheer van het totale gebied.

Partijen zullen elkaar op verschilende vlakken ondersteunen in de ontwikkeling van de

deelgebieden.

Op 30 januari 2006 zijn de in deze intentieovereenkomst gemaakte afspraken nader ingevuld

en verwerkt in een nieuwe (intentie)overeenkomst. Partijen zijn overeengekomen om
nadrukkelijk samen te gaan werken in plaats van elkaar op de hoogte te houden. Verdere

invulling van deze intentieovereenkomst wordt vormgegeven en zal uiteindelijk leiden tot
een Greenport Venlo organisatie en een regionaal ontwikkelingskader.
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NATUUR

ONTWIKKELINGSPLAN

VENLO WEST

STARTNOTITIEI

Aandachtspunten
Bevorderen aantrekkelijke vestigingsvoonvaarden.

. Realisatie van collectieve voorzieningen om daarmee duurzaamheid invulling te geven:

Energie: besparing, uitvisseling en duurzame opwekking; warm wateropslag en/ of

andere warmtegebruik wordt per bedrijf optimaal ingevuld.
COi reductie door inzet WKK's.

Water: duurzaam waterbeheer; collectieve zuivering; gezamenlijke bassins; gebruik

retentiebekkens.

Ontwikkeling glas omgeven door robuuste groenstructuur.
. Realiseren ecologische verbindingszones, in afstemming met gebiedsvisie K4+.

Vervoersmanagernent regelen in K4+ verband.

Verminderen vervoersstromen door vervoersmanagement en bundeling stromen.

Beperken lichtuitstoot wordt op kavelniveau geregeld.
. Multfunctioneel ruimtegebruik door Agribusiness te koppelen met glastuinbouw.
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7.2.4

BESTEMMINGSPLANNEN

SIBERIE

WELSTANDSBELEID

NOTA WON EN 2000-2004

MAASBREE

BESTEMMINGSPLAN

BUITENGEBIED MAASBREE

1997

STARTNOTITEl

In het Natuurontwikkelingsplan Venlo West is een visie op de groenstructuur aangegeven
van het plangebied en omgeving.

GEMEENTELIJK BELEID

Het gebied Siberië bestaat uit 4 fasen. Voor fase 1 is een onherroepelijk bestemmingsplan

(1996 vastgesteld). Voor fase 1 & 2 gezamenlijk is een bestemmingsplan (Siberië 2000)

opgesteld, maar nooit in procedure genomen of vastgesteld. De huidige bedrijven in fase 2
hebben zich gevestigd door middel van een zogenaamde artikel 19 procedure (vrijstelling
op het geldende bestemmingsplan). In onderstaande figuur zijn deze bestemmingsplannen
weergegeven.

Gevoerde procedures

De uitbreiding van de bestaande glastuinbouw (fase 2; 78 ha) was destijds m.e.r.-
beoordelingsplichtig (tussen de 50 en 100 ha). Deze beoordeling is uitgevoerd en de

gemeente Maasbree (bevoegd gezag) heeft besloten dat voor fase 2 geen MER opgesteld

hoefde te worden. Dit besluit is op 19 augustus 1999 in de Staatscourant gepubliceerd.

Hiermee zijn voor fase 1 en 2 de m.e.r.-verplichtingen afgerond.

De gemeente Maasbree kent voor grote delen van haar gemeente een beleid waarbij geen

goedkeuring van de Welstandscommissie noodzakelijk is. Ook de projectvestiging Siberië

behoort daartoe.

De gemeente Maasbree heeft in 1999 een Nota Wonen 2000-2004 opgesteld welke nu wordt

herzien. In deze nota wordt uitgegaan dat er een tekort aan woningen is op de lokale markt.

Het realiseren van woningen in het buitengebied wordt als ongewenst gezien.

Extra woningen in het buitengebied zijn alleen mogelijk indien agrarische bedrijvigheid
verdwijnt. In ruil daarvoor is de realisatie van een enkele woning in goed overleg mogelijk.

De realisatie van een dienstwoning bij een agrarisch bedrijf behoort echter tot de
mogelijkheden.

Het bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Maasbree is vastgesteld op 4 februari
1998. Het plangebied kent volgens dit bestemmingsplan verschilende bestemmingen.

Het grootste gedeelte is bestemd als agrarisch gebied. Aan de zuidrand van het gebied
liggen bestemmingen als: agrarisch gebied met landschappelijke waarden en bosgebied.

Agrarisch gebied
De agrarische gronden zijn bestemd voor duurzame agrarische bedrijfsuitoefening.
Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken geen

gebouw zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van doelmatig beheer en
onderhoud overeenkomstig de doeleinden. Door de aanwezigheid van de gebouwen mag

de cultuurhistorische en milieu waarden niet onevenredig worden geschaad.

Agrarisch gebied met landschappelijke en/ of natuurlijke waarden
Deze gronden zijn bestemd voor duurzame agrarische bedrijfsuitoefening, behoud, herstel

en ontwikkeling van de levensgemeenschappen van struwelen en houtwallen, vochtige en
voedselarme graslanden en droge bossen. Daarnaast is er ruimte voor recreatief

medegebruik.
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Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken geen
gebouw zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van doelmatig beheer en

onderhoud overeenkomstig de doeleinden, waaronder begrepen beperkte voorzieningen

ten behoeve van dagrecreatie.

Bosgebied
Verdeeld in het plangebied en aan de zuidelijke rand zijn percelen aangegeven als

bosgebied. Onder de bestemming bosgebied vallen ook de in het gebied voorkomende niet

beboste gedeelten zoals bouw- of grasland, heide, stuifzand, moeras, veen, vennen, vijvers,
waterlopen met hun eigen specifiek te behouden doeleinden.
Het bosgebied dient in stand te worden gehouden ten behoeve van:

het landschap;

het behoud van de aldaar voorkomende ecologische, cultuurhistorische en

mileuwaarden;
de verbetering van het mileu voor de natuurlijke levensgemeenschappen;

. hou tprod uctie;

bodembescherming;

beperkt extensief recreatief gebruik;

extensief agrarisch gebruik voor zover het de aanwezige bouwen graslanden betreft

Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van erf- of
terreinafscheidingen met een maximale hoogte van 2 meter.

Straalverbinding
Door het gebied ligt een straalverbinding van oost naar west. Het gebied van de aangegeven

straalverbinding is 200 meter breed. In deze zone mag niet hoger worden gebouwd dan

65 meter.

7.3 PROCEDURE

7.3.1 BETROKKEN ACTOREN

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer is Wayland Nova BV.

Bevoegd gezag

Het Bevoegd Gezag - de Gemeenteraad van Maasbree - neemt het m.e.r.-plichtige besluit:
het vaststellen van het bestemmingsplan voor de gekozen inrichting van Siberië.

Commissie voor de ml1ieueffeetrapportage
De Commissie voor de m.e.r. bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen afkomstig
uit verschillende disciplines. De Commissie geeft advies over de richtlijnen aan het bevoegd

gezag en toetst het MER op juistheid en volledigheid. Bij het opstellen van zowel de

adviesrichtIjnen als het toetsingsadvies van het Mileueffectrapport (MER) wordt rekening

gehouden met de inspraakreacties.

Wettelijke adviseurs
Het bevoegd gezag vraagt vooraf aan het opstellen van de definitieve richtljnen advies aan
de zogenaamde wettelijke adviseurs. Dit zijn de regionale inspecteur van Ruimtelijke

Ordening van het ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw, Natuur en

Openluchtrecreatie van het ministerie van LNV.
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Insprekers
Belanghebbenden kunnen twee keer inspreken tijdens de m.e.r.-procedure. De eerste keer is
na het verschijnen van de Startnotitie. De tweede keer is na het verschijnen van het MER.

7.3.2 BE SLU ITVORMI NGSPR OCE D U RE

Het MER voor fase 3 en 4 van het glastuinbouwgebied Siberië is gekoppeld aan een

bestemmingsplan. De m.e.r..procedure loopt in deze situatie gelijk op met de procedure ten
behoeve van het wijzigen van de bestemmingsplan. De volgende stappen zijn

onderscheiden (zie ook afbeelding 6.12):

1 - Opstelling en bekendmaking startnotitie
De m.e.r.-procedure gaat officieel van start met de publicatie van deze startnotite. Met de

startnotitie wordt aan belanghebbenden gelegenheid gegeven om invloed uit te oefenen op
de te beschouwen onderwerpen in het MER.

2 . Inspraak en advies Commissie m.e.r.

Naar aanleiding van de startnotitie bestaat de mogelijkheid voor inspraak. De inspraak

wordt georganiseerd door het Bevoegd Gezag. Gedurende zes weken ligt de startnotitie ter
inzage. Op basis van de gegevens uit de startnotitie en de inspraakreacties wordt door de

Commissie voor de milieueffectrapportage het advies voor richtlijnen (waaraan het

mileueffectrapport (MER) moet voldoen) opgesteld. De adviesrichtlijnen zijn maximaal
negen weken na het afronden van de inspraakterrijn beschikbaar. Behalve aan de

Commissie m.e.r. wordt de startnotitie ook toegezonden aan de wettelijke adviseurs.

3 - Richtlijnen (definitief)
Door de gemeenteraad van Maasbree worden, aan de hand van de inspraakreacties en de
adviesrichtlijnen van de Commissie m.e.r., de definitieve richtlijnen opgesteld. De richtlijnen

bevatten aanwijzingen ten aanzien van de informatie die het MER moet bevatten en de
onderwerpen en aspecten die in het MER moeten worden uitgewerkt.

4 - Opstellen MER

Het MER wordt opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer, Wayland Nova BV, waarbij

zorgvuldig rekening wordt gehouden met de definiteve richtlijnen. Samen met de

bekendmaking van het MER wordt het Voorontwerp Bestemmingsplan Siberië bekend
gemaakt.

5 -Inspraak en toetsing door Commissie m.e.r. (Cie mer)

Na de publicatie wordt het MER ter inzage gelegd. Hierbij is er opnieuw gelegenheid voor

inspraak gedurende zes weken (gekoppeld aan tervisielegging bestemmingsplan). Na deze

periode wordt het MER getoetst door de Commissie voor de m.e.r., waarbij ook de
inspraakreacties worden meegewogen. De Commissie kan om aanvulling vragen van
onderedelen van het MER wanneer zij van mening zijn dat de informatie onvoldoende is.

6 - V~Gremng b~remmmg~~n
Het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad van Maasbree
vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt voor goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde

Staten.

7-Beroep
Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten bestaat er binnen een termijn van zes weken de
mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen.
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Afbeelding 6.13

Relatie m.e.r.. en

bestemming splan procedu re

._.
MER

STARTNOTITEl

-
Bestemmingsplan- - - ----

-1-
..-

--

---
t!:eittnOtitie

r5spraakfadvies

rrerViSie

~eroep

..-
-I..

.__.~ --- --- -
IN = Initiatietnemer

I BG = Bevoegd gez.agCr€r = Commmie vid miheuettectrapportag8- - -- - -
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BIJLAGE i Begrippenlijst

Alternatief

Archeologie

Autonome

ontwikkeling

Barrière

Barrièrewerking

Beoordelingscriterium

Bereikbaarheid

Compenserende

maatregel

Cultuurhistorie

Cultu urhistorische

kenmerken

Cumulatieve geyolgen

Doorgaand verkeer

Ecologie

Ecologische

hoofdstructuur (EHS)

Fauna

Flora

Geluidshinder

Geohydrologic

Geomorfologie

Grenswaarde

Hydrologie
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STARTNOTlTEI

Een mogelijke inrichting van het gebied.

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en

opgravingen.
Onhvikkelingen die optreden zonder dat het gebied Californië

uitgebreid/ geherstructureerd wordt.
Belemmering voor mens en dier op verplaatsingsroutes (bijv. een

weg).

Naar gelang de breedte en drukte van een weg kan deze een

grote of een minder grote barrière vormen om over te steken.
Criterium aan de hand waarvan de effecten als gevolg van de
voorgenomen activiteit beschreven zijn.

Manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is.

Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van mileuschade

op de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreëerd.

Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving.
Kenmerken die te maken hebben met de door de mens

aangebrachte elementen, patronen en structuren die de

ontwikkeling van het landschap ilustreren in de historische
tijdsperiode.

Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het
mileu, waarbij de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet

ernstig behoeven te zijn, maar van de verschilende vormen

tezamen weL.

Verkeer dat via het studiegebied passeert. Dit verkeer heeft noch

zijn herkomst noch zijn eindbestemming binnen het

studiegebied.

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving

(mileu) bestudeert.
Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen

handhaven en uitbreiden.

De dierenwereld.
De plantenwereld.

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.
Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het

voorkomen en de stroming van het grondwater bestudeert,

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap

bestudeert, zoals die ontstaan is door geologische processen en
eventueel beïnvloed is door menselijk handelen.

Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste moet
worden bereikt of gehandhaafd,

Kennis van het vloeibare in de aarde, in het bijzonder van de

stand en de stromingen van het grondwater.
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UC verhouding

Intern verkeer

Landschap

Luc h tve ron trein iging

MaainJd
l\1eest milieuvriendelijk

alternatief (i\1MA)

m.e.r.

MER

Mitigerende maatregel

Mobiliteit

NAP

POL

Referentie

Straalpad

Studiegebied

Vegetatie

Verkeersintensiteit

Versnippering

Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Wegcapaciteit
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STARTNOTIIEI

In tensi teits- / Ca pad tei tsver houding.

Verkeer, dat zowel zijn herkomst alsook zijn bestemming binnen

het studiegebied heeft.

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf,

bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede door de
wisselwerking met de mens.
Vreemde stoffen in de lucht die hinderlijk of schadelijk zijn voor

mensen, planten, dieren en goederen.
De oppervlakte van het natuurlijk of aangelegde terrein.
Reëel alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter

bescherming van het mileu zijn toegepast.

Mileu-effectrapportage (=procedure).

Mileu-effectr apport.

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen

activiteit voor het mileu te voorkomen of te beperken.

Verplaatsingsgedrag.
Nieuw Amsterdams PeiL.

ProvinciaalOmgevingsplan Limburg

V ergelijking(smaa ts taf).

Een ruimtelijke voorziening voor het transport van signalen
tussen zender en ontvanger.

Gebied waarbinnen alle relevante effecten optreden.
De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met

de plaatsen waar zij groeien en de rangschikking die zij uit

zichzelf hebben ingenomen.

Gemiddelde hoeveelheid verkeer op een weg, in beide richtingen

per etmaal.

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden
worden verkleind en de onderlinge afstand tussen deze gebieden

wordt vergroot (bijv. als gevolg van aanleg van infrastructurele
werken enz.).

De chemische en biologische kwaliteit van water.

De wijze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het

studiegebied stroomt (waterhuishouding).

Het maximale aantal voertuigen dat op een wegvak per uur kan
worden afgewikkeld.
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BIJLAGE 2

STARTNOTIml

Voorlopig voorkeurs alternatief (wa)
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