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Afbeelding 5.1 

Globale ligging Floriade-terrein 

STARTNOTITIE/MER FLORIADE 20121 

Samenvatting 

FlORIADE 2012 IN VENLO 

Eens in de Hen jaar presenteert de Nederlandse tuinbouwsector de wereld waar zij goed in 

is: het ontwikkelen, produceren en verhandelen van verse bloemen, groenten, fruit, 

potplanten, tuinplanten en bomen. De Floriade wordt eenmaal per tien jaar gehouden. De 

eerstvolgende Floriade zal in 2012 plaatsvinden, in Venlo. 

Het Floriade-terrein Iigt in de oksel van het klaverblad Zaarderheiken, op de kruising van 

de autosnelwegen A73 (de noord-zuid as) en A67 (oost-west as). Het Floriade-terrein is 

vanaf de snelweg A73 direct bereikbaar: de huidige afslag 'Grubbenvorst / ZON' ligt voor 

de deur. ZON Fresh Park en FloraHolland zijn de directe buren. In Afbeelding 5.1 wordt de 

Jigging van het Floriade-terrein aangegeven. 

WAAROM EEN M.E.R-PROCEDURE? 

Volgens het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is de aanleg van een recreatieve of 

toerist ische voorziening m.e.r.-plichtig indien de activiteit meer dan 500.000 bezoekers per 

jaar trekt of betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer, of een oppervlakte 

van 20 hectare of meer in een gevoelig gebied. Voor wat betreft de Floriade 2012 worden 

zowel de drempelwaarde voor bezoekersaantallen (2,5 miljoen per jaar) als voor de omvang 

van het gebied (80 hectare) overschreden. De activiteit, het organiseren van de Fioriade, is 

daarom m.e.r.-pl ichtig. 

Doe! StartnotitielMER 

De voorliggende Startnotitie/MER Floriade 2012 is de eerste stap in de m.e.r. -procedure. De 

Startnotitie/MER biedt informatie over de aanleiding, het doel van het in itiatief, de effecten 

van de verschillende varianten en alternatieven en de m.e.r. -procedure. De lezers 

(omwonenden, betrokkenen, Commissie voor de milieueffectrapportage en wettelijke 

adviseurs) dienen voldoende informatie te krijgen over het initiatief en de milieueffecten 

van de verschillende alternatieven en varianten. 
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Het doel van de m.e.r. voor de Floriade 2012 is dan ook het meewegen van milieueffecten in 

de besluitvorming over de partiele herziening van de bestemmingsplannen voor de aanleg 

van de Floriade 2012. 

Inspraak 

De Startnotitie/MER ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage. Gedurende deze zes 

weken kan iedereen inspreken om zijn of haar opmerkingen over de inhoud van het MER 

kenbaar te maken bij de gemeente Venlo (initiatiefnemer). Waar en wanneer de 

Startnotitie/MER kan worden ingezien, wordt bekend gemaakt via advertenties in lokale en 

regionale bladen. Onderstaand treft u de adresgegevens aan van de partijen die een formele 

rol in de procedure hebben. 

INITIATIEFNEMER 

Nederlandse tuinbouw raad 

Postbus 9324 

2300 PH Leiden 

Het Co llege van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Ven lo, Gennep, Heiden, Horst 

aan de Maas en Venray fungeren in de m.e.r.-procedure als in itiat iefnemers. 

College van B&W Venlo 

Postbus 3434 

5902 RK Venlo 

College van B&W Gennep 

Postbus 9003 

6590 HD Gennep 

College van B&W Heiden 

Postbus 7000 

5980 AA Panningen 

College van B&W Horst aan de Maas 

Postbus 6005 

5960 AA Horst 

College van B&W Venray 

Postbus 500 

5800 AM Venray 

BEVOEGD GEZAG 

Gemeenteraad van Venlo 

Contactpersoon bevoegd gezag: de heer H. Luijten (te l: 077-3599478) 

Contactpersoon inspraak: mevrouw M. Bekkers (te l: 077-3596789) 

Postbus 3434 

5902 RK Ven lo 
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Afbeelding S.2 

Basisalternatief inrichting 

Floriade-terrein 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20121 

ONDERZOCHTE ALTERNATIEVEN 

In de Startnotitie/MER zijn de volgende alternatieven onderzocht: 

1. Basisalternatief (BA), 

2. Worstcase alternatief (WCA). 

BASISALTERNATIEF 

Op basis van eisen en randvoorwaarden is een antwerp voor de inrichting van het Floriade

terrein ontwikkeld. In deze Startnotitie/MER wordt dit het Basisalternatief (BA) genoemd. 

In Afbeelding 5.2 wordt dit Basisalternatief weergegeven. 

Bij de ontwikkeling van het Basisalternatief is ervan uitgegaan dat de volgende 

infrastructurele ontwikkelingen voor 2012 hebben plaatsgevonden: 

A73 Zuid (Venlo-Echt) is gereed. 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het zuidelijke Ruhrgebied is gereed. 

A67 / A2 nabij Eindhoven is verbreed. 

Extra aansiuiting A73 (ten noorden van Caiifornie). 

Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om) met ongelijkvloerse 

kruisingen. 

Nieuw wegvak 2xl vanaf nieuwe aansiuiting A73 (ten noorden van Californie) en de 

busparkeerplaats/Veiling ZON. 

6.000 parkeerplaatsen voor auto's ten noorden van het Floriade-terrein, in de hoek van de 

Heierkerkweg en Venrayseweg. 

200 busparkeerplaatsen tussen de A73 en het Veilingterrein ZON. 
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Gereal iseerde ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkel ingen 

STARTNOTITIE/MER FLORIAOE 20121 

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de volgende ruimtelijke ontwikkelingen zijn gerealiseerd: 

Bedrijvenpark Trade Port Noord is voor circa 25% gerealiseerd (50 van de 200 bruto 

hectare = 1.500 arbeidsplaatsen). 

Bedrijventerrein Trade Port Oost is volledig gerea liseerd (750 arbeidsplaatsen). 

Bedrijvenpark Greenpark is v~~r 20 % gerealiseerd (35.000 van de 175.000 m2 Bruto Vloer 

Oppervlak (BVO) kantoren = 1.000 arbeidsplaatsen). 

Glastuinbouwgebieden Siberie (1.000 arbe idsplaatsen) en Californie (2.000 

arbeidsplaatsen) zijn gerealiseerd. 

Flora Holland breidt uit met nog circa 70.000 m' BVO op circa 10 ha kavel (750 

arbeidsplaatsen). 

ZON Vastgoed breid t uit met nog ci rca 75.000 m2 BVO op circa 15 ha kavel (500 

arbeidsplaatsen). 

Floriadewterrein word t ontwikkeld op het toekomstige Businesspark Greenport Venlo. 

Tijdens de Floriade is het businesspark al deels in gebruik (20% gereed = 35.000 van de 

175.000 m' BVO kantoren = 1.000 arbeidsplaatsen). 

in Afbeelding 5,3 zijn deze ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen op en nabij de 

Floriade weergegeven, 
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Het externe autoverkeer maakt gebruik van de bestaande wegenstructuur (A67, A73 en 

Venrayseweg). Uitgangspunt voor het Floriade·ontwerp is dat de vervoerstromen van 

autoverkeer en touringcars vanaf de A73 zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. 

Daarom is de autoparkeerplaats ten westen van de A73 gelegen en de parkeerp laats voor 

touringcars ten oosten. 

Het verkeer naar de Floriade wordt zoveel mogelijk geleid naar de nieuwe aansluiting. 

Touringcars maken vervolgens gebruik van een nieuwe weg, parallel aan de A73, richting 

de parkeerplaats. Autoverkeer word t vanaf de nieuwe aansluiting in westelijke rkhting 

geleid, naar de autoparkeerplaats. 

Het verkeer (veelal vrachtverkeer) naar Veiling ZON blijft gebruik maken van de huidige 

aansluiting Grubbenvorst. Dit om menging met Floriade·verkeer zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

WORSTCASE ALTERNATIEF 

Bij de ontwikkeling van het Basisaiternatief rekening gehouden met een aantal ruimtelijke 

en infrastructurele ontwikkelingen voor 2012 heeft plaatsgevonden. De infrastructu rele 

ontwikkelingen zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van het Floriade-terrein. 

Indien in april 2012 bepaalde maatregelen niet zijn gerealiseerd kan dit grote consequenties 

hebben voor de bereikbaarheid. 

In deze 5tartnotitie/MER is daarom gekozen om de meest kritische infrastructurele 

ontwikkelingen te selecteren waarvan onduidelijk is of deze begin april 2012 daadwerkelijk 

gerealiseerd zullen zijn . Deze ontwikkelingen zijn: 

A74 (Venlo-Kaldenkirehen) riehting het zuidelijke Ruhrgebied. 

Extra aansluiting A73 (ten noorden van Californie). 

Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om). 

Indien deze ontwikkelingen niet gerealiseerd zijn, dan betekent dit voor he t Floriade· terrein 

het volgende: 

Het bruggebouw over de A73 wordt niet gerealiseerd. 

De entree wordt gesitueerd in de omgeving van het parkeerterrein voor de auto's (aan 

de noordkant Floriade·terrein). 

In deze 5tartnotitie/MER wordt dit alternatief beschreven als het Worstcase Alternatief 

(WCA). In Afbeelding 5.4 wordt het worstcase alternatief weergegeven. 

2 AUTONOME SITUATIES 

Het gevolg van deze gekozen aanpak is dat in deze 5tartnotitie/MER twee autonome 

situaties in beeld worden gebracht waarmee de effecten van de Floriade worden vergeleken: 

• Autonome si tuatie op basis van het Sasisalternatief (SA). 

• Autonome situatie op basis van het Worstcase alternatief (WCA). 

In Tabel 5.1 worden deze twee autonome situaties samengevat. 
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Afbeelding S.4 

Worstcase alternatief 

Ta be lS.1 

Verschillende autonome 

situaties 2 alternatieven: 

Basisalternatief 

Worstcase alternatief 

- ·-7 -' 

Autonome Sltuatie Basisalternatlef 

A73 Zuid (Venlo-Echt) is gereed 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het 

zuidelijke Ruhrgebied is gereed 

A67/A2 nabij Eindhoven is verb reed 

Industrieterrein TPN is voor 50 % gerealiseerd 

Bedri;venpark TPN is voor circa 25 % 

gerealiseerd 

Glastuinbouwgebieden Siberie en 

Ca lifornie zi;n gereal iseerd -
~ri;venterrein TPO is gerealiseerd 

Flora Holland breidt uit met nog ci rca 70.000 

m1 BVO op circa 10 ha kave l 

ZON Vastgoed breidt uit met nog circa 75.000 
m1 BVO op circa 15 ha kavel 

Floriade-terrein wordt ontwikkeld op het 

toekomstige Greenpark Venlo. Ti;dens de 

Floriade is het businesspark voor 20 % in 

gebruik 

Extra ontsluiting A73 (ten noorden Californie) 

Nieuwe verbindingsweg A73 - A67 (bypass 

~en TPNom) -

I 1106231CE711561000491 

STARTNOTITl ElMER FlOR1ADE 20121 

1 
• 

Autonome sltuatle Worstcase alternatief 

A73 Zuid (Venlo-Echt) is gereed 

· 

A67/A2 nabij Eindhoven is verbreed 

Industrieterrein TPN is voor 50 % gerealiseerd 

Bedrijvenpark TPN is voor circa 25 % 

gerealiseerd 

Glastuinbouwgebieden Siberie en 

Ca lifornie zi;n gerealiseerd 

Bedrijventerrein TPO is gerealiseerd 

Flora Holland breidt uit met nog circa 70.000 

ml BVO op circa 10 ha kavel 

ZaN Vastgoed breidt uit met nog circa 75.000 

m1 BVO op circa 15 ha kavel 

Floriade-terrein wordt ontwikkeld op het 

toekomstige Greenpark Venlo. Tijdens de 

Floriade is het businesspark voor 20 % in 

gebruik 

· 
· 

L -
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Afbeelding 5.5 

locaties parkeren 

STARTNOTlTIEJMER flORIADE ;w121 

Onderzochte Varianten 

In deze Startnotitie/MER worden naast het Basisalternatief en het Worstcase alternatief de 

milieueffecten van de volgende varianten onderzocht: 

Variant 1; Parkeerplaats elders. 

Variant 2: Extra stimuleren OV-gebruik. 

Variant 3: Openstelling Floriade-terrein. 

Variant 4: Watergebruik. 

Variant /: Parkeerplaats elders 

In deze Startnotitie/MER wordt naast de in het Basisalternatief weergegeven locatie voor de 

parkeerplaats twee alternatieve locaties onderzocht (zie Afbeelding 5.5): 

Met de realisatie van 6.000 parkeerplaatsen kan de behoefte op een drukke werkdag worden 

opgevangen. Op een topdag moet worden gezocht naar extra tijdelijke parkeercapaciteit 

elders. Gedacht kan worden aan verharde (parkeer)terreinen in de nabijheid van de Floriade 

bi; bijvoorbeeld bedrijven of kan worden overgegaan tot het in gebruik nemen van tijdelijke 

terreinen in het bezit van Rijkswaterstaat. Omdat verwacht wordt dat zeer incidenteel 

gezocht moet worden naar extra tijdelijke parkeercapaciteit worden de effecten niet in het 

MER beschreven. 

De locatiekeuze voor parkeerplaatsvoorzieningen is van invloed op de volgende 

milieuaspecten die in deze 5tartnotitie/MER onderzocht worden: 

Geluid. 

Luchtkwaliteit. 

Verkeer en vervoer. 

Externe ve iligheid. 

Voor zowel het Basisalternatief als het Worstcase Alternatief worden de va rianten met 

elkaar vergeleken. 

Variant 2: Stimu/eren extra OV-gebruik 

Om congestie op het wegennet zoveel mogelijk te verkomen en zorg te dragen voor een 

goede bereikbaarheid van de Floriade en de beperking van lucht- en geluidemissies is het 

wenselijk zoveel mogelijk in te ze tten op het gebruik van het openbaar vervoer. Van belang 

is dat het openbaar vervoer wat betreft prijs en kwaliteit een aantrekkelijk product is. 
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De inzet van pende!bussen tussen het bestaande NS-station Venlo en het Floriade-terrein 

maakt ondel'deeluit van het Basisalternatief. De infrastructuur op dit traject zal dusdanig 

moeten worden aangepast dat het pendelvervoer een snelle en betrouwbare rit kan 

uitvoeren. Tevens wordt ingezet op het aanbieden van arrangementen en combikaarten 

(zoals treinvervoer - pendelvoer - entreekaartje) tegen cen aantrekkelijk taricf. Dit aUes 

heeft tot doel het percentage OV -gebruik te verhogen. 

Het stimuleren van extra OY-gebruik is van invloed op de volgende milieuaspecten die in 

deze Startnotitie/MER onderzocht worden: 

Geluid. 

Luchtkwaliteit 

Verkeer en vervoer. 

Externe veiligheid. 

Voor zowel het Basisalternatief als het Worstcase Alternatief worden de varianten met 

elkaar vergeleken. 

Variant 3: Openstelling Floriade-terrein 

Het Basisalternatief gaat uit van 2 miljoen bezoekers. De opens telling van het Flol'iade

terrein betreft van 9.30 tot 20.00 uur in de periode april-oktober 2012. 

De Floriade is geopend van april tim oktober 2012. De Floriade opent rond 9.30 uur haal' 

deuren. De sluitingstijd is vooralsnog gepland tot "aan het donker worden". Dit betekent 

dat de sluitingstijd gedurende het openstellingseizoen van circa 19.00 uul' naar de avond zal 

vel'schuiven (circa 22.00-22.30 uur) en vervolgens weer naar het begin van de avond. 

Ben variant die in deze Startnotitie/MBR onderzocht wordt is de verruiming van deze 

openingstijden van 9.30 tot 0.00 uur in de periode apl'il-oktober 2012. Yerwacht wordt dat 

het piekmomcnt in de ochtendpcriode hierdoor enigszins wordt afgezwakt. Bij dczc variant 

wordt uit gegaan van 2,5 miljoen bezoekers. 

Het verruimcn van de openingstijdcn is van invloed op de volgende milieuaspecten die in 

deze Startnotitie/MER onderzocht worden: geluid, hlchtkwaliteit en verkeel' en vervoer. 

Yoor zowel het Basisalternatief als het Worstcase Alternatief worden de val'ianten met 

elkaar verge1eken. 

Variant 4: Watergebruik 

In de basisval'iant in dit MER wordt hct Floriade-terrein voorzien van cen terrcindekkend 

geautomatiseerd hydrantennet. Het water wordt betrokken uit de waterwin-locatie direct 

naast het Floriade-terrein. Dit water betreft gezuiverd oppervlaktewater en kan via de 

zogenaamde ringlciding naar het Floriade-terrcin worden gepompt. 

Een variant op deze vorm van waterwinning die in deze Startnotitie/MBR onderzocht 

wordt betreft hct oppompen van grondwater ais gietwater. Deze variant is van invlocd op 

het milieuaspect 'bodem en water'. In deze Startnotitic/MER worden de effecten van 

variant 4 en het Basisalternatief in beeld gebracht. Het Basisalternatief en het Worstcase 

alternaticf zijn immel'S wat betreft het aspect 'bodem en water' niet ondcrschcidcnd. 
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TabelS.2 

Beoordelingskader 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 2012 1 

BEOORDELINGSKADER 

Op basis van de kenmerken in het plan- en studiegebied en de te verwachten effecten is een 

beoordelingskader opgesteld, waarin voor de relevante effecten beoordelingscriteria zijn 

geformuleerd. In Tabel 5.2 zijn per milieuaspect de beoordeiingscriteria opgenomen. De 

beoordelingscriteria zijn enerzijds afgeleid uit beleidsdoelstell ingen die de verschillende 

overheden en bewoners/gebruikers voor het gebied hebben. Anderzijds zijn de criteria 

afgeleid uit de (milieu)effecten die relevant zijn bij het maken van een afweging. 

Aspect Criterium 

Landschap, Wijziging identiteit landschap 

cultuurhistorie BeYnvloeding archeologische waarden 

en archeologie Be'lnvloeding cultuurhistorische waarden 

Natuur Aantasting van oppervlakte EHS, bos- of natuurgebied (kwantitatief); 

Effect op beschermde soorten (kwalitatief); 

Effecten op de ecologische structuur (kwalitatief); 

Kwaliteitsvermindering van natuur door geluid en licht {kwantitatief en 

kwalitatief}. 

Bodem en water Invloed op bodemgesteldheid 

Invloed op lokaal watersysteem 
Invloed op bodem- en waterkwaliteit 

Invloed op wateroverlast 

Duurzame watervoorziening 

Verkeer Bereikbaarheid (kwantitatief) 

Verkeersveiligheid (kwalitatief) 

Parkeren 
Openbaar vervoerlvervoerwijze keuze (kwalitatief) 

Langzaamverkeer (kwalitatief) 

Geluid Verkeerslawaai 
Aantal geluidgehinderde woningen (kwantitatief ) 

Geluidbelast oppervlak (kwantitatief) 

Industrielawaai 
Woningen met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) 

De aspecten luchtkwaliteit en externe veiligheid zijn in deze Startnotitie/MER nog niet 

uitgewerkt. In het MER zullen de resultaten van een onderzoek naar luchtkwaliteit en 

externe veiligheid gepresenteerd worden. Meer informatie hierover is opgenomen in 

hoofdstuk 6. 

EFFECTEN 

In deze paragraaf word t per alternatief een kwalitatieve samenvatting gegeven van de 

ef£ectbeschrijvingen en -vergelijkingen. Voor een volledige beschrijving van de effecten 

wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Bij de effectbeschrijving is de volgende scoremethodiek 

gebruikt. 

Score . , ~ 
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EFFECTEN BASISALTERNATIEf EN VARIANTEN 

Tabel S.3 

Effectscores Basisalternatief 

In Tabel S.3 worden de scores van het Basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie 

samengevat. Oaar waar relevant wordt inzicht gegeven in de effecten van de verschillende 

varianten. Indien een variant geen invloed heeft op een bepaald aspect wordt dit 

aangegeven met een blauw gekleurd hokje. 

oppervlakte EHS, bos- en natuurgebied 

bod em- en waterkwaliteit 

i igheid 

Geluidsbelast oppervlak 

I 

AO = Autonome Ontwikkeling, BA= Basis Alternatief, 

V1 = Variant 1: Parkeren elders, V2 = Variant 2: Stimu leren extra OV-gebruik, 

V3 = Variant 3: Openstelling Floriade-terrein, V4 = Variant 4: Watergebruik, 

Vergelijking Basisalternatief en autonome ontwikkeling 

Op basis van de in Tabel S.3 weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat 

door de organisa tie van de Floriade een aantal negatieve effecten te verwachten zijn. 

Natuur 

De ontwikkeling van de Floriade leidt tot ruimtebesiag op EHS-, bas en natuurgebied. Oit 

ruimtebeslag is negatief beoordeeld. Het effect van ruimtebeslag treedt op tijdens de 

aanlegfase van de Floriade en betreft een permanent effect omdat er een ingreep plaatsvindt 

in de fysieke omgeving. De effecten op beschermde soorten en de ecologische structuur zijn 

beperkt negatief beoordeeld. Deze effecten treden op tijdens de aanieg- en gebruiksfase van 

de Floriade. 

Verkeer en vervoer 
Het Basisalternatief kan het verkeer (inclusief het Floriade-verkeer) redelijk goed verwerken, 

hoewel de drukste Ius in knooppunt Zaarderheiken door toevoeging van het Floriade-
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verkeer de tegen haar capaciteit aan loopt (I/C~waarde 0,85). Een I/C~waardc tussen de 0,80 

1,00 gecft aan dat er sprakc is van een slechte verkeersafwikkeling. Als gevolg van deze 

verkeersaantrekkende werking neemt de verkeersveiligheid af. Op piekdagen zal gezocht 

moetcn worden naar extra parkeercapaciteit buiten het Floriade-terrein. f-Iet aspect parkeren 

is daarom negatief beoordeeld. De afstand van de autoparkeerplaats naar de ingang 

bedraagt 1 kilometer. Door de lange loopafstand van de autoparkeerplaats moeten er extra 

pendelbussen worden ingezet. Het aspect langzaam verkeer is daarom negatief beoordeeld. 

De genoemde negatieve effecten op verkcer en vervoer zijn effecten die optredcn tijdens de 

gebruiksfase van de Floriade. De effecten zijn tijdeJijk van aard. 

Geluid 

Bij het Basisalternatief hecft de verkeersaantrekkende werking van de Floriade een beperkt 

negatief effect op zowel het aantal geluidsbclaste woningen als het geluidsbelaste 

oppervlak. Uit de beoordeling van het industrielawaai blijkt dat het Basisalternatief een 

beperkt negatief effect heeft tcr plaatse van twee nabij het Floriade-terrein gelegen 

woningen. De geluidseffecten zijn effecten die tijdens de aanlegfase maar vooral de 

gebruiksfase van de Floriade een rol spelen. De effecten zijn tijdelijk. 

Op basis van de in Tabel S.3 weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat door 

de organisatie van de Floriade een positief effect optreedt ten aanzicn van de bereikbaarheid 

van het gebied met het openbaar vervoer. Dit effect treedt op tijdens de gebruiksfase van de 

Floriade. Het betreft een tijdelijk effect. Na afloop van de Floriade zal de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer weer afnemen. 

Vergelijking Varianten 

De verschillende onderdelen van de varianten zijn vergeleken met de effecten van het 

Basisalternatief. Pcr thema worden de belangrijkste conclusies hieronder samengevat. 

Eadem en water 

Dc effecten van de variant op de watervoorziening voor de Floriade, grondwater in plaats 

van oppervlaktewater, heeft een beperkt positief effect. AIleen ten aanzien van het 

beoordelingscriterium ' duurzame watervoorziening' scoort deze variant guns tiger. 

Verkeer en vervoer 

Door variant 1 (parkeervariant) vindt e1' vanaf de nieuwe aansluiting meer spreiding plaats 

van het verkeer. De parallelweg tussen de nieuwe aansluiting en Veiling ZON wordt 

hierdoor meer gebruikt. Op het knooppunt Zaarderheiken is geen verschil merkbaa1'. Een 

mogclijk probleem dat bij deze variant kan optreden is de verde ling van het verkeer over de 

twee parkeerlocaties. 

Het stimule1'cn van het openbaar vervoergebruik (variant 2) zorgt voor een beperkte 

procentuele afname van het gemotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

ervan op de verkeersafwikkeling is bepel'kt. 

De langere openingstijden in variant 3 hebben nauwelijks effect op de verkeersafwikkeling. 

Langere openingstijden zorgen dat voor mindel' vertrekkcnd verkeer in de SpitSI maar 

daarentegen zal het aankomcnde verkeer (avondbezoekers) toenemen. PCI' saldo neemt de 

spitspiek nauwelijks af, maar vindt aIleen een verschuiving in de richtingen plaats. Op de 

autosnelwegen is een gering gunstig effect waar te nemen door de langere openingstijden. 

De afname van het verkeer rondom de aansluitingen op de A73 is beperkt. Deze variant 
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heeft geen invloed op de infrastructurele maatregelen die getroffen moeten worden op het 

onderliggend wegennet. 

Geiuid 

De effecten op geluidhinder als gevolg van variant 1 (parkeervariant) zijn vergelijkbaar met 

de effecten van het Basisalternatief. Binnen de parkeervariant zijn 2 varianten geformuleerd. 

Parkeervariant 2 scoort gunstiger dan parkeervariant 1. 

EFFECTEN WORSTCASE ALTERNATIEF EN VARIANTEN 

In Tabel 5.4 worden de scores van het Worstcase alternatief ten opzichte van de 

referentiesituatie samengevat. Het Worstcase Alternatief heeft aileen betrekking op de 

thema's geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, verkeer en vervoer. Daar waar relevant 

wordt inzicht gegeven in de effecten van de verschillende varianten. Indien een variant geen 

invloed heeft op een bepaaJd aspect wordt dit aangegeven met een blauw gekleurd hokje. 

Wegverkeerslawaai 
Geluidsbelast 

i i 

AO = Autonome Ontwikkeling, WCA= Worst Case Alternatief, 

V1 = Variant 1: Parkeren elders, V2 = Variant 2: Stimuleren extra OV-gebruik, 

V3 = Variant 3: Openstelling Floriade-terrein, V4 = Variant 4: Watergebruik, 

Vergeiijking Worstcase aiternatief en autonome ontwikkeiing 

Op basis van de in Tabel 5.4 weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat 

door de organisatie van de Floriade een aantal negatieve effecten te verwachten zijn. 

Verkeer en vervaer 

Bij de verkeersafwikkeling in het Worstcase alternatief ontstaat een aantal knelpunten. De 

verbindingslus op knooppunt Zaarderheiken richting Duitsland heeft een te hoge I/C

waarde (113 %). In de avondspits zal het verkeer hier vastlopen wat een terugslag 

veroorzaakt op de A73. Ook de A67 ten oosten van Zaarderheiken heeft hoge 

wegvakbelastingen. Met name in de richting Duitsland zal congestievorming ontstaan. 

De VRI-kruispunten ter hoogte van de aansluiting Grubbenvorst kunnen het verkeer 

moeilijk verwerken. De Venrayseweg, op het viaduct richting A73, heeft een I/C-waarde 

van 0,84. 

Het ontbreken van de verbindingsweg A67-A73, maar nog belangrijker de nieuwe 

aansluiting op de A73, en het niet gereed zijn van de A74, zorgen ervoor dat knelpunten 

ontstaan bij de afwikkeling van het Floriade-verkeer. De genoemde negatieve effecten op 

1 11 0623ICE7I156JOOO491 ARCAD1S 118 

I 



1 
• 1 

1 

T 1 

STARTNOTtTIEIMER flORIAOE 20121 

verkeer en vervoer zijn effecten die optreden tijdens de gebruiksfase van de Floriade. De 

effecten zijn tijdelijk van aard. 

Geluid 

Bij het Worstcase alternatief heeft de verkeersaantrekkende werking van de Floriade een 

beperkt negatief effect op zowel het aantal geluidsbclaste woningen als het geluidsbelaste 

oppervlak. Uit de beoordeling van het industrielawaai blijkt dat het Worstcase alternatief 

een beperkt negatief effect heeft ter plaatse van twee nabij het Floriade~terrein gelegen 

woningen. De geluidseffecten zijn effecten die tijdens de aanlegfase maar vooral de 

gebruiksfase van de Floriade een rol spelen. De effecten zijn tijdelijk. 

Op basis van de in Tabel SA weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat door 

de organisatie van de Floriade een positief effect optreedt ten aanzien van de bereikbaarheid 

van het gebied met het openbaar vervoer. Dit effect treedt op tijdens de gebruiksfase van de 

Floriade. Het betreft een tijdelijk effect. Na afloop van de Fioriade zal de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer weer afnemen. 

De effecten op de volgende thema's zijn vergelijkbaar met het Basisalternatief: 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie. 

Natuur. 

Bodem en water. 

Vergelijking Varianten 

Verkeer en vervoer 

Door variant 1 (parkeervariant) blijven de knelpunten op de A67 en knooppunt 

Zaarderheiken bestaan. In de avondspits wordt het knelpunt op de Venrayseweg grater 

door vertrekkend verkeer vanaf de parkeerplaats ten oosten van de A73. Een mogelijk 

probleem dat bij deze variant kan optreden is de verdeling van het verkeer over de twee 

parkeerlocaties. 

Het stimuleren van het openbaar vervoergebruik (variant 2) zorgt voor een beperkte 

procentuele afname van het gemotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

ervan op de verkeersafwikkeling is beperkt. 

Ook bij dit alternatief geldt dat de variant 3 (langere openingstijden) nauwelijks effect heeft 

op de verkeersafwikkeling. 

De overige effecten van de verschillende varianten ten opzichte van het Worstcase 

alternatief laten een vergelijkbaar beeld zien als bij het Basisalternatief. 

EFFECTVERGELlJKING BASISALTERNATIEF EN WORSTCASE ALTERNATIEF 

Uit de vergelijking tussen de effectscores van het Basisalternatief en het Worstcase 

alternatief blijkt dat indien bepaalde de infrastructurele maatregelen in 2012 niet hebben 

plaatsgevonden met name negatieve gevolgen zijn te verwachten ten aanzien van de 

bereikbaarheid van de Floriade en de verkeersveiligheid op de toegangswegen naar de 

Floriade. 

MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF 

Op basis van de effectbeschrijving en effectvergelijking is het Meest Milieuvriendelijk 

Alternatief (MMA) samengesteld. Het Basisalternatief scoort gunstiger dan het Worstcase 

alternatief. Het Basisalternatief is daarom het alternatief dat als uitgangspunt dient voor het 

samenstellen van het MMA. 
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Bij de totstandkoming van het MMA zijn de voor- en nadelen van de verschillende 

varianten betrokken. Op basis van de effectvergel ijking kan geconcludeerd worden dat de 

milieu nadelen van het Basisa lternatief verder beperkt kunnen worden door de volgende 

varianten toe te voegen aan het Basisalternatief: 

Variant 2: Extra stimuleren OV-gebruik. 

• Variant 4: Watergebruik. 

De combinatie van het stimuleren van extra OV-gebruik in combinatie met een verruiming 

van de openingstijden kan zorgen voor een verdere verbetering van de bereikbaarheid. 

Het Basisalternatief aangevuld met de bovengenoemde varianten betreft daarmee het Meest 

Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). 

NADER ONDERZOEK EN AANVULLINGEN IN HET MER 

Het doel van de m.e.r. voor de Floriade 2012 het meewegen van milieueffecten in de 

besluitvorming over de partieIe herziening van de bestemmingsplannen voor de aanleg van 

de Floriade 2012. In deze Startnotitie/MER ontbreken nag een aantal essentiiHe punten om 

tot een goede besluitvorming te komen. In het MER zullen de resultaten van het 

luchtkwaliteit onderzoek worden opgenomen en zal de integrale effec tvergelijking worden 

aangevuld. 

In deze Startnotitie/MER is het aspect luchtkwaliteit nog niet uitgewerkt. 

In het MER worden de resultaten van een luchtkwaliteit onderzoek gepresenteerd. 

Bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt rekening gehouden met de meest recente 

achtergrondwaarden en emissiecij fers zoals die door RIVM zijn vrijgegeven. 

De beoordelingscriteria dit gebruikt gaan worden zij n in onderstaande tabel weergegeven. 

Aspect Criterium 

luchtkwaliteit Wljzlglng bestaande luchtkwaliteit (kwantitatief) op maatgevende 

dwarsdoorsneden (met behulp van Pluim snelweg) en toetsing aan de 

norrnen ult het Besluit luchtkwaliteit 2005 

In deze Startnotitie/MER is het aspect externe veiligheid nog niet uitgewerkt. In het MER 

worden de resultaten van een externe veiligheidsonderzoek gepresenteerd . 

In deze Startnotitie/MER is een integrale effectvergelijking opgenomen. De resultaten van 

het luchtonderzoek en externe veiligheidsonderzoek zijn hier echter nog niet bij betrokken. 

In het MER zal daarom de effectvergelijking worden aangevuld met de resultaten van deze 

onderzoeken. 

BELEIDSKADER 

In deze Startnotitie/MER is een overzicht opgenomen van beleid en regelgeving die direct 

of indirect van invloed zij n op de voorgenomen activiteit. Het gaat daarbij vooral om 

bestaande en vastgestelde plannen en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het 

verder ontwikkelen van alternatieven en varianten. 
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PROCEDURES EN BESLUITEN 

Deze m.e.L-procedure wordt doorlopen voor de wijziging van hct bcstcmmingsplan 

volgens art 19-1 Wro. De procedure voor art. 19-11oopt gclijk op met de m.e.f.-procedure, 

zodat een duidclijke basis bestaat voor het opstcllen van cen voorontwerp 

bestemmingsplan. 

Voar de aanleg van cen weg zijn meerdere besluiten nodig. Dit betreffen besluitcn in het 

kader van: 

Ruimtelijke goedkeuring door cen streekplanherziening of, waar nodig 

bestemmingsplanwijzigingen. 

Aanlegvergunningen voor grondwerken en realisatie van de weg. 

Crondwateronttrekkingsvergunningen voor het onttrekken van bemalingwater. 

Lozingsvergunningen (Wvo en Wwh) voor de lozing van bemalingwater 

Bouwvergunningen voor de bouw van kunstwerken. 

Wet milieubehecr vergunning voor de Floriade. 

Wegen- en wegenverkeerswctvcrgunningen voor het (tijdelijk) bClnvlocdcn van de 

vcrkeersbcwcgingen op de opcnbarc weg. 

Kapvcrgunningen voor het kappen van born en. 

Ontheffingen in het kader van de keur v~~r realisatie van dammen, duikers en boringen 

in waterkcringen. 

Ontheffing Flora- en faunawet (eventueel). 

Voor de aanleg parkcerplaats/wegen op het Floriade-terrcin is mogelijk cen 

bodemonderzoek en bodemgcschiktheidsverklaring nodig. 

Archeologischc opgravingswerkzaamheden. 
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HOOFDSTUK 

Inleiding 

AANLEIDING 

Eens in de tien jaar presenteert de Nederlandse tuinbouwsector de wereld waar zij goed in 

is: het ontwikkeien, produceren en verhandelen van verse bloemen, groenten, fruit, 

potplanten, tuinplanten en bomen. De tuinbouw laat zien waarom zij a1 decennia lang een 

krachtige, internationaal toonaangevende sector is. Samen met ontwerpers, stylisten, 

tuinontwerpers, kleurenspecialisten, decorateurs en koks zal de sector er alles aan doen om 

bezoekers te verrassen, te verleiden en te verma ken. 

Opgericht in 1908, is de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) een van de oudste, nu nog 

actieve tuinbouworganisaties in Nederland. Officieei stelt de Raad zich ten doel om in 

binnen- en buitenland het imago van de Nederlandse tuinbouw te bevorderen, en de afzet 

van tuinbouwproducten te ondersteunen. De Nederlandse Tuinbouwraad wit dit doel 

bereiken door het organiseren van een wereldtentoonstelling: de Floriade. 

De Floriade wordt eenmaal per tien jaar gehouden. In 1960 werd de eerste Floriade in 

Rotterdam gehouden, daarna volgde Amsterdam (1972 en 1982), Den Haag / Zoetermeer 

(1992) en tot slot Haarlemmermeer (2002). De eerstvolgende Floriade zal in 2012 

plaatsvinden, in Venlo. 

WAAROM EEN M .E.R.·PROCEDURE? 

De Floriade zal naar verwachting 2,5 miljoen bezoekers trekken in de periode april tot 

oktober 2012. Het terrein is, exclusief de bospercelen, 40 hectare groot. De locatie heeft een 

bruto oppervlakte van 80 hectare, daarnaast wordt een parkeerterrein van circa 20 hectare 

aangelegd. De in het plangebied aanwezige beek (Mierbeek) en bossen maken onderdeel uit 

van het Floriade-terrein. 

Volgens het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is de aanleg van een recreatieve of 

toeristi sche voorziening m.e.r. -plichtig indien de activiteit meer dan 500.000 bezoekers per 

jaar trekt of betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer, of een oppervlakte 

van 20 hectare of meer in een gevoelig gebied . Voor wat betreft de Floriade 2012 worden 

zowel de drempelwaarde voor bezoekersaantallen als voor de omvang van het gebied 

overschreden. De activiteit, het organiseren van de Floriade, is daarom m.e.r.-plichtig. 

Het m.e.r.-plichtige besluit is 'de vaststelling van een ruimtelijk plan dat als eerste in de 

mogelijke aanleg voorziet'. Ten behoeve van de Floriade (en de nieuwe eindbestemming 

van het gebied na afloop van de Floriade) dienen twee bestemmingsplannen partieel herzien 

te worden. Vooruitlopend op deze wijzigingen za l, via artikel19lid 1 procedure van de Wet 
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op de ruimtelijke ordening (Wro), worden getracht toestemming te krijgen voor de aanleg 

van de Floriade. Het ruimtelijke plan dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet is het 

besluit artikel 19 lid 1 Wro. Ten behoeve van dit besluit wordt het MER opgesteld. 

Voor de Floriade wordt allereerst een Masterplan opgesteld. Deze Startnotie/MER wordt 

samen met het Masterplan ter inzage gelegd. Bij de tweede formele inspraak ronde zal het 

MER samen met het voorontwerp partiele herziening bestemmingspiannen ter inzage 

gelegd worden. 

Doe! van de m.e.r.-procedure 

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

besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nade lige gevolgen voor het 

milieu. 8elangrijk nevendoel hiervan is om de mensen die wonen en leven in de omgeving 

van de Floriade de kans te geven mee te denken over de plannen voor het gebied. 

MtllEUEFFECTRAPPORTAGE VOOR PLANNEN 

Per 29 september is de Europese richtl ijn nummer 2001l421EG betreffende de milieubeoordeling 

van plannen en programma's (ook wei 5trategische Milieubeoordeling (5MB) genoemd) 

ge'implementeerd in de Wet milieubeheer (Wm) en het hieraan gekoppelde Beslu it m.e. r. 1994. 

Er bestaan daarmee in de Nederlandse wetgeving nu twee soorten milieueffectrapportages 

(m.e.r.) : 

- M.e.r. voor projecten (project-m.e.r.). 

- M.e.r. voor plannen (p lan-m.e.f.) . 

De project-m.e.r. betreft de oorspronkelij ke 'm.e.r.'. ln het Besluit m.e.r. is de project-m.e.r.

plicht veelal gekoppeld aan m.e.r.-(beoordelings)plichtige vergunningen (zie Besluit m.e.r., 

kolom 4 bijlage C en D). 51echts in sommige geval len waar een dergelijke vergunning ontbreekt, 

is de m.e.r.-plkht gekoppeld aan het ruimtelijke plan dat als laagste in de hierarchie is en het 

meest concreet is. 

De plan-m.e. r. geldt voor wette lijk of bestuursrechte lijk verplichte plannen indien het 

betreffende plan een kader vormt voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plicht ige act ivite iten 

en/of er voor het betreffende plan een passende beoordel ing moet worden opgesteld op grond 

van de artike len 6 en 7 van de Habitatr icht lijn (richt lijn nr. 92/43/EEG) (zie Besluit m.e.r., kolom 3 

bijlage C en D). Indien een plan voldoet aan 1 of beide van bovenstaande criteria, dan moet voor 

het betreffende plan een plan- m.e.r.- procedure worden doorlopen, resu lterend in een 

plan MER. 

De Floriade wordt mogel ijk gemaakt door middel van een partiele herziening van het 

bestemmingsplan (artikel19 lid 1 WRO). Een passende beoordeling op grond van de art ikelen 6 

en 7 van de Habitatrichtlijn is gezien de ligging van het terrein niet aan de orde. Het 

bestemmingsplan en de wijzig ing van het bestemmingsplan vormen geen kader voor 

toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Aan de criteria voor de plan-m.e.r. 

procedure wordt derhalve niet voldaan. Voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt een 

project-m.e.r.-procedure doorlopen . 
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DOEL STARTNOTITIE/MER 

De voorliggende Startnotitie/MER Floriade 2012 is de eerste stap in de m.e.r.~proced ure. De 

StartnotitiejMER biedt informatie over de aanleiding, het doel van het initiatief, de effecten 

van de verschillende varianten en alternatieven en de m.e.r.~procedure. De lezers 

(omwonenden, betrokkenen, Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r). 

en wettelijke adviseurs) dienen voldoende informatie te kr ijgen over het initiatief en de 

milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten. 

Het doel van de m.e.r. voor de Floriade 2012 is dan ook het meewegen van milieueffecten in 

de besluitvorming over de partiEHe herziening van de bestemmingsplannen voor de aanleg 

van de Floriade 2012. 

StartnotitielMER 
Normaal gesproken wordt allereerst een Startnotitie gemaakt waarin informatie is 

opgenomen over de aanleiding, het doel van het initiatief, alterna tieven en varianten die in 

het MER onderzocht gaan worden en de te verwachten effecten. Voor de F10riade is ervoor 

gekozen een StartnotitiejMER te rna ken. In de Startnotitie/MER worden de effecten van de 

voorgenomen activiteit en de alternatieven en varianten in beeld gebracht. Er is gekozen 

voor deze aanpak omdat er al veel informatie beschikbaar was over het gebied en het 

voornemen. In feite is sprake van een uitgebreide startnotitie die naar goedkeuring snel kan 

worden afgerond tot volwaardige MER. 

INSPRAAK 

De StartnotitiejMER ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage. Gedurende deze zes 

weken kan iedereen inspreken om zijn of haar opmerkingen over de inhoud van het nog op 

te stellen MER kenbaar te maken bij de gemeente Venlo (initiatiefnemer). 

Waar en wanneer de StartnotitiejMER kan worden ingezien, wordt bekend gemaakt via 

advertenties in lokale en regionale bladen. Onderstaand treft u de adresgegevens aan van de 

partijen die een formele rol in de procedure hebben. 

INITIATIEFNEM ER 

Nederlandse tuinbouwraad 

Postbus 9324 

2300 PH leiden 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Venlo, Gennep, Heiden, Horst 

aan de Maas en Venray fungeren in de m.e.r.-procedure als initiatiefnemers. 

College van B&W Venia 

Postbus 3434 

5902 RK Venlo 

College van B&W Gennep 

Postbus 9003 

6590 HD Gennep 
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1.6 

College van B&W Heiden 

Postbus 7000 

5980 AA Panningen 

College van B&W Horst aan de Maas 

Postbus 6005 

5960 AA Horst 

College van B&W Venray 

Postbus 500 

5800 AM Venray 

BEVOEGD GEZA G 

Gemeenteraad van Venlo 

Contactpersoon bevoegd gezag: de heer H. Luijten (tel: 077-3599478) 

Contactpersoon inspraak: mevrouw M. Bekkers (te l: 077-3596789) 

Postbus 3434 

5902 RK Venlo 

RICHTLlJNEN EN TOETSING 

Richtlijnen 

STARTNOTITIEJMER FlORIADE 20121 

Op grond van deze inspraakreacties en het advies van de Commissie m.e.r. en andere 

wettelijke adviseurs stelt het Bevoegd Gezag (de gemeenteraad van de gemeente Venlo) de 

richtlijnen voor de inhoud van het MER vast. Daartoe vraagt het Bevoegd Gezag advies aan 

de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs over de noodzaak voor aanvullende MER

informatie. De "Commissie m.e.r." is een onafhankelijke commissie van milieudeskundigen 

die het bevoegd gezag, de gemeente Venio, adviseert over de m.e.r.-procedure. 

Toetsing 

Als het MER klaar is za l de Commissie m.e.r. gevraagd worden een onafhankelijk 

toetsingsadvies uit te brengen. De Commissie m.e.r. toetst dan of er nog essentiele 

informatie ontbreekt, die een gedegen milieubeoordeling van de alternatieven en varianten 

in de weg staat. 

LEESWIJZER 

In de Startnotitie/MER komen achtereenvolgens de onderstaande onderwerpen aan de 

orde. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de locatiekeuze en doelstelling van de Floriade 2012. Hierbij wordt 

ingegaan op het locatiekeuzeproces van de Nederlandse Tuinbouwraad voor het 

organiseren van de Floriade 2012 in de Regio Venio . 

Hoofdstuk 3 beschrijft de voorgenomen activiteit (het Basisalternatief) van de Floriade 2012, 

het proces van variant-ontwikkeling, een beschrijving van 'de varianten en de keuze van het 

voorkeursalternatief. 

1 1106231CE71156JOOO491 ARCADIS 126 



STARTNOTITIE/MER FLORIADE 20121 

In hoofdstuk 4 worden de varianten onderling vergeleken en vergeleken met het 

voorkeursalternaticf. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van het 

Mecst Milieuvriendclijkc Alternatief (MMA). 

Hoofdstuk 5 beschrijft de huidigc situatie en autonome ontwikkelingen in het studie gebied. 

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de wijze van effectenbcoorde1ing 

(bcoordelingskader) en worden de effecten van de aiternatieven beschreven. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op een aantal essentiele punten die op het moment van het 

verschijnen van deze Startnotitie/MER nog ontbreken om tot een goede besluitvorming te 

komen. In het hoofdstuk wordt aangegeven welk nader onderzoek nog gedaan moet 

worden en welke aanvullingen er in het MER gepresenteerd worden. 

In hoofdstuk 7 wordt op een rij gczct met welk bestaand be!eid de initiatiefnemer rekening 

zal moeten houden. Daarnaast wordt aangegeven welke besluiten er (mede) op grond van 

het MER worden genomen. Ten slotte wordt ingegaan op de procedure. 

In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de leemten in kennis en een aanzet tot een 

evaluatieprogramma. 
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2.1 

STARTNOTITIEIMER FLORIAOE 2012 l 

HOOFDSTUK 

Locatiekeuze en 
doelstellingen Floriade 2012 

SELECTIEPROCES LOCATIE FLORIADE 201 2 

Kandldaatste//ing 

Rond de jaarwisseling 2003/2004 heeft de Nederlandse Tuinbouwraad middels een brief en 

een advertentie gemeenten opgeroepen hun belangstelling voor het organiseren van de 

Floriade 2012 kenbaar te maken. Belangstellende gemeenten konden tot 16 februari 2004 

zich hiervoor aanmelden. 

De gemeenten die zich in eerste instantie hebben aangemeld voor het organiseren van de 

Floriade 2012 zijn: Arnhem, Drechtsteden (rond Dordrecht), Rotterdam, Venlo, Amsterdam

Noord, Tilburg en Noord-West 8 (een samenwerkingsverband van diverse organisaties in 

het gebied van een dertigtal gemeenten in de regio's Alkmaar, Hoorn en Den Helder). 

Eerste selectie 

De selectiecommissie heeft de zeven potentiele locaties bezocht en heeft zich uitgebreid 

verdiept in de voorgestelde plannen. De selectiecommissie ontmoette op aile locaties een 

enorme motivatie en een hoog ambitieniveau. Algemeen kan gesteld worden dat de 

selectiecommissie en het bestuur zeer onder de indruk waren van de kwaliteit van de 

voorstellen. "In potentie waren bijna aIle kandidaat-gemeenten een geschikte partner om 

een Floriade te organiseren. Het was dan ook moeilijk om tot een eerste selectie te komen", 

aldus Dr. If. H. van Asperen, voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad. 

De Nederlandse Tuinbouwraad heeft criteria geformuleerd waarop in de fase van 

kandidaatstelling antwoord moest worden gegeven. Deze criteria zi jn: 

Organisatorische en financiele draagkracht van de gemeente. 

Aanwezigheid van voldoende verblijfsaccommodatie op redelijke afstand. 

Aanwezigheid van andere recreatieve attracties in de regio, waarvoor mensen in de 

regio willen blijven. 

Goede ontsluiting en bereikbaarheid. 

Meer dan 3 miljoen inwoners in een straal van 60 kilometer. 

Het redelijkerwijs aannemelijk kunnen maken dat er 2,5 miljoen bezoekers zullen 

komen. 

De volgende gemeenten hebben de eerste selectieronde doorstaan: Arnhem, Drechtsteden, 

Rotterdam en Venlo. 
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Afbeelding 2.6 

Globale ligg ing Floriade-terrein 

STARTNOTITIElMER FLOR IADE 20 121 

Tweede selectie 

In het najaar van 2004 hebben de vier overgebleven gemeenten een bidbook moeten 

presenteren waarin aile elementen zijn uitgewerkt, die bijdragen aan een succesvolle 

Floriade 2012. Op basis hiervan heeft de selectiecommissie het bestuur van de Nederlandse 

Tuinbouwraad geadviseerd. 

Het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft op 7 december 2004 officieel 

het besluit genomen dat de Floriade 2012 in Regia Venlo zal plaatsvinden. Het NTR-bestuur 

spreekt het volste vertrouwen uit in de Regia Venia als locatie en als partner om in 2012 een 

succesvolle Floriade te organiseren. Het bestuur neemt hiermee het advies van de 

selectiecommissie over. 

De Regia Venia voldoet in ruime mate aan de door de NTR gestelde criteria. Daarnaast is 

het vertrouwen van het NTR-bestuur gebaseerd op de uitstekende wijze waarop de door de 

NTR gekozen thema's - maatschappelijk verantwoord ondernemen, de stad-Iand relatie en 

de centrale plaats van de consument - in de plannen zijn verwerkt. 

Met de keuze voor Regio Venlo wordt de Floriade voor de eerste maal buiten de Randstad 

georganiseerd. Door haar ligging ligt de Floriade 2012 gunstig ten opzichte van de 

belangrijke afzetmarkten voor tuinbouwproducten: Duitsland, Belgie en Frankrijk. "Een 

regio", aid us Leon Frissen, voorzitter van de Floriade Regio Venlo 2012, "met tientallen 

miljoenen Europeanen in een straal van nog geen 100 kilometer. En daarmee komt de 

Floriade 2012 in de voortuin van Europa te liggen". 

WAAR IN VENLO? 

Het Floriade-terrein ligt in de oksel van het klaverblad Zaarderheiken, op de kruising van 

de autosnelwegen A73 (de noord-zuid as) en A67 (oost-west as). Het Floriade-terrein is 

vanaf de snelweg A73 direct bereikbaar: de huidige afslag 'Grubbenvorst I ZON' ligt voor 

de deur. ZON Fresh Park en FloraHolland zijn de directe buren. In Afbeeld ing 2.6 wordt de 

ligging van het Floriade-terrein aangegeven. 
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Afbeeld ing 2.7 

Ontwikkelingen binnen het 

gebied Klavertje Vier Plus 

(maximaal te ontwikkelen) 

IBron: Provincie limburg, 20061 

WIN·WIN-SITUATIE 

2.3 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20121 

Op deze locatie ontwikkelt de regia Venio het Businesspark Greenpark Venlo (BGV). BGV 

maakt onderdeel uit van een ruimtelijke ontwikkeling die oak bekend staat onder de naam 

'Klavertje Vier' . Vier projecten staan a1 volop in de steigers: twee projectvestigingen voar 

glastuinbouw (Cali fornie en Siberie), realisering van bedrijventerrein Trade Port Noord en 

uitbre id ing van de veiling ZON tot ZON Fresh Park. Het gebied tU5sen de A73 en de A67 is 

in de Nota Ruimte aangewezen tot Greenport. Hiermee rust er oak een nationaal ruimtelijk 

belang op het gebied. ill Afbeelding 2.7 worden de 'Klavertje Vier' projecten samengevat. In 

park Zaarderheiken wordt een golfbaan tot ontwikkeling gebracht. 

Sevenum 

AS' , -
, , , 

1. Glastuinbouw Californii;! 
2. Sted. Reconversiezone 
3. Businesspark Greenp ark 
4. Veilingterrein Zon 
5. Glastuinbouw Siberi~ 
6. Trade-Port West (TPW) 
7. Trade-Port Noo rd (I'PN) 
8. UitbreldlngTPN 

It Park Zaarderheiken 
"'1 Trade-Port Oost (I'PO) 

Het noordelijke deel van het Floriade-terrein overlapt gedeeltelijk het Businesspark 

Greenpark Venio. Het zuidelijk deel van de Floriade is opgenomen als parkzone in het 

bestemmingspJan Trade Port Noord. 

Greenpark Venlo zal gedeeltelijk al v66r 2012 gerealiseerd zijn waarbij bedrijven gevestigd 

zijn die bij voorkeur affiniteit hebben met het concept Floriade. Na de Floriade zal het 

bedrijventerrein verder worden ontwikkeld. De comb ina tie van het Floriade-terrein en het 

Businesspark Greenpark Venlo kan gezien worden als een win-w in-situatie: architectonisch 

fraai vormgegeven gebouwen die niet aileen een es thetische aanwinst zijn voor de Floriade 

maar ook in de toekomst een nuttige functie vervullen. 

BEOOGDE DOEL LORIADE 2012 

DOELSTELLING FLORIA DE 2012 

De doelste li ing van de voorgenomen activiteit, zoa ls die in deze Startnotitie/MER wordt 

beschreven, is het rea liseren van de Floriade 2012, een eenmalige toeristische en recreatieve 

att ractie van groot forma at, die in 2012 ve le bezoekers zal trekken uit bi nnen en bu itenland. Bij 

de realisatie wordt gelet op de financieel-economische haalbaarheid en zal specifiek rekening 

worden gehouden met milieuaspecten. Daarnaast is aandacht voor de mogeJijkheden om het 

Floriade-terre in (ook na afloop van de Floriade) zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk op te 

zetten en in te richten als bedrijvenpark. 
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Bij de realisatie van de Floriade 2012 geldt als een interne doelstelHng vorm en inhoud 

geven aan de thema's maatsehappelijk verantwoord ondernemen, de stad~land relatie en 

centrale plaats voor de consument. 

Maatschappe!Jjk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Op de Floriade worden de bezoekers ge"informeerd over de aetuele situatie van het 

tuinbouwnetwerk waartoe de sectol'ketens zich in 2012 hebben ontwikkcld. Daarbij gaat de 

aandaeht vooral uit naar het belang dat dit netwerk als geheel hecht aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Het tuinbouwnetwerk wit zich op de Floriadc profileren ais 

voortrekker en exportcur van 'innovatief groendenken'. 

Stad-Iand relatie 

Venlo is in 2002 tot groenstc stad van Nederland en in 2003 tot groenste Stad van Europa 

gekozen. De stad verdiende deze prijzen omdat zij erin slaagt een filosofie over de relatie 

tussen Stad en Groen tc concretiseren en te realiscl'cn. Op de Floriadc wordt de 1'01 van 

versehillende onderdelen uit het tuinbouwnetwerk getoond in het functioneren van de 

Groene Stad en op welke wijze invulling wordt gegeven aan duurzaamheid. 

Centrale plaats consument 
De deelnemers van de Wereldtuinbouw tentoonstelling moeten zich onderschcidend en 

professioneei pl'csentel'en aan aIle vakmatige doelgroepen in de sector. Bij de Floriade 2012 

wordt aangehaakt bij de groeiende behoefte van mensen aan welzijn, schoonheid, 

gezondheid, welbevinden en authentiekc ervaringen. 
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HOOFDSTUK 

Voorgenomen 
activiteit, alternatieven en varianten 

IN LEIDING 

In hoofdstuk 2 is aangegeven waar in Venlo de Floriade georganiseerd gaat worden. 

Daarmee is nog niet du idelijk hoe het toekomstige Floriade-ter rein eruit zal komen te zien. 

Om te komen tot een inrichtingsvoorstel voor het Floriade-terrein zijn een aantal eisen en 

randvoorwaarden geformuleerd . In paragraaf 3.2 worden de ontwerpuitgangspunten 

weergegeven. 

De ontwerpuitgangspunten zijn vervolgens vertaald in eisen en randvoorwaarden. In 

paragraaf 3.3 wordt ingegaan op deze eisen en randvoorwaarden. 

De eisen en randvoorwerpen hebben geleid tot een Basisalternatief voor het ontwerp en 

inrichting van het Floriade-terrein. In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op dit 

Basisalternatief. 

Naast het Basisalternatief wordt in paragraaf 3.5 een alternatief gepresenteerd, namelijk het 

Worstcase Alternatief. 

Ten slotte word t in paragraaf 3.6 een aantal varianten gepresenteerd die in deze 

Startnotitie/MER vergeleken worden met het Basisalternatief. 

ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

De wijze waarop de tuinbouw zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld, hangt nauw 

samen met het verstedelijkte karakter van onze samenleving. De intensiteit van het 

ruimtegebruik, de logistiek, de keten- en netwerkvorming zijn allemaal vanuit de stad 

voortgekomen. Tuinhouw is stadslandbouw en dat is de inspiratie voor de Floriade in de 

Regio Venlo. De Floriade in 2012 richt zich qua ontwerp op de interactie met landelijke en 

suburbane inrichting. De industrie, distributie en dienstveriening nemen steeds meer ruimte 

en landschap in beslag. De inrichting van die gebieden is louter functioneel. Re laties met het 

landschap gaan verloren. 

Voor steden- en landschapsbouw geeft het ontwerp van de Floriade antwoord op de vraag 

hoe de vormgeving van de werklocaties verder ontwikkeld moet worden tot een voor het 

landschap acceptabel niveau: het werklandschap van de toekomst. Een in tegraal on twerp 

waarin een nieuw, esthetisch verantwoord businesspark tot stand komt en die meerwaarde 
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Afbeeld ing 3.8 

Ontwerp Floriade 

GI Parking 

• 
• Entrance I Exit 

• Beach 

Q Playgrounds 

• Stage I Theatre 

~ Cable Car 

• Veiling 
~ Country Fair 

STARTNOTJTIEIMER Fl OR IADE 20121 

toont voor stad, mens, flora en fauna. In Afbeelding 3.8 is het ontwerp van de Floriade 2012 

opgenomen zoals weergegeven in het Masterplan. 

TOllnng Cars 

Het ontwerp is op hoofdlijnen opgebouwd langs vier elementen: 

lagen en Iijnen, 

bos en beek, 

eilanden, 

poort en pier, en 

menselijke typeringen: koning en ontdekker. 

Zij vormen samen het natuurlijk podium. 

Lagen en lijnen 

• Pavilions I Attractions 

• Welcome Garden 

• Call to Adventure 

• Nature's Theatre 

• Local Folk Stories. 

• World Folk Stories. 

• Community 

• Sensual Awakening 

• Grow and Seasons 

• live and laugh and. • Relax and Heal 

• Inspire and Create • Celebrate life 

0 Indoor/wissel exhibition 

0 Int. Exhibitions 

0 National Exhibitions 

0 thematic gardens 

0 Wellness I Health 

• Freiraumplanung 

Partner Pavilion 

• Bible Garden ... Tipi 

Klangarten 

typical tour 

• renewable energy, . 

Basis voor het ontwerp is het landschap met de daarin aanwezige oude lagen en lijnen. 

Vanuit die basis zijn verschillende lagen over elkaar heen gelegd, zoals archeologie en 

cultuurhistorie, contouren en ruimtes, en nieuwe gebouwen van Greenpark Venlo. 

Bosen beek 

De bestaande bos- en beekstructuren zijn symbolen voor de geografische en 

cultuurhistorische achtergrond van het gebied. Als groene massa contrasteert het met de 

beplantingsvakken van de Floriade. 

De Mierbeek is een ecologische lijn die naar het verleden en naar de oorsprong van het 

gebied verwijst. De Floriade gebruikt deze lijn voor het thema 'vernieuwing'. 
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Beek en bos zijn enerzijds natuurlijk ontwikkeide biotopen waarin niet wordt ingegrepen. 

Anderzijds zijn het door de mens gccultivccrdc zones. Deze twee, natuur en cultuur, 

worden tegenover elkaar gezet. 

Dc beck wordt zodanig aangepast dat een natuurlijke gebiedsgrens ontstaat. De Floriade en 

het omliggende landschap versmelten. 

Eilanden 

lIet Floriade-terrein is opgebouwd uit open ruimten (eilanden) in en rond de beslotenheid 

van het bos. Dc eilanden zijn ruimtelijk duidelijk begrensd en vormen markante contouren 

met een eigen identitcit. Feitelijk ontstaan er kamers of cilanden in ecn coulisseiandschap 

die door lijnen (ringwegen) worden verbonden tot een opecnvolging van ruimte en 

beleving. De eHanden vormen samen de kern van de tentoonstelling. Dc opzet en 

aaneenschakeling van de eilanden biedt de bezoeker de keuze a1 dan niet dieper in te gaan 

op een thema, evenement of activiteit. 

Poort en pier 
De bezoeker bereikt de Floriade via een pier. Dit is ecn bloemenbrug die de snelweg 

overbrugt en die de bezoekcr een royaal en werkelijk spectaculair uitzicht geeft over het 

Floriade-terrein. De pier overbrugt de infrastructurele barriere; lctterlijk en figuurlijk. Hij 

cre12ert een permanente verbinding met de terreinen van ZON Fresh Park en FloraHoliand. 

Ook na de Floriade blijft de pier en het poortgebouw het anker- en koppelingspunt voor 

mensen die er werken, voor bczoekers en voor de toevallige voorbijganger. 

Koning en ontdekker 

Wandelen over de Floriade voelt de bezoeker zich de koning te rijk. Dit geldt zeker wanneer 

hij majesteitelijk van de trappen van de pier afdaalt naar het centrale eHand en de Floriade 

in volle omvang aan zijn voeten ligt. Het bezoek aan de Floriade wordt door de 

aaneengeschakelde eilanden een spannende ontdekkingsreis. 

EISENENRAiIIDVOQRI1VAARDEN .INRICHTING FLORIADE·TERREIN 

Om te kunnen voldoen aan de doclstelling, zal de Floriade 2012 aan een groot aantal eisen 

en randvoorwaarden moeten voldoen. Deze randvoorwaarden en eisen zijn door het 

Maastrichtse architectenbureau Jo Coenen & Co vertaald in een ontwerp voor de Floriade 

2012. Het enigszins aangepaste ontwerp van het basispark 1 uit het bidbook is hierbij 

gehanteerd als Basisalternatief. 

Uitcraard spelen bij de ontwikkcling van alternatieven en varianten ook nietwmilieukundige 

aspecten cen 1'01, bijvoorbecld de financieclweconomische haalbaarheid en de mogelijkheden 

voor het gebruik na afloop van de Floriade. Dcze milieueffectrapportage richt zich op die 

aspecten die ruimtelijke en/ of milieuconsequenties hebben. 

De volgende uitgangspunten zijn gehantcerd: 

De Floriade 2012 maakt gebruik van het terrein van het Businesspark Greenport. Een deel 

van de tc vcstigen bedrijfsgebouwen zal reeds aanwezig zijn en deeis gebruikt kunnen 

worden voor de Floriade. Enkele gebouwen worden specifiek voor de Floriade gebouwd 

(poortgebouwen). De voor de Floriade aan te leggen paden, waterpartijen en parkachtige 

, Met basispark wordt bedoeld het totale park, echter zonder de invuIHng door de deelnemers aan de 

tui nbo u w ten toonsteUing. 
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voorzieningen zullen zo uitgevoerd worden dat deze na afloop gcbruikt kunnen worden 

door het bedrijvcnpark. am deze redenen worden de plannen voor de Floriade en het 

Greenpark Venlo structureel op elkaal' afgestemd. Overigens vindt ook afstemming in 

regionaal verband plaats: in het Klavertje Vier2 overleg. 

De bestaande bosgebieden blijven zoveel mogelijk in tact. Zonodig wordt jonge 

boomaanplant gekapt. Op basis van de Boswet zal voor gekapt bos zonodig 

boscompensatie plaatsvinden. 

Over het terrein is een ecologische verbindingszone geprojecteerd. Het ontwerp dient 

hiermee rekening te houden. 

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met archeologische vindplaatsen en plaatsen met 

hoge archeologische verwachtingswaarden. Hiertoe heeft archeologisch onderzoek 

piaatsgevonden. De plannen worden specifiek hierop getoetst, in de m.e.r. en de 

bestemmingsplanwijziging, maar ook bij alle vo\gende procedures. 

De Mierbeek vormt een westelijke grcns. Deze beek wordt tel' plaatse van de Floriade 

'opgewaardecrd'. Belangrijk is dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte water 

niet negatief worden beInvloed door de activiteiten op de Floriade. 

Uitgangspunt is een pickbelasting van maximaal35.000 bezoekers (fcestdag, zaterdag of 

zondag) per dag en 2 miljoen bezoekers in totaal (7 maanden). Op ecn drukkc werkdag 

worden 20.000 bezoekers per dag verwacht. De voorzieningen (parkeren, horcca c.d.) 

hierop afstemmen. 

De opens telling zal zijn 7 dagen per week van 9.30 tot 20.00 um, van april~oktober 2012. 

Het autoverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen. Aileen de toegangswegen naar 

de parkeerplaatsen zuBen zonodig aangepast worden. 

Stimuleer gebruik openbaar vervoer. 

Zovee! mogeJijk voorkomen van menging 'dienstverkeer' (bevoorrading horeca, 

werknemers/bezoek kantoren) met Floriade-bezoekers door aparte wegen te gebruiken. 

Er is v~~r gekozen om vanaf de snelwegen naar de parkeerterreinen de vervoerstromen 

autoverkcer en touringcars te scheiden. Er kornt een aparte parkeerplaats v~~r auto's en 

touringcars. In totaal worden 6.000 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het parkeren vindt op 

circa 1 km afstand van de centrale ingang plaatsvindt. Een deel van de bezoekers zal dit 

traject lopend (willen) a£leggen. Hiervoor wordt cen directe, veilige en aantrekkelijke 

voetgangersverbinding aange!egd. Ecn dccl van de bczoekers zal deze afstand niet 

lopend kurmen of willen overbruggen. Voor deze bezoekers wordt een vervoersystcem 

ingezet. Het systeern maakt VOOl' een snelle en veilige afwikkeling gebruik van een eigen 

vrije baan tussen de parkeerpiaats en de entree. 

BASISALTERNATIEF 

Deze eisen en randvoorwaarden zoals weergegeven in paragraaf 3.3 zijn vertaald in een 

on twerp voor de inrichting van het Floriade-tcrrein, het zogenaamde Basisalternatief (BA). 

In Afbeelding 3.9 wordt het Basisalternatief voor de inrichting van het Floriade~terrein 

weergegeven. 

l Khwertje 4 is de naam van het over leg waarin verschillende rUimtelijke plannen in de regio 

bestuurlijke en ambtelijk op elkaar worden afgestemd. Dit zijn de plannen voor Trade Port Noord met 

bedrijventcrrcin, bedrijvcnpark cn golfbat\O, uitbreidi.ng van de Veiling ZON, ontwikkeling van de 

glastuinbouwgebieden Siberie en Californie en de Floriade 2012. 
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Afbeelding 3.9 

Basisalternatief inrichting 

Floriade-terrein 

3.4.1 

STARTNOTITI EIMER FlORIAOE 201 21 

INTERNE ONTSLUITING 

De hoofdontsluiting op het park bestaat uit twee delen (zie Afbeelding 3.10): 

Vanuit het centrale plein rechtstreeks via wegen en paden naar de paviljoens en 

attracties. 

Een lusvormige route die aile e ilanden met elkaar verbindt en waarmee de Floriade 

vrijwel geheel kan worden bezocht. De lusvormige route op het Floriade-te rrein heeft een 

lengte van circa drie kilometer. Deze looproute is 2.5 km korter dan de bij de Floriade 

2002. 

Uiteraard zijn op de daarvoor geeigende plaatsen secundaire paden en wcgcn aangclegd. 
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Afbeeld ing 3.10 

Interne ontsluiting 

3.4.2 

Afbeelding 3.11 

Servicepunten, horeca en 

andere voorzien ingen 

3.4.3 

- Hoofdrouto 
_ Rtidle.1c wegen 

{ll HtI!tc Intern lr;1nsport 

SERVICE. HORECA EN ANDERE VOORZIENINGEN 
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Op het Floriade-terrein komen servicepunten, horeca en andere voorzieningen (toiletten). In 

Afbeelding 3.11 worden deze weergegeven. 

D Ho"". * Voon:lcnlngcn 

DIENSTVERKEER 

De Masterplannen van de Floriade en Greenpark Venlo zijn zodanig op elkaar afgestemd., 

dat de infrastructuur op het park ook na de Floriade in stand blijft. De kavels van het 

Greenpark zijn ontsloten via wegen die gelegen zijn rondom het Floriade-terrein. Eike 

bebouwde kavel heeft een aansluiting op deze wegen. Deze aansluitingen kunnen tijdens 

(de aanleg van) de Floriade worden gebruikt voor dienstverkeer (zie Afbeelding 3.12). 

De bouwkavel van het Greenpark in het noord-westen, zal tijdens de Floriade dienst doen 

als beheerterrein. Uiteraard heeft deze kaye! een dienstingang. Dienstverkeer kan parkeren 

aan de westkant van de Floriade, direct tegen het golfterrein aan. 
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Afbeelding 3.12 

Ingangen voer dienstverkeer 

3.4.4 
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Pelil(!ron 
bu . ... 

GEREALISEERDE RUIMTELIJKE EN INFRASTRUCTURELE ONTWIKKELINGEN 

Bij de ontwikkeling van het Basisalternatief is ervan uitgegaan dat de volgende 

infrastructllrele ontwikkel ingen vocr 2012 hebben plaatsgevonden: 

A73 Zuid (Venlo-Echt) is gereed. 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het zuidelijke Ruhrgebied is gereed. 

A67 / A2 nabij Eindhoven is verbreed . 

Extra aansluiting A73 (ten noorden van Cali forn ie). 

Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om) met ongel ijkvloerse 

kruisingen. 

Nieuw wegvak 2xl vanaf nieuwe aansluiting A73 (ten noorden van Californie) en de 

busparkeerplaats/Veiling ZON. 

6.000 parkeerplaatsen vocr auto's ten noorden van het Floriade-terrein, in de hoek van de 

Heierkerkweg en Venrayseweg. 

200 busparkeerplaatsen tussen de A73 en het Veilingterrein ZON. 

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de volgende ruimtelijke ontwikkelingen zijn gerealiseerd : 

Bedrijvenpark Trade Port Noord is voor circa 25% gerealiseerd (50 van de 200 bruto 

hectare = 1.500 arbeidsplaatsen). 

Bedrijventerrein Trade Port Oost is volledig gerealiseerd (750 arbeidsplaatsen). 

Bedrijvenpark Greenpark is voor 20 % gerea liseerd (35.000 van de 175.000 m1 Bruto Vloer 

Oppervlak (BVO) kantoren = 1.000 arbeidsplaatsen). 

Glastu inbouwgebieden Siberie (1.000 arbeidsplaatsen) en Californie (2.000 

arbeidsplaatsen) zij n gerealiseerd. 

Flora Holland breid t uit met nog circa 70.000 m1 BVa op circa 10 ha kavel (750 

arbeidsplaatsen). 

ZaN Vastgoed breidt uit met nog circa 75.000 m2 BVa op circa 15 ha kavel (500 

arbeidsplaatsen). 

Floriade-terrein wordt ontwikkeld op het toekomstige Businesspark Greenport Venlo. 

Tijdens de Floriade is het businesspark al deels in gebruik (20% gereed = 35.000 van de 

175.000 m' BVO kantoren = 1.000 arbeidsplaatsen). 
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Afbee lding 3.13 

Gereafiseerde ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen 
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In Afbeelding 3.13 zijn deze ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen op en nab ij de 

Floriade weergegeven. 

--- . 

Het externe autoverkeer maakt gebruik van de bestaande wegenstructuur (A67, A73 en 

Venrayseweg). Uitgangspunt v~~r het Floriade-ontwerp is dat de vervoerstromen van 

autoverkeer en touringcars vanaf de A73 zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. 

Daarom is de autoparkeerplaats ten westen van de A73 gelegen en de parkeerplaats voor 

touringcars ten oosten. 

Het verkeer naar de Floriade wordt zoveel mogelijk geleid naar de nieuwe aansluiting. 

Touringcars maken vervolgens gebruik van een nieuwe weg, parallel aan de A73, richting 

de parkeerplaats. Autoverkeer wordt vanaf de nieuwe aansluiting in westelijke richting 

geleid, naar de autoparkeerplaats. 

Het verkeer (veelal vrachtverkeer) naar Veiling ZON blijft gebruik maken van de huidige 

aansluiting Grubbenvorst. Dit om menging met Floriade-verkeer zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

1 110623/CE7I156JOOO491 ARCADIS 1 40 



ST~\RTNOTITIf:/MER FLORIADE 20121 

WORSTCASE ALTERNATIEF 

Zoals in paragraaf 3.4.4 aangegeven is bij de ontwikkcling van het Basisalternaticf rekening 

gehouden met een aantal ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen voor 2012 heeft 

plaatsgevonden. De infrastructurcle ontwikkelingen zijn van groot be\ang voor de 

bereikbaarheid van het Floriade-terrcin. Indien in april 2012 bepaalde maatregelen niet zijn 

gerealiseerd kan dit grote consequenties hebben voor de bereikbaarheid. 

In deze Startnotitic/MER is daarom gekozen om de meest kritische infrastructurele 

ontwikkelingen te selecteren waarvan onduidelijk is of deze begin april 2012 daadwerkelijk 

gercaliseerd zullen zijn. Deze ontwikkelingen zijn: 

A74 (Venlo-Kaldenkil'chen) richting het zuidelijke Ruhrgebied. 

Extra aansluiting A73 (ten nOQl'den van Californie). 

Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om). 

Indien deze ontwikkelingen nict gCl'caliseerd zijn, dan betckent dit voor het Floriade-terrein 

het volgende: 

Het bruggebouw over de A73 wordt niet gcrealiseerd. 

Dc cntree wordt gesitueerd in de omgeving van het parkeerterrein voor de auto's (aan 

de noordkant Floriade-terrein). 

In dczc Startnotitie/MER wordt dit alternatief beschreven als het Worstcase Alternatief 

(WCA). In Afbeelding 3.14 wordt het worstcase altematid wcergegeven. 

Het gevolg van deze gekozen aanpak is dat in deze Startnotitie/MER twee autonome 

situaties in beeld worden gebracht waarmee de effecten van de Floriade worden vergeleken: 

" Autonome situatie op basis van het Basisalternatief (BA). 

.. Autonome situatie op basis van het Worstcase altematief (WCA). 

In paragraaf 4.1 worden deze altcmatie autonome situaties nader beschreven. 
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Afbeelding 3.14 

Worstcase alternatief 

3.6 
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VARIANTEN 

In deze Startnotitie/MER worden naast het Basisalternatief en het Worstcase alternatief de 

milieueffecten van de volgende varianten onderzocht: 

Variant 1: Parkeerplaats elders. 

Variant 2: Extra stimuleren OV-gebruik. 

Variant 3: Openstelling Floriade-terrein. 

Variant 4: Watergebruik. 

In de navolgende subparagrafen worden deze varianten nader toegelicht. 
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3.6.1 

Afbeelding 3.15 

locaties parkeren 

3.6.2 
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VARIANT 1: PARKEERPLAATS ELDERS 

In deze Startnotitie/MER word t naast de in het Basisalternatief weergegeven locatie voor de 

parkeerplaats twee alterna tieve locaties onderzocht (zie Afbeelding 3.15): 

Met de rea lisa tie van 6.000 parkeerplaatsen kan de behoefte op cen drukke werkdag worden 

opgevangen. Op cen topdag moet worden gezocht naa r extra tijdelijkc parkcercapaciteit 

elders. Gedacht kan worden aan verharde (parkeer)terreincn in de nabijheid van de Floriade 

bij bijvoorbeeld bedrijven of kan worden overgegaan to t het in gebruik nernen van tijdelijke 

terre inen in het bezit van Rijkswaterstaat. Omdat verwacht wordt dat zcer incidenteel 

gezocht moet worden naar extra tijdelijke parkeercapaciteit worden de effecten niet in het 

MER beschreven. 

De locatiekeuze voor parkeerplaatsvoorzieningen is van invloed op de volgende 

milieuaspecten die in deze Startnotitie/MER onderzocht worden: 

Geluid. 

Luchtkwaliteit. 

Verkeer en vervoer. 

Externe ve iligheid. 

Voor zowel het Basisalternatief als het Worstcase Alterna tief worden de varianten met 

elkaar ve rgeleken. 

VARIANT 2: STIMU LEREN EXTRA OV-GEBRUIK 

Om congestie op het wegennet zoveel mogelijk te verkomen en zorg te dragen voor een 

goede bereikbaarheid van de Floriade en de beperking van lucht- en geluidemissies is het 

wenselijk zoveel mogelijk in te zetten op het gebruik van het openbaar vervoer. Van beJang 

is dat het openbaar vervoer wat betreft prijs en kwaliteit een aantrekkelijk product is. 

De inzet van pendelbussen tussen het bestaande NS-station Venlo en het Floriade-terrein 

maakt onderdeel uit van het Basisalternatief. De infrastructuur op dit traject za l dusdanig 

moeten worden aangepast dat het pendelvervoer een snelle en betrouwbare rit kan 

uitvoeren. Tevens wordt ingezet op het aanbieden van arrangementen en combikaarten 
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3·6.4 ... 
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(zoals treinvervoer - pendclvoer - entreekaartje) tegen een aantrekkelijk tarief. Dit alIes 

heeft tot doel het percentage OV~gebruik te verhogen. 

Het stimuleren van extra OV~gebruik is van invloed op de volgende milieuaspecten die in 

deze Startnotitie/MER onderzocht worden: 

Geluid. 

Luchtkwaliteit 

Verkeer en vervoer. 

Externe veiligheid. 

Voor zowcl het Basisalternatief als het Worstcase Alternatief worden de varianten met 

elkaar verge Ie ken. 

YARIANT.3.:QPENSIIHIN0X\,QRI6QE,TERREIN 

Het Basisalternatief gaat uit van 2 miljoen bezoekers. De opens telling van het Floriade~ 

terre in betreft van 9.30 tot 20.00 uur in de periode april~oktober 2012. 

De Floriade is geopend van april tim oktober 2012. De Floriade opent rond 9.30 uur haar 

deuren. De sluitingstijd is vooralsnog gepland tot "aan het donker worden". Dit betekent 

dat de sluitingstijd gedurende het openstellingseizoen van circa 19.00 uur naar de avond zal 

verschuiven (circa 22.00~22.30 uur) en vervolgens weer naar het begin van de avond. 

Een variant die in deze Startnotitie/MER onderzocht wordt is de verruiming van deze 

openingstijden van 9.30 tot 0.00 uur in de periode april~oktober 2012. Verwacht wordt dat 

het piekmoment in de ochtendperiode hierdoor enigszins wordt afgezwakt. Bij deze variant 

wordt uit gegaan van 2,5 miljoen bezoekers. 

Bet verruimen van de openingstijden is van invloed op de volgende milieuaspecten die in 

deze Startnotitie/MER onderzocht worden: geluid, luchtkwaliteit en verkeer en vervoer. 

Voor zowel het Basisalternatief als het Worstcase Alternatief worden de varianten met 

elkaal' vergeleken. 

. ... li6RI6NT4:V'!6TERGEBRU I K 

In de basisvariant in dit MER wordt het Floriade~terrcin voorzien van een terreindekkend 

geautomatiseerd hydrantennet. Het water wordt betrokken uit de waterwin-Iocatie direct 

naast het Floriade~terrein. Dit water betreft gezuiverd oppervlaktewater en kan via de 

zogcnaamde ringleiding naar het Floriade-terl'ein worden gepompt. 

Een variant op deze VOl'm van waterwinning die in deze Startnotitie/MER onderzocht 

wordt betreft het oppompen van grondwater als gietwater. Deze variant is van invloed op 

het milieuaspect 'bodem en water'. In deze Startnotitie/MER worden de effecten van 

variant 4 en het Basisalternatief in beeld gebracht. Bet Basisalternatief en het Worstcase 

altematief zijn immel's wat betreft het aspect 'bodem en water' niet onderscheidend. 
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.EINDBESTEMMING GREENPORT VENLO 

'Ondernemen in Green Park Venlo staat voor werken in een ruim opgczctte en groene 

omgeving. In moderne en duurzame gebouwcn waar natuurlijke en duurzame matcrialen 

de boventoon voeren. In dit werklandschap van de toekomst is ruimte voor schone 

technologic, R&D-activiteiten, regie van versketens, hoogwaardige maakindustrie en 

andersoortige innovatieve bedrijvigheid. Ook komen er vee! voorzieningen, zoals een 

kinderopvang, sportcentrum en vergader- en congresfaciliteiten. Moderne innovaties in de 

agri-business worden samengebracht in het bruggcbouw. Dit vormt de entree naar 

Greenpark Venlo.' 

Bovenstaande is de beschrijving van hct toekomstige Greenpark Venlo. Het Greenpark 

Venio dat vanaf heden gestaite gaat krijgen op het Floriade-terrein. Het moge duidelijk zijn 

dat het Greenpark en Floriade maximaal van elkaars aanwezigheid willen profiteren. Oit 

geldt voor veel aspecten en facetten. Een aantal hiervan raakt ook dit masterplan voor het 

basispark Floriade. 

Immel'S vanzelfsprekend, moeten de wegen die worden aangelegd voor de Floriade ook 

bruikbaar zijn voor het Greenpark. Voorafgaandc en tijdens de Floriade maar ook tot in 

lengte van dagen no. de Floriade. Dit geldt voor veel van de boven- en ondergrondse 

infrastructuur. Echter het gaat verdeI'. Het landschappeJijke ontwerp en de hoofdinrichting 

van het Floriade-terrein wordt doordat de eindbestemming Greenpark is, vereeuwigd en 

zijn dus blijvend een sieraad voor de regio Venlo. Dit geldt voor de watcrpartijen, de 

beplantingen, de verlichting en de vcrdere terreininrichting. Kortom veel van het basispark 

zal ook na de Floriade worden behouden. De Floriade van 2012 is het park en tuin van het 

Greenpark Venlo. 

In het ontwerp wordt dus maximaal rekening gehouden met deze eindbestemming. De 

wegstructuur is hierop afgestemd. Ook het fietspadennct sluit no. de Floriadc naadloos aan 

op de paden die nu worden aangelegd voor de Floriade. In Afbeeiding 3.16 wordt deze 

wegenstructuur weergegeven. 

De gebouwen van het Greenpark worden maximaal gebruikt door Floriade uiteraard in 

goed overlcg en met instemming van de toekomstige gebruiker c.q. eigenaar. Nu al kunnen 

gcbouwen worden opgericht die in goed overleg en met instemming van de eigenaar een 

functie kunnen vervullen tijdens de Floriade. De begane grond kan gebruikt worden voor 

de binnententoonstellingen. En natuurHjk speelt het bruggebouw een prominente rol van tal 

van voorzieningen zoals al eel'der is aangcgeven. Alle toekomstige gebouwcn zijn 

bcrcikbaar via wegen buitenom de Floriade zodat ook tijdens de Floriade de gebouwen 

goed bereikbaar zijn v~~r de gebruikers. In Afbeelding 3.16 zijn de wegen- en 

padenstructuur van Grcenpark Venlo opgenomen. In Afbeelding 3.17 is het 

stedenbouwkundig plan GPV opgenomen. 
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Wegen en paden structuur 

Greenpark Venlo 
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In Afbeelding 3.18 wordt het eindbeeld van Greenport Venio weergegeven. 

Afbeelding 3.18 

Eindbeeld Greenport Venlo 
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Tabe l 4.S 

Verschillende autonome 

situaties 2 alternatieven: 

Basisalternatief 

Worstcase alternatief 
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Vergelijking van de 
alternatieven en varianten 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de milieueffecten van de alternatieven en varianten weergegeven 

en met elkaar vergeleken. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is bij de ontwikkeling van het 

Basisalternatief rekening gehouden met cen aanta l ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen voor 2012 hebben plaatsgevonden. De infrastructure Ie ontwikkelingen zijn 

van groot belang voor de bereikbaarheid van het Floriade-terrein. Indien in april 2012 

bepaalde maatregelen niet zijn gerealiseerd kan dit grote consequenties hebben. 

In deze Startnotitie/MER is naast het Basisalternatief daarom een Worstcase alternatief 

gepresenteerd waarbij word t uitgegaan dat een aan tal autonome ontwikkelingen begin 2012 

niet zijn gerealiseerd. Het gevolg van deze gekozen aanpak is dat in deze Startnotitie/MER 

twee autonome situaties in beeld zijn gcbracht waarmee de effecten van de Floriade worden 

vergeleken. In Tabel4.5 worden deze twee autonome situatics samengevat. 

i 
Bedrijvenpark TPN is voor circa 25 % 

en 

i 

Flora Holland breidt uit met nog circa 70.000 

ml BVO circa 10 ha kave l 

ZON Vastgoed breidt uit met nog circa 75.000 

m' 
Floriade-terrein wordt ontwikkeld op het 

toekomstige Greenpark Venlo. Tijdens de 

Floriade is het businesspark voor 20 % in 

A73 - A67 (bypass 

1 110623KE1I1561000491 

Bedrijvenpark TPN is voor circa 25 % 

Glastui .. en 

Flora Holland breidt uit met nog circa 70.000 

FJoriade-terrein wordt ontwikkeld op het 

toekomstige Greenpark Venlo. Tijdens de 

Floriade is het businesspark voor 20 % in 
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In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de werkwijze van de effectbepaling. De effecten van de 

twee alternatieven en varianten worden gepresenteerd in een tabel. In paragraaf 4.3 wordt 

het Basisalternatief vergeleken met de autonome situatie. In paragraaf 4.4 wordt het 

Worstcase alternatief vergeleken met de autonome situatie. Daar waar relevant wordt 

ingegaan op de varianten zoals weergegeven in paragraaf 3.6. 

Het aspect luchtkwaliteit is in deze Startnotitie/MER nog niet uitgewerkt. In het MER zullen 

de resultaten van een onderzoek naar luchtkwaliteit gepresenteerd worden. Meer informatie 

hierover is opgenomen in hoofdstuk 6. 

WERKWIJZE EFFECTBEPALING 

In dit hoofdstuk wordt per alternatief een kwalitatieve samenvatting gegeven van de 

effectbeschrijvingen en -vergelijkingen. Voor een volledige beschrijving van de effecten 

wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Bij de effectbeschrijving is de volgende scoremethod iek 

gebruikt. 

BASISALTERNATIEF EN VARIANTEN 

In Tabe14.6 worden de scores van het Basisalternatief ten opzichte van de referentiesi tuatie 

(autonome ontwikkeling) samengevat. Daar waar relevant wordt inzicht gegeven in de 

effecten van de verschillende varianten. Indien een variant geen invloed heeft op een 

bepaald aspect wordt dit aangegeven met een blauw gekleurd hokje. 
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Effectscores Basisa lternatief 
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i 
AD = Autonome Ontwikkeling, SA= Basis Alternatief, 

V1 = Vari ant 1; Parkeren elders, V2 = Variant 2: Stimuleren extra OV·gebruik, 

V3 = Vari ant 3: Openste ll ing Floriade-terrei n, V4 = Variant 4: Watergebruik, 

Vergelijking Basisalternatief en autonome ontwikkeling 

Op basis van de in Tabel 4.6 weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat 

door de organisatie van de Floriade een aantal negatieve cffecten te verwachten zijn. 

Natuur 

De ontwikkeling van de Floriade leidt tot ruimtebeslag op EHS-, hos en natuurgebied. Oit 

ruimtebeslag is nega tief beoordeeld. Het effect van ruimtebes lag treedt op tijdens de 

aanlegfase van de Floriade en betreft een permanent effect omdat er een ingreep plaatsvindt 

in de fysieke omgeving. De effecten op beschermde soorten en de ecologische structuur zijn 

beperkt negatief beoordeeld. Deze effecten treden op tijdens de aanleg- en gebruiksfase van 

de Floriade. 

Verkeer en vervoer 

Het Basisalternatief kan het verkeer (incJusief het Floriade-verkeer) redelijk goed verwerken, 

hoewel de d rukste Ius in knooppunt Zaarderheiken door toevoeging van het Floriade

verkeer de tegen haar capaciteit aan loopt (I/C-waarde 0,85). Een I/C-waarde tussen de 0/80 
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1,00 geeft aan dat er sprake is van een slechte verkeersafwikkeling. Als gevolg van deze 

verkeersaantrekkende werking neemt de verkeersvei ligheid af. Op piekdagen zal gezocht 

moeten worden naar extra parkeercapaciteit buiten het Floriade-terrein. Het aspect parkeren 

is daarom negatief beoordeeld. De afstand van de autoparkeerplaats naar de ingang 

bedraagt 1 kilometer. Door de lange loopafstand van de autoparkeerplaats moeten er extra 

pendelbussen worden ingezet. Het aspect langzaam verkeer is daarom negatief beoordeeld . 

De genoemde negatieve effecten op verkeer en vervoer zijn effecten die optreden tijdens de 

gebruiksfase van de Floriade. De effecten zijn tijdelijk van aard . 

Geluid 

Bij het Basisalternatief heeft de verkeersaantrekkende werking van de Floriade een beperkt 

negatief effect op zowel het aantal geluidsbelaste woningen als het geluidsbelaste 

oppervlak. Uit de beoordeling van het industrielawaai blijkt dat het Basisalternatief een 

beperkt negatief effect heeft ter plaatse van twee nabij het Floriade-terrein gelegen 

woningen. De geluidseffecten zijn effecten die tijdens de aanlegfase maar voora l de 

gebruiksfase van de Floriade een rol spelen. De effecten zijn tijdelijk. 

Op basis van de in Tabel 4.6 weergegeven effectscores kan geconcludeerd worden dat door 

de organisatie van de Floriade een positief effect optreedt ten aanzien van de bereikbaarheid 

van het gebied met het openbaar vcrvoer. Dit effect treed t op tijdens de gebruiksfase van de 

Floriade. Het betreft een tijdelijk effect. Na afloop van de Floriade zal de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer weer afnemen. 

Verge/ijking Varianten 

De verschillende onderdelen van de varianten zijn vergeleken met de effecten van het 

Basisalternatief. Per variant worden de belangrijkste conclusies hieronder samengevat. 

Badem en water 
De effecten van de variant op de watervoorzienmg voor de Floriade, grondwater in plaats 

van oppervlaktewater, heeft een beperkt positief effect. Aileen ten aanzien van het 

beoordelingscriterium 'duurzame watervoorziening' scoort deze variant gunstiger. 

Verkeer en vervaer 
Door variant 1 (parkeervariant) vindt er vanaf de nieuwe aansluiting meer spreiding plaats 

van het verkeer. De parallelweg tussen de nieuwe aansluiting en Vei ling ZON wordt 

hierdoor meer gebruikt. Op het knooppunt Zaarderheiken is geen verschil merkbaar. Een 

mogelijk probleem dat bij deze variant kan opt reden is de verdeling van he t verkeer over de 

twee parkeerlocaties. 

Het stimuleren van het openbaar vervoergebruik (variant 2) zorgt voor een beperkte 

procentuele afname van het gemotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

ervan op de verkeersafwikkeling is beperkt. 

De langere openingstijden in variant 3 hebben nauwelijks effect op de verkeersafwikkeling. 

Langere openingstijden zorgen dat voor minder vertrekkend verkeer in de spits, maar 

daarentegen zal het aankomende verkeer (avondbezoekers) toenemen. Per saldo neemt de 

spitspiek nauwelijks af, maar vindt aileen een verschuiving in de richtingen plaats. Op de 

autosnelwegen is een gering gunstig effect waar te nemen door de langere openingstijden. 

De afname van het verkeer rondom de aansluitingen op de A73 is beperkt. Deze variant 

heeft geen invloed op de infrastructurele maatregelen die getroffen moeten worden op het 

onderliggend wegennet. 

1 110623JCE7/1561000491 ARCADIS I 52 



4.4 

Tabel4.7 

Effectscores Worstcase 

alternatief 

$TARTNOTITJE/MER FLORIADE 201 21 

Ge/UJd 

De effecten op geluidhinder als gevolg van variant 1 (parkeervariant) zijn vergelijkbaar met 

de effecten van het Basisalternatief. Binncn de parkeervariant zijn 2 varianten geformuleerd. 

Parkeervariant 2 seoort gunstiger dan parkcervariant 1. 

WORSTCASE ALTERNATIEF EN VARIANTEN 

In Tabel4.7 worden de scores van het Worstcase alternatief ten opzichte van de 

referenties ituatie (autonome ontwikkel ing) samengevat. Zoa ls in paragraaf 3.6 reeds is 

aangegeven heeft het Worstcasc Alternatief aileen betrekking op de thema's ge luid, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid, verkeer en vervoer. Daar waar relevant wordt inzieht 

gegeven in de effectcn van de verschillende varianten. Indien een va riant geen invloed heeft 

op een bepaald aspect wordt dit aangegeven met een blauw gekleu rd hokje. 

AO = Autonome OntwikkeJing, WCA= Worst Case Alternatief, 

Vl = Variant 1: Parkeren elders, V2 = Variant 2: Stimuleren extra OV-gebruik, 

V3 = Variant 3: Opensteliing Floriade-terrein, V4 = Variant 4: Watergebruik, 

Verge/ijking Worstease a/ternatief en autonome ontwikke/ing 

Op basis van de in Tabel 4.7 weergegeven effectscores kan gecondudeerd worden dat 

door de organisat ie van de Floriade een aantal negatieve effecten te verwachten zijn. 

Verkeer en vervoer 
Bij de verkeersafwikkeling in het Worstcase alternatief ontstaat een aantal knelpunten. De 

verbindingslus op knooppunt Zaarderheiken richting Duitsland heeft een te hoge I /e
waarde (113 %). In de avondspits za l het ve rkeer hier vastlopen wat een terugs lag 

veroorzaakt op de A73. Ook de A67 ten oosten van Zaarderheiken heeft hoge 

wegvakbelastingen. Met name in de richting Duitsland za l congestievorming ontstaan. 

De VRI-kruispunten ter hoogte van de aansluit ing Grubbenvorst kunnen het verkeer 

moeilijk verwerken. De Venrayseweg, op het viaduct richting A73, heeft een I/C-waarde 

van 0,84. 

Het ontbreken van de verbindingsweg A67-A73, maar nog belangrijker de nieuwe 

aansluiting op de A73, en het niet gereed zijn van de A74, zorgen ervoor dat knelpunten 

ontstaan bij de afwikkeling van het Flo riade-verkeer. De genoemde negatieve effecten op 
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verkeer en vervoer zijn effecten die optreden tijdens de gebruiksfasc van de Floriade. De 

effecten zijn tijdelijk van aard. 

Geluid 

Eij het Worstcase aHematid heeft de verkeersaantrekkende werking van de Floriade een 

beperkt negatief effect op zowel het aantal geluidsbelaste woningen als hct geluidsbc1aste 

oppervlak. Vit de beoordcling van het industrielawaai blijkt dat het Worstcasc altematief 

een bcperkt negatief effect heeft ter plaatse van twee nabij het Floriade~terrein gelegen 

woningen. De geluidseffecten zijn effecten die tijdens de aanlcgfase maar vooral de 

gebruiksfase van de Floriade een rol speIcn. De effecten zijn tijdelijk. 

Op basis van de in Tabel4.7 weergegeven effectscores kan gecondudcerd worden dat door 

de organisatie van de Floriade cen positief effect optreedt ten aanzien van de bereikbaarheid 

van het gebied met het openbaar vervoer. Dit effect treedt op tijdens de gebruiksfase van de 

Floriade. Bet betreft een tijdelijk effect. Na afloop van de Floriade zal de bereikbaarheid met 

het openbaar vcrvoer weer afnemen. 

De effecten op de volgende thcma's zijn vergelijkbaar met het Basisalternaticf: 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie. 

Natuur. 

Bodem en water. 

Verge/ijking Varianten 

Verkeer en vervoer 

Door variant 1 (parkeervariant) blijven de knelpunten op de A67 en knooppunt 

Zaarderheikcn bestaan. In de avondspits wordt het knelpunt op de Venrayseweg gratcr 

door vertrekkend verkeer vanaf de parkeerplaats ten oosten van de A73. Een mogelijk 

probleem dat bij dczc variant kan optreden is de verdeling van het verkeer over de twee 

parkeerlocaties. 

Het stimuleren van het opcnbaar vervoergebruik (variant 2) zorgt voor een beperkte 

procentucle afname van hct gcmotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

ervan op de verkeersafwikkc!ing is beperkt. 

Ook bij dit altematief geldt dat de variant 3 (langere openingstijden) nauwelijks effect heeft 

op de verkeersafwikkcling. 

De overige cffecten van de verschillende varianten ten opzichte van het Worstcase 

altematid latcn cen verge1ijkbaar becld zicn aIs bij het Basisalternaticf. 
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MEEST MlliEUVRIENDElIJK ALTERNATIEF 

Effedverge/ijking Basisa/ternatief en Warstcase A/ternatief 

Uit de vergelijking tussen de effectscores van het Basisalternaticf en het Worstcase 

alternatief blijkt dat indien bepaalde de infrastrllctureie maatregelen in 2012 niet hebben 

plaatsgevonden met name ncgatieve gevolgen zijn te verwachten ten aanzien van de 

bereikbaarheid van de Floriade en de verkeersveiligheid op de toegangswegen naar de 

Floriade. 

Meest Milieuvriendelijk A/ternatief 

Op basis van de effectbeschrijving en effectvergelijking is het Meest Milieuvriendelijk 

Alternatief (MMA) samengesteld. Het Basisalternatief scoort gunstiger dan het Worstcase 

alternatief. Het Basisalternatief is dam'om het alternatief dat als uitgangspunt dient voor het 

samenstellen van het MMA. 

Bij de totstandkoming van het MMA zijn de voor~ en nadelen van de verschillende 

variantcn betrokken. Op basis van de effectvergelijking kan geconcludeerd worden dat de 

milieu nadclen van het Basisalternatief verdeI' beperkt kunnen worden door de volgende 

varianten toe te voegen aan het Basisalternatief: 

Variant 2: Extra stimuleren OV ~gebruik. 

" Variant 4: Watcrgebruik. 

De combinatic van het stimuleren van extra OV~gebruik in combinatie met een verruiming 

van de openingstijden kan zorgcn voor een verdere verbetering van de bereikbaarheid. 

Het Basisaltcrnatief aangevuld met de bovengenoemde varianten betreft daarmee het Meest 

Milicuvriendelijk Alternatief (MMA). 
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Huidige situatie, 
autonome ontwikkelingen en 
effecten 

INLEIDING 

De beschrijving van de huidige situatie en de ontwikkelingen in het studiegebied en 

plangebied vormen het referentiekader waaraan de effectbeschrijvingen worden 

gerelateerd. Voor de besch rijving is het van beJang om een referentiejaar als ijkpunt vast te 

stellen - in d it geval de situa tie bij aanvang van de m.e.r.~procedure 2007. 

Onder autonome ontwikkelingen worden die ontwikkelingen bedoeld die plaatsvinden 

zonder dat de plannen v~~r het Floriade~terrein gereaiiseerd worden. Het gaat om 

ontwikkelingen die zeker zullen plaatsvinden, zoals de autonome groei van het autoverkeer, 

of plannen die vastgesteld zijn door de gemeente of andere verantwoordelijke instantie 

(vastgesteld beleid of plannen). De tijdshorizon (referentiejaar) v~~r de autonome 

ontwikkelingen is 2012. Bij de effectbeschrijving wordt onderscheid gemaakt naar twee 

typen effecten: 

1. Effecten tijdens de aanlegfase. 

2. Effecten tijdens de gebruiksfase. 

Daarnaast wordt aangegeven of het effect permanent of tijdelijk van aard is. 

BEOORDELINGSK DER 

Op basis van de kenmerken in het plan- en studiegebied en de te verwachten effecten is een 

beoordelingskader opgesteld, waarin v~~r de relevante effecten beoordeiingscriteria zijn 

geformuleerd. In TabelS.8 zijn per milieuaspect de beoordelingscriteria opgenomen. De 

beoordelingscriteria zijn enerzijds afgele id uit be\eidsdoelstellingen die de verschi llende 

overheden en bewoners / gebruikers voor het gebied hebben. Anderzijds zijn de criteria 

afgeleid uit de (milieu)effecten die relevant zijn bij het maken van een afweging. 
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Beoordelingskader 

5.3 

5.3.1 

Hoogspanningsleiding nabij 

visvijver 
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Aspect Criterium 

l andschap, Wijziging identiteit landschap 

cultuurhistorie Belnvloeding archeo logische waarden 

en archeologie Belnvloeding cultuu rh istorische waarden 

Natuur Aantasting van oppervlakte EHS, bos- of natuurgebied (kwantitatief); 

Effect op beschermde soorten (kwa litatief); 
Effecten op de ecologische structuur (kwalitatief); 

Kwa lite itsverm inderi ng van natuur door geluid en licht (kwant itatief en 

kwa litatief). 

Badem en water Invloed op bodemgesteldheid 

Invloed op lokaal watersysteem 

Invloed op bod em- en waterkwa liteit 

Invloed op wateroverlast 

Duurzame watervoorziening 

Verkeer Bere ikbaarheid (kwantitatief) 

Verkeersve iligheid (kwalitatief) 

Parkeren 

Openbaar vervoerlvervoerwijze keuze (kwalitatief) 

Langzaamverkeer (kwalitat ief) 

Geluid Verkeerslawaai 

Aanta l geluidgehinderde woningen (kwantitatief) 

Geluidbelast oppervlak (kwantitatief) 

Industrielawaai 

Woningen met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) 

De aspecten luchtkwaliteit en externe veiligheid zijn is in deze Startnotitie/MER nog niet 

uitgewerkt. In het MER zullen de resultaten van een onderzoek naar luchtkwaliteit 

gepresenteerd worden. Meer informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 6. 

BESCHRIJVING PLAN- EN STUDIEGEBIED EN RUIMTELlJKE ONTWIKKELINGEN 

HUIDIGE SITUATI E 

Het plangebied beperkt zich tot de begrenzing van het Floriade-terrein en daarmee ook 

toekomstige Businesspa rk Greenport Venio. Het studiegebied voor het MER is groter dan 

het plangebied . Het omvat namelijk ook de omgeving van het plangebied waarbinnen 

effecten kunnen optreden. De grootte van het studiegebied verschilt per aspect en hangt 

samen met de reikwijdte van dat aspect. Een duidelijk voorbeeld van een dergelijk effect is 

geluidhinder omdat geluid verder kan dragen dan de grenzen van het plangebied. 

Verkeer en infrastructuur 

Het plangebied is omsloten en dooraderd door infrastructuUf, te weten de autosnelwegen 

A67 en A73, met in het zuidoosten het knooppunt Zaarderheiken, de provinciale 

4 Horsterweg, de Heierkerkweg, de Sevenumseweg en de spoorlijn Venlo-Eindhoven die van 

zuidoosten naar noordwesten tangs het gebied loopt. De Sevenumseweg en Horsterweg zijn 

in de huidige situatie de hoofdontsluitingswegen van het plangebied . De A67 en A73 zijn de 

belangrijkste autosnelwegen in het plangebied. De kortste verbinding tussen de snelwegen 

voert in principe door het plangebied en is deels al aanwezig in de Horsterweg, 

Heierkerkweg en de Sevenumseweg. Openbaar vervoer tussen het plangebied en de 

orngeving ontbreekt, aangezien dit bij de huidige bewoningsgraad niet kostendekkend is. 
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De bestaandc wegen in het plangcbied dienen tevens als fietsroute, Vrij liggende fietspaden 

of fietsstroken naast de weg ontbreken, 

Over het plangebied loopt een hoogspanningslijn Blerick -Venray. Hicrvoor gelden zowcl 

bouwhoogte beperkingen als ruimtelijke beperkingen; in cen zone van circa 72 meter 

worden ruimtelijke ontwikkelingcn niet of slechts onder voorwaarde toegcstaan. 

Over het studicgcbicd loopt een straalpad. Hiervoor gelden bouw(hoogte)-beperkingen: het 

is verboden te bouwen hoger dan 44 meter + N.A.P, 

Door het plangebied loopt in oost-westelijke richting cen buisleidingenstrook met 

(grotendeels dam'in) twee oliepijpleidingen met een doorsneden van "24" en "36". De 

leidingen zijn ingedeeld in de categoric K2 vloeistof. Eveneens kruist een 

rioolwatertransportieiding het gebied. Bij verdcre planuitwerking dient met deze 

voorzieningen rekening te worden gehouden. 

Recreatie 

In het gebied liggen verharde en onverharde wegen en paden, Deze worden extensief 

gebruikt voor ondermeer wandelaars, fietsers, ruiters en mountenbikers. Eij de Witte Berg 

ligt een visvijver waarin vissers een rustig stekje kunnen vinden. 

Wonen 

De woningen in het gebied zijn vrijstaand en hebben deels cen agrarische gebruik of 

oorsprong. De meeste wegen in het gebied zijn rustig. Als gcluidhinder bestaat hangt deze 

samen met de grote verkeers- of spoorwegen rond het gebied of omringende 

bedrijventerreinen. In het gebied zijn enkele bestaande en voormalige intensieve 

veehouderijen aanwezig met stankcirkels . 

... A\J.IQNQMI .. QNIWJKKELII'JGE.N 

Uit de autonome ontwikkelingen die voorzien zijn in het plangebied blijkt dat zonder 

realisatie van de Floriade, het terrein wordt ontwikkeld tot cen bedrijvenpark (Greenport 

Vento). 

Klavertje Vier 

In en rond het plangebied staan veel ruimtelijke ontwikkclingen op stapel. Dit zijn de 

plannen v~~r Trade Port Noord met bedrijventerrein, bedrijvenpark en golfbaan, 

uitbreiding van de Veiling ZON, ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden Siberie en 

Californic, inclusief de tussenliggende natuur- en bosgebieden. Deze plannen worden 

bestuurlijk en ambtelijk op elkaar afgestemd in het 'Klavertjc 4' overleg. 

De plannen voor het gebied Trade Port Noord worden hieronder nader toegclicht. 

Trade Port Noord (rPN) 

De plannen v~~r de toekomstige inrichting van Trade Port Noord zijn globaaluitwcrkt en 

opgenomen in het Plan in Hoofdlijnen dat jnli 2003 door de gemeente Venlo is vastgesteld, 

In paragraaf 6.3.4 is de plankaart van het Plan in Hoofdlijnen opgenomen. 

Het plangebied omvat dde delen: Trade Port Noord bedrijventerrein in de westclijke lob, 

Trade Port Noord bedrijvenpark in de oostelijke lob van het plangebied en Park 

Zaarderheikcn. Het noordelijke deel van het zogenoemde stedelijke reconversiegebied 

wordt toegevoegd aan de parkzone (het gebied ten noorden van de Heierhoeveweg), Hier 
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zal de huidige woonfunctie in cen landgocdachtige setting vcrsterkt worden. Het zuidelijk 

decI (het gebied tussen de Heierhoeveweg en de Heierkerkweg) wordt toegevocgd aan het 

bedrijvcnpark als cen mogelijke toekomstige uitbreidingsrichting. Het oostclijk deel, ten 

oosten van de Horstel'weg ondel'gaat weinig wijzingen. 

De wel'kgebicden zullen vel'schillend van signatuur zijn. Voor het bedl'ijventerrein wordt 

voorzien in industriCle activiteiten (transport-, distributie- en productiefaciliteiten) en een 

rail terminal. Gedacht wordt aan de milieucategorieen 2 tot en met maximaa15. 

Bet bedl'ijvenpark is bedoe1d voar kantoorachtige bedrijven die belang hebben bij een 

hoogwaardige landschappcIijke en stcdcnbouwkundige ligging, liefst aansluitend op 

stedelijke voorzieningen. Gedacht wordt aan de milieucategorieen 1 tot en met maximaa13a 

en3b. 

In het kader van duurzaamheid zal het hemelwater van de daken en voor zover dat 

mogelijk is vanaf de openbare weg worden opgevangen en in waterplassen in de groene 

zone geborgen. Door deze waterplassen krijgt het hemelwater de tijd om weer in de bodem 

te infiltreren. 

Bedrijventerrein 
De landschappelijke onderlegger van het bedrijventerrein is grootschaliger en mindel' 

gedifferentieerd dan die van het bedrijvenpark en Park Zaarderheiken. Het basisidee van 

het bedrijventerrein is de compacte dustering van bedrijfsgebouwen op een zo efficient 

mogelijke manier in cen aantal zogenoemdc bedrijfshoven. Dc buitenzijde is gesloten 

doordat de bedrijven met de achtergevel in de erfgrens staan. Door de bedrijven te 

schakclen wordt ruimte gewonnen en worden rommelige zijkanten en achterkanten 

voorkomen. Het bedrijventerrein wordt ingepakt door een brede kastanjelaan. Deze laan 

fungeert als "omlijsting" en zorgt voor een duidelijk contrast met het open gebied. Deze 

omlijsting wordt aan de westzijde doorgezet in het aangrenzende gebied TPW tot aan de 

rijksweg A67. De lijst zorgt v~~r een heIdere horizontale lijn die vergeiijkbaar is met de 

bestaande laanstructuren in het gebied. Aan de noordzijde van de spoorlijn blijft een zone 

gereserveerd voor de rail terminaL Dit gebied ligt buiten de groene omlijsting van 

kastanjelanen en aanwezige bomenlanen langs de Heierkerkweg. 

De onts[uiting zaJ gevormd worden door een brede weg die de hoven van het 

bedrijventerrein ontsluit. Deze hoofdontsluiting sluit in het noorden en zuiden aan op de 

bestaande wegenstructuuL In het centrale deel van het bedrijventerrcin splitsen de wegen 

zich rond een groene hof met incidentcle, vrijstaande bebouwing. 

Ais tweede structuurelement zijn brede groene zones opgenomen, waar recreatieve routes 

en nieuwe waterlopen doorheen lopen. 

Binnen het gebied van het bedrijventerrein zullen aIle bestaande woon- en werkfuncties 

verdwijnen. 

Bedrijvenpark 
Uitgangspunt in het bedrijvenpark is om de aanwezige landschappeJijke kwaliteiten van het 

kleinschalige en besloten bosgebied volledig te benutten. Het bestaande patroon van 

beboste en open percelen wordt gebruikt als drager voor cen parkachtig landschap. Op een 

enkele plaats worden bospercelen, (vooral) jonge aanplant, gekapt om de verhouding tussen 

open en gesloten te optimaliseren en gelijktijdig meer ruimte te creeren voor 

bedrijfsontwikkeling. Het aanwezige bosgebied is ten nOOl'den van de Heierkerkweg uit te 
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breiden met nieuwe aanplant, met insluiting van open plekken. Op deze wijzc ontstaat cen 

aaneengesloten zone waarin bestaande woonbebouwing (zoveel mogelijk) wordt 

gehandhaafd en kantoorachtige bebouwing en mogelijk ook andere Funches zijn in te 

passen. In het bedrijvenpark is een ecologische verbindingszone opgenomen met een 

minima Ie breedte van 100 meter. Deze zone sluit aan op de reeds bestaande voorzieningen 

bij de A73. Het basis idee is compacte bebouwing te situeren op de overgang van bos en 

open ruimte. Dit basisidcc is verder uitgcwcrkt in het Ontwerp-Bestemmingsplan 

Bedrijvenpark Trade Port Noord, mei 2004. 

De ontsluitingstructuur is ondergeschikt aan het patroon van bedrijfskavels. Om de 

bedrijfskavels te ontsluiten wordt een informele route aangelcgd, voornamelijk over 

bestaande landwegen. De kavels worden grotendeels niet rechtstreeks ontsloten via de 

Horsterweg omdat het karakter van doorgaande laan daat'door verzwakt zou worden. 

De bestaande woningen, met name langs de Heicrkerkweg en de Horsterweg, blijven deels 

gehandhaafd. 

Park Zaarderheiken 

Bet landschappelijk concept van de parkzone gaat uit van het versterken van de huidige 

hoofdstructuur. 20 zal het gebied als duidelijke ruimtelijke overgang tussen de twee 

werkgebieden moeten gaan functioneren om te voorkomcn dat bedrijventcrrein en 

bedrijvenpark in de toekomst naar elkaar toe groeien. Bovendien zal hct gebied worden 

gebruikt voor verschillende vormen van recrcatie. Natuur in het gebied wordt versterkt, 

doordat de natuurcompensatie (nodig door het verloren gaan van natuurwaardcn tel' 

plaatse van het bedrijventerrein) met name in dit gebied wordt uitgevoerd. 

De gemeente wit dit bereiken door in Zaarderheiken de reeds aanwezige natuurkernen te 

versterken, waarbij de Mierbeek de ecologische en landschappelijke drager wordt. De 

ambitie op het gebied van recreatie en de benodigde bufferzone tussen bedrijventerrein en 

bedrijvcnpark wil de gemeente realiseren door onder andere golfbaan (met ten minste 18 

holes op 70-90 85 ha) te ontwikkelen. Een deel van de ambitie op het gebied van natuur (en 

natuurcompensatie) kan eveneens worden gekoppeld aan dit ruim opgezette golf terre in. 

De bestaande wegen en woningen in het gebied blijven gehandhaafd. Bij de bedrijven zal 

per geval bekekcn worden wat de toekomstmogelijkheden zijn. De wegen hebben 

uitsluitend een functie voor bestemmings- en recreatief verkeer. Dc Heierkerkweg wordt 

zodanig ingericht dat tussen beidc bedrijvenlocaties geen sluipverkeer ontstaat. Het gehele 

plangebied wordt ontsloten door een netwerk van (recreatieve) ficts- en wandclroutes, 

zowel grote als kleine. Deze autonome routes maken gebruik van het bestaande fijnmazige 

raamwerk van verharde en onverharde paden in het gebied. Daarnaast zijn er drie 

doorgaande fietsroutes die een externe verbinding vormen: 

De verbinding richting Grubbenvorst (fietsbrug A73). 

De verbinding l'khting Blerick/Boekend. 

De verbinding l'khting Sevenum. 

Naast fiets- en wandclpaden is het ook mogelijk om in het gebied ruiterpaden aan te leggen. 

In het bestemmingsplan Trade Port Noord zijn de wenselijkheid en de mogelijkheden 

hiervool' onderzocht. 
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De Mierbeek wordt benut om watergebonden natuur langs de beek te ontwikkelen. 

Hierdoor wordt het gebied niet aIleen aantrekkelijker voor watergebonden sOOl·ten, maar 

ook voor soorten die goed gedijen op de overgang van nat naar droog. 

LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE ENARCHEOLOGIE 

HUIDIGE SITUATIE 

Gebruiksgeschiedenis 

Wanneer het gebied Trade Port Noord en zijn omgeving goed wordt beschouwd valt op dat 

de verschillen in bodemsoort, hoogteligging en waterhuishouding in de loop del' Hjd 

geresultecrd hebben in verschillend gebruik van het terrein. Duidelijk zichtbaar is een oost

west zonering; te weten bewoning en weidegronden langs de Maas, bossen met enke!e 

kleine landbouwenclaves ten westen daarvan en tenslotte "woeste gronden" (heide met 

vennen). Op de zandgl'Onden waren weinig bclemmeringen voor het aanleggen van wegen, 

zodat de verbindingen tussen VenIo en omliggende dorpen (Sevenum, Horst en Meerlo) ecn 

tamelijk rechttoe-rechtaan karakter kregen. De lage, natte delen van de zandgronden zijn 

ingeplant met bos (oude heideontginningen). De woeste gronden zijn ontgonnen en in 

agrarisch gebruik genomen (akkerbouw). De agrarische enclaves kenden nauwelijks enige 

bevolkingsaanwas van betekenis, daarentegen nam de bevolkingsgl'Oei langs de Maas - in 

Venlo en Blel'ick - ecn hoge vIucht. Nieuwe infrastructuur (spoor en wegen) wcrd 

noodzakelijk. Bij de aanleg hiervan leverde de ondergrond weinig problemen op, zodat ook 

hier de kortste lijn tussen de te verbinden punten kon worden gevolgd. 

Globaal resulteren de geologische verschillen in het plangebied in twee landschapstypen: 

het open landschap op de jonge heideontginningen (hoge zandgronden) in het noordwesten 

tegenover een kleinschalig landschap met een afwisselend geheel van akkers, weiden, 

bosjes, natuurgebiedjes en kleine landschapsclementen (oude heideontginningen) op de 

lage, natte zandgronden in het zuidoostcn. 

Landschapsbeeld 

In de huidige situatie is de bovengenoemde oost-west zonering nog duidelijk herkenbaar in 

het landschap. Een open gebied met verre zichten in het noordwesten wordt richting de 

okscl van Zaardcl'hciken in het zuidoosten meer besloten en afwisselender. De ontwikkeling 

van grote infrastructuur en bebouwing (bedrijventerreinen) en ontwikkelingen in de 

bedrijfsvoering van de landbouw (glastuinbouw) hebben tetterlijk cen vervlakking van het 

karakteristieke landschap teweeggebracht. Veel kleine hoogteverschillen in het terrein zijn 

genivclleerd, geegaliscerd of ge'intensiveerd (zandgroeve). AIleen het dal van de Mierbeek 

tekent zich door haar lage Jigging nog duidelijk af in het landschap. Het bosal'eaal werd 

kleiner. De horizon WOl'dt deels bepaald door de bedrijfsgebouwen van Trade Port West, 

terwijl ook de hoogspanningsleidingen en de infrastructuurlijnen (rijkswegen A73 en A67, 

Horstel'weg en de spoorlijn Eindhoven-Venlo) goed waarncembaar zijn door de 

landschappelijke openheid. Vanuit het landelijke gebied geredeneerd vormen de 

infrastl'uctuurlijnen de 'inieiding' tot de Trade Ports in het landschap. 

In de oude bosgebieden is het oOl'spronkelijkc relief veel nog onaangetast. Deze gebieden 

hebbcn dan ook een hoge landschappelijke waal'de. Daarnaast hebben Iijnelementen, zoals 

de Mierbeek met bijbehorende oeverwal, en (on)verharde wegen en paden met 

groenstructuul' cen hoge landschappelijke waarde. 
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Cultuurhistorische waarden 

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau is in 2004 een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Uit de cultuurh istorische waardenkaart blijkt dat er op het Floriade-terrein 

diverse cultuurhistorisch waardevolle waarden voorkomen (zie Afbeelding 5.19). De 

belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn: 

[n het noorden van het plangebied: grafheu vels nabij het St. Jans Langen Bos en nabij St. 

Jans Heiken, opgegraven grafheuvels in het noordweste lijke dee l van het plangebied en 4 

zwervende erven. 

In het midden van het plangebied: de St. Janshoeve, de St. Janskapel, kappeletje en 

houtskoolmeiler, Kampementen uit de Steentijd en een urnenveld ten oos ten van de 

Zaar. 

In het zuiden van het plangebied: Erf Zaarderkampen en een brug over de Mierbeek. 

De meeste bestaande wegen en paden zijn jonger dan 150 jaar en houden verband met de 

groots opgezette ontginningen aan het einde van de 19~ eeuw. Gezien deze 

ontstaansgeschiedenis zijn de meeste bestaande wegen en paden cultuurhistorisch 

waardevol. Er bevindt zich in het studiegebied geen bebouwing die is opgenomen op de 

gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentenlijst. 

Arche%gische waarden 

Recentelijk (2004) is onderzoek uitgevoerd naar de archeologische verwachting van het 

gebied (zie Afbeelding 5.20). Het gebied wordt al sinds de Oude Steentijd gebruikt door 

mensen. In de Oude en Midden Steentijd is het plangebied door jagers-verzamelaars niet 

intensief gebruikt. Duidelijke sporen van kampementen zijn niet aangetroffen. In de Late 

Steentijd is het gebied waarschijnlijk gebruikt door de eerste landbouwers. Uit de Brons- en 

IJzertijd zijn nederzettingen en grafheuvels aangetroffen. De vonstlocaties uit deze tijd zijn 

aangegeven met clusters I-V. 

Het Floriade-terrein (en daarmee ook het toekomstige TPN) ligt in de cluster I en deels in 

VII gebied. 

Cluster I (late Bronstijd IIJzertljd) 

Cluster I ligt op een lage dekzandrug in het bos tussen de dalvormige depressie en de 

Heikerkerweg. De cluster omsluit een grafveld nabij het Sint Jans Langen Bos en akker- en 

aangrenzende bospercelen. In 1940 is door het RMO gedeeltelijk opgegraven. Op de 

betreffende akker is toen een aanzienlijke hoeveelheid archeologische materiaa l 

aangetroffen in het St. Jans Heiken, waaronder 25 complete umen. Het gedeelte binnen 

cluster r met de CMA-code 52G-A001 heeft de sta tus 'terrein van archeologische betekenis'. 

Cluster VII (Middeleeuwen) 

De grootste cluster middeleeuwse resten is ruim 700 x 500 meter groot en Iigt rond de Sint 

Janskapel. Uit archeologisch onderzoek is een aanzienlijke hoeveelheid middeleeuwse 

scherven aan het oppervlak en in de boringen aangetroffen. Het betreft grijsblauw 

aardewerk dat dateert uit de 12e en 13" eeuw. Oudere middeleeuwse vonsten komen in het 

cluster niet voor. Het materiaal is met name in een zone binnen van circa 100 meter rond de 

Sint Janskapel en op/ in het omliggende esdek gevonden. 
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Cu ltuurhistorische 

Waardenkaart 
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Afbeelding 5.20 

Archeologische advieskaart 

(bron RAAP Rapport 1050) 

5.4.2 

5.4.3 
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AUTONOME ONTWI KKELING EN BA 

Ten aanzien van het aspect "landschap, cultuurhistorie en archeologie" zijn geen autonome 

ontwikkelingen voorzien. 

W ERKW IJZE EFFECTB EOORDELING 

Op basis van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en te verwachten effecten van 

de inrichtingsvarianten is het beoordelingskader opgesteld. De effecten worden beschreven 

ten opzichte van de refe rentiesituatie. Deze referentiesitua tie bestaat uit de huidige situatie 

en de autonome ontwikkeling, zoals in voorgaande paragraaf is beschreven. Bij de 

beschrijving van de effecten wordt ingegaan op de richting van het effect (positief of 

negatief) Ook komt aan bod in hoeverre het effect kan worden voorkomen, gemitigeerd of 

gecompenseerd. 
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5.4.4 

5.4.5 

Tabel 5.9 

Effectbeoordeling 

Landschap, cu ltuurhistorie en 

archeologie 

TOELICHTING EFFECTBEOORDElINGSCRITERIA 

Aspect Criterium 

l andschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Wijziging identite it landschap 

8e'invloeding archeologische waarden 

Be'invloeding cultuurhistorische waarden 

Wijziging identiteit landschap 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20 121 

Op basis van de inrichtingsplannen vODr het Floriade terrein is bepaald in hoeverre dit leidt 

tot wijziging in de identiteit van het landschap. 

Archeologie 

Geiiwentariseerd wordt welke archeologische verwachtmgen er vocr het Floriade~te rrein 

geld en. Daarnaast wordt bepaald in hoeverre de ontwikkelingen van het F1oriade-terrein 

leiden tot aantasting van deze waarden. 

Cultuurhistorie 

Gemventariseerd wordt welke cultuurhistorisch waarden binnen het gebied aanwezig zijn 

en in hoeverre de ontwikkeling leidt tot aantasting van deze waarden. 

EFFECTBEOORDELIN G EN -BESCHRIJVING 

Beoordellngscntena OA BA 

W ijzig ing identiteit landschap 0 0 

Be'lnvloeding archeologische waarden 0 0 

BeTnvloeding cultuurhistorische waarden 0 0 

Identiteit van het landschap 

De identiteit van het landschap wordt gevormd door historische wegen, paden en 

verkavelingspatroon al of niet benadrukt door bomen/bossages. Ook de openheid versus 

geslotenheid is een belangrijk onderdeel van de identiteit van het landschap. Het aantasten 

van een duidelijke eigen identiteit van het historisch gegroeide landschap wordt als negatief 

beoordeeld. Waar deze identiteit ontbreekt en door de aanleg van de golfbaan nieuwe 

heldere structuren worden aangebracht, zijn de beoordelingen positief. Door de 

ontwikkeling van het Greenpark Venlo wordt de openheid van het landschap reeds 

aangetast. De ontwikkeling van de Floriade op dit terrein wordt daarom als neu traa l 

beoordeeld. In het kader van het MMA zijn geen aanvullende maatregelen onderzocht. 

Archeologie 

De archeologische verwachting is op dit moment in grote lijnen bekend. Binnen het gebied 

liggen drie belangrijke archeologische bewoningsconcentraties uit de prehistorie en 

Romeinse tijd. Hoewel nog niet aangetroffen is de verwachting dat door het gebied oak de 

belangrijke Romeinse weg van Maastricht naar Nijmegen loopt. Per gebied is aanvullend 

inventariserend archeologisch vooronderzoek (IVa) uitgevoerd door middel van 

proefsleuven. Uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat in grote delen van het 

plangebied archeologisch waardevolle (tot zeer archeologisch waardevolle) gebieden te 

liggen. Het Basisalternatief houdt zoveel mogelijk rekening met de ligging van deze 
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waardevolle gebieden en scoort daarom neutraal. In het kader van het MMA zijn geen 

aanvullende maatregelen onderzocht. 

Cultuurhistorie 

Door de aanleg van de Floriade wordt geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

aangetast (gemeentelijk, provinciaal of rijksmonumentenlijst). De cultuurhistorisch 

waardcvollc paden en wegen worden zoveel mogelijk geintegreerd in de plannen voor de 

Floriade. De belangrijkste cultuurhistorische waarden in het gebied de wegen- en 

padenstructuur en akkerlandpercelen nabij/ in bosgebieden worden niet of slechts beperkt 

aangetast, en daarom neutraal gewaardeerd. In het kader van het MMA zijn geen 

aanvuHende maatregelcn onderzocht. 

.NATUUR 

HUIDIGE SITUATIE 

Het landschap in en rond het plangcbied van het Floriade-terrein wordt gekenmerkt door 

een diversiteit van bos- en open gebiedcn, gelcgen op de ovel'gang van de dekzanden naar 

het Maasdal. Het bos bestaat uit naaldbossen en gemengde bosgebieden vaal' die worden 

afgewisseld met open plekken. Dwars daarop loopt in het zuiden van het plangebicd het 

stroomdal van de Micrbeek dat het water van de hager gelegen gebieden afvoert in de 

richting van de Maas. Van kenmerkende elzcnbroekbossen langs de Mierbeek is door 

verdroging en vermesting nog maar weinig over. VerdeI' is in het verleden door 

zandwinning de visvijvel' ontstaan. 

Flora 

Voar wat betreft flora zijn in het plangebied de beschermde soorten Grasklokje en Brede 

wespenorchis aangetroffen. Dit zijn beide algemeen voorkomende soorten. 

Zoogdieren 

In het Park Zaarderheiken zijn in de omgeving van St. Jan en Kraijelheide in 2005 

dassenburchten (zwaar beschermde soort) aangetroffen (Natuurontwikkelingsplan Venlo

west, Staatsbosbehecr). Het is voor de instandhouding van het leefgebied voor deze dassen 

van groot belang dat er voldoende voedselgebied op karte afstand van de burcht aanwezig 

is. 

De Eekhoorn (mindel' algemene soort) is aangetroffen in het zuidelijk gedeelte van het 

plangebied. Tijdens een veldbezoek in 2006 is een Eekhoorn eveneens waargenomen in een 

bosperceel in het midden van het plangebied. 

Verder komen in het gebied meer algemene zoogdieren voor waaronder Bosmuis, Bunzing, 

Egel, Konijn, Ree en Veldmuis. In Zaarderheiken bevindt zich een behoorlijke 

reeenpopulatie, 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn enkelc soorten vleermuizen 

waargenomen. Het betrcft hier de watervleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ruige 

dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger en de gewonc grootoorvleermuis. Met 

name het gebied ten zuiden van de Heijerhoeven-Heijerkerkweg is waardevol voor 

vleermuizen. De visvijver is een (potentiele) foerageerplaats v~~r aile waargenomen 

vleermuissoorten. In cen schuurtje in het plangebied van de Floriadc is een zijn vondsten 
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gedaan die erop duiden dat dit een verblijfplaats is voor dwergvleerrnuizen. Ten zuiden van 

dit schuurtje bevindt zich een vliegroute voor vleerrnuizen. Er zijn in het plangebied echter 

geen verblijfp laatsen van boornbewonende vleerrnuizen aangetroffen. 

Voge/s 

In het plangebied kornen enkele bescherrnde broedvogels voor. Het betreft h ier een aantal 

Rode Lijstsoorten als Grauwe Vliegenvanger, Groene specht, en Matkop. Ook kornen er 

enkele schaarse soorten en aandachtsoorten voor waaronder Boornkruiper, Boomklever, 

Boornpieper, Geelgors en Grote bonte specht. Spechten en uilen rna ken het hele jaar door 

gebruik van hun nestplaats. [n het plangebied zijn in de delen waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden echter geen nestplaatsen van spechten of uilen aangetroffen. In de omgeving 

van het plangebied (bos Zaarderheiken) kornt de zwarte specht voor. Verder is het 

plangebied leefgebied voor enkele algernene soorten broedvogels. 

Amfibieen en reptielen 

In het plangebied zijn uitsluitend algemeen voorkomende soorten amfibieen aangetroffen 

als bruine en groene kikker. De Levendbarende hagedis is in het zuiden buiten het 

plangebied aangetroffen. 

Vissen 

Beschermde vissoorten zijn niet aangetroffen in het plangebied . 

Overig 

In het plangebied zijn op diverse locaties mierenhopen van de Rode bosmier aanwezig. 

Deze soort komt vaker voor in ouder bosgebied met open plekken. De Rode bosmier is 

beschermd, maar is een van de algemene soorten waarvoor een algernene vrijstell ing geidt. 

In september 2006 is het Provinciaal Omgevmgsplan Limburg (POL) vastgesteld . In 

Afbeelding 5.21 is aangegeven welke na tuurwaarden in het recente POL 2006 zijn 

~A~fb~e~e~ld~i~n:l!g:.:5::. 2~1~ ____ aangeduid en worden beschermd. 

Natuurwaarden POL 2006 
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Met name in het zuidelijk deel bevinden zich bos- en natuurgebieden die behoren tot de 

EHS. Deze gebieden behoren tot de belangrijkste bos- en natuurgebieden in Limburg. Ook 

zijn in het zuidelijk deel enkele perce len aangeduid als 'nieuw natuurgebied', op grond 

waarvan ze eveneens behoren tot de EHS. Deze gronden zijn in de Stimuleringsplannen 

Natuur-, Bos en Landschap op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer als nieuwe 

natuur begrensd. De gronden tussen deze EHS-gebieden zijn aangeduid als Provinciale 

Ontwikkelingszone Groen (POG). 

Behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden zijn hier richtinggevend voor 

ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen leiden tot een kwalitatieve en 

kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. Voor de borging van de kwaliteit 

ten aanzien van de rode ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd voor de 

kwaliteitscommissie. Het inschakelen van de commissie door de gemeente bij de 

voorbereiding van besluitvorming wordt in het POL sterk aanbevolen, maar is niet 

verplicht. De provincie kan echter bij haar toetsing van plannen alsnog de commissie om 

advies vragen. Indien van bestaande en gerealiseerde bos, natuur- en landschapswaarden in 

de POG de wezenlijke kenmerken en waarden aangetast worden is de provinciale 

beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden van toepassing. 

In noord-zu id richting lopen ten oosten van het plangebied en dwars door het plangebied 

ecologische verbindingszones. Hoofddoelstelling voor dit gebied is het herstel van de 

samenhang tussen het bosgebied Zaarderheiken en de bossen aan de noord- en zuidzijde 

van Trade Port Noord. De EVZ's in het plangebied vormen onderdeel van de POGo Het 

beleid is gericht op de realisatie van verbindingszones die de verspreiding, migratie en 

uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden in EHS en POG mogelijk maken. 

AUTONOME ONTWIKKELINGEN BA 

Zonder rea lisatie van de Floriade wordt het terrein ontwikkeld tot een bedrijvenpark. De 

autonome ontwikkeling van de natuurwaarden is dan ook de ontwikkeling van natuur op 

basis van het vigerende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein, zonder Flor iade. 

In het bestemmingsplan Bedr ijvenpark Trade Port Noord (2004) is een 100 meter brede 

strook bestemd als 'natuur'. Deze strook bestaat grotendeels uit ouder bosgebied, veelal 

naaldbos, en voor een gering deel uit recent aangeplant bos. De zone is bedoeld als 

Ecologische Verbindingszone. 

De bedrijfskavels zijn zoveel mogelijk gesitueerd buiten de percelen met oudere bossen. Het 

ruimtebeslag van de bestemming bedrijfsdoeleinden op overige bos- en natuurgebieden 

bed raagt 3,67 ha oud bos (naaldbos en eiken/berkenbos) en 8,64 ha jong, recent aangeplan t 

gemengd bos. Het plan voorziet in een compensatie aan de oostzijde van de te ontwikkelen 

golfbaan noordelijk van de Heierkerkweg. Tenminste 12,56 ha bos wordt aangeplant. De 

overige 10,65 ha is beschikbaar voor een combinatie van bos, struweel, bosrand, boszoom en 

graslanden. Hiermee is voldaan aan de eisen zoals gesteld in zowel de Boswet als de 

provincia Ie natuurcompensatieregeling. 
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WERKWIJZE EFFECTBEOORDE LI NG 

Op basis van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en te verwachten effecten van 

de inrichtingsvarianten is het beoordelingskader opgesteld. 

De effecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Deze 

referentiesitua tie bestaat uit de huidige si tuatie en de autonome ontwikkeling, zoals in 

voorgaande paragraaf is beschreven. Bij de beschrijving van de effecten wordt ingegaan op 

de richting van het effect (positief of negatief) en de duur van het effect (tijdel ijk cq. 

permanent). Ook komt aan bod in hoeverre het effect kan worden voorkomen, gemitigeerd 

of gecom penseerd. 

De beoordelingscriter ia bestaan uit: 

Aantasting van oppervlakte EHS, bos- of natuurgebied (kwantitatief). 

Effect op beschermde soorten (kwalitatief). 

Effecten op de ecologische structuur (kwalita tief). 

Kwaliteitsvermindering van natuur door geluid en licht (kwantitatief en kwalitatief). 

TOELICHTING BEOORDELlNGSCRITERIA 

Aspect Critenum 

Natuur Aantasting van opperv lakte EHS, bos· of natuurgebied (kwantitatief); 

Effect op beschermde soorten (kwalitatief); 

Effecten op de ecologische structuur (kw alitatief); 

Kwaliteitsvermindering van natuur door geluid en licht (kwantitatief en 
kwalitatief). 

Aantasting van oppervlakte EHS en overig bos- of natuurgebied 

Het betreft hier ruimtebeslag van de Floriade op gronden die op grond van het POL 2006 

behoren tot de EHS en POGo De effecten op bestaande natuur wordt gekwantificeerd aan de 

hand van oppervlakte verdwijnende of geschikte habi tat. Dit effect wordt kwantitatief 

beoordeeld. Er wordt hierbij beschreven in welke mate com pen sa tie noodzakelijk is en in 

hoeverre de Floriade leidt tot een positieve bijdrage aan de natuurwaarden. 

Effecten op beschermde soorten 

Hier wordt ingegaan op de effecten van de Floriade op leefgebied van aanwezige 

beschermde soorten. Hierbij wordt betrokken welke functie het gebied heeft voor de soorten 

(bijvoorbeeld foerageergebied of broedgebied) . De effecten zijn afhankelijk van de eisen die 

soorten stellen aan hun leefomgeving. De effecten worden kwalitatief beoordeeld. 

Deze beoordeling kan beschouwd worden als een eerste voorsorteren op het verk rijgen van 

een ontheffing in het kader van de flora en faunawet. 

Effecten op de ecologische structuur 
In kwalitatieve zin wordt een beeld gegeven van de afbreuk van dan wei de bijdrage aan de 

ruimtelijke samenhang van natuur. Aandacht gaa t onder meer uit naar de mate waarin de 

natuurgebieden versnipperd raken en welke kansen er liggen voor natuurontwikkeling. 

Kwaliteitsvermindering van natuur door geluid en licht 
Door ontwikkeling en het gebruik van de Floriade neemt de geluidsbelasting in het gebied 

toe. Op grond van geluidsberekening (kwantitatief) wordt nagegaan in hoeverre deze 

verstoring effec t heeft op aanwezige natuurwaarden. 
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TabelS.10 

Effectbeoordeling 

Natuur 
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EFFECTBEOORDELING EN BESCHRIJVING 

Beoordelmgscnteria OA SA 

Aantasting van oppelVlakte EH S, bos- en natuurgebied 0 

Effect op beschermde soorten 0 01-

Effecten op de ecologische structuur 0 _ 01-

Kwalite itsverminderinQ van natuur door geluid en licht 0 01-

Aantasting van appervlakte EHS en averig bas- of natuurgebied 
tn het ontwerp van de Floriade zoals aangegeven in het Basisalternatief worden paden en 

wegen door bestaande bossen geleid, waardoor extra oppervlakten natuur ten opzichte van 

de autonome situatie verloren gaan. Door aanleg van de Floriade wordt 6,5 ha bos gekapt. 

Dit bos wordt gekapt aanvullend aan het bos dat gekapt wordt voor BPV en Trade Poort 

Noord. 

Het betreft hier met name jonge bossen (tot 25 jaar). Langs de Mierbeek bestaan deze jonge 

bossen voornamelijk uit eiken en berken. Meer noordelijk komen oudere grove 

dennenbossen voor. De aantasting van de oudere grove dennenbossen is circa een kwart 

van de totale oppervlakte ruimtebes lag van de Floriade op de natuuf. 

Op basis van de Boswet zal voor gekapt bos zonodig boscompensatie plaatsvinden. 

Afhankelijk van de ontwikkelingstijd is op grond van de provinciale beleidsregel "m itiga tie 

en compensatie natuurwaarden" een oppervlaktetoeslag vereist bovenop de een-op-een 

compensatie vanuit de Boswet. Een groot deel van het ru imtebeslag is echter gelegen buiten 

de EHS, maar in de POGo De kwantiteitstoeslag is daardoor beperkter (in de rOG is de 

kwantiteitstoeslag de helft van de kwantiteitstoeslag in de EHS). Doordat het grootste deel 

van het ruimtebeslag jong bos in de POG betreft, geldt voor het grootste deel een 

kwantiteitstoeslag van 17%. Voor de enkele gebieden die binnen de EHS vallen geldt een 

toeslag van 33%. De oudere grove dennenbossen zijn vo lledig in de POG gelegen. Hiervoor 

geld t dan ook een kwantiteitstoeslag van 33%. 

Maximaal50% van de tota le oppervlakte te compenseren natuur, inclusief de 

kwantiteitstoesiag, kan ingevuld worden met andere natuurdoeltypen van vergelijkbare 

waarde uit dezelfde of een hogere categorie. 

Een deel van de ontwikkelingen in het Basisalternatief zijn tevens geprojecteerd in een 

ecologische verbind ingszone. Met name door kapwerkzaamheden tussen de locaties waar 

sierteelt is voorzien, wordt de functie van de ecologische verbindingszone aangetast. 

De locatie van de attracties in het Basisalternatief zijn eveneens gelegen in de POGo Deze 

gronden zijn in de huidige situatie in agrarisch gebruik. In het bestemmingspJan 

Bedrijvenpark Trade Port Noord (autonome ontwikkeling) zijn deze gronden op termijn 

bedoeld voor heide/agrarisch natuurbeheer. 

De provinciale beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden is hier niet op van 

toepassing omdat er geen bestaande en gerealiseerde bos, natuur- en landschapswaarden 

worden aangetast. Wei geldt als uitgangspunt dat ontwikkelingen moeten leiden tot een 

kwali tatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. 
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Effecten Op beschermde soorten 
In het plangebied komen enkele beschermde soorten voor. Met name de 

kapwerkzaamheden die nodig zijn v~~r paden en wegen ten behoeve van de Floriade zoals 

aangegeven in het Basisalternatief kunnen leiden tot negatieve effecten op de leefgebieden 

van deze soorten. 

Flora 
Voor de aanwezige algemeen voorkomende soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling. 

Zoogdieren 

Voor wat betreft dassen is nog niet aile noodzakelijke informatie bekend. Voor een volledige 

beoordeling van de effecten van de Floriade op leefgebied voor dassen dient de locatie van 

de burchten bekend te zijn, evenals omvang en de locatie van het foeraageergebied en de 

uitwisseling tussen deze locaties. Ontwikkeling van de Floriade kan immers de burchten 

en/ of het foerageergebied aantasten. De Floriade kan er echter ook toe leiden dat er geen 

uitwisseling mee mogelijk is voor dassen tussen de burchten en het foerageergebied. 

Het leefgebied van de Eekhoorn kan worden aangetast door het kappen van bos. Wanneer 

het kappen van bospercelen in het voertplantingsseizoen van de Eekhoorn plaatsvindt, kan 

dit leiden tot verboden handelingen op grond van de Flora w en faunawet. Het is daarom aan 

te raden om de kapwerkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen van de Eekhoorn uit 

te voeren. Wanneer het kappen van bos plaatsvindt buiten de perioden van januari tot 

maar t en van mei tot juni, dan is er geen sprake van negatieve effecten van de Floria de op 

het leefgebied van de Eekhoorn . 

Aangezien er geen verblijfplaatsen veor boombewonende vleermuizen gevonden zijn in het 

plangebied zijn de effecten op vleermuizen gering. Mogelijk leidt de rea lisatie van de 

Floriade tot het verloren gaan van de verblijfplaats in een schuurtje in het plangebied. 

Aangezien er geen laanbeplanting in het Basisalternatief verloren gaat een diversiteit van 

openheid en besletenheid gehandhaafd blijft en besranden in tact blijven, worden 

vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast. Bij de inrichting is het met 

name langs de Mierbeek aan te bevelen om aandacht te besteden aan potentii.'!ie vliegroutes 

voor vleermuizen. Verder kan nieuwe beplanting in het gebied zorgen voor extra 

vliegroutes waardoor er een positief effect is te verwachten voor vleermuizen. 

Broedvogels 

Het leefgebied van beschermde broedvogels wordt aangetast door de voorgenomen 

kapwerkzaamheden. Wanneer de kapwerkzaamheden echter buiten het broedseizoen 

plaatsvinden, is er geen sprake van verboden handelingen op beschermde broedvogels. (15 

maart tot 1 augustus). De aanleg van de Floriade kan juist ook een positieve bijdrage leveren 

voor het leefgebied van enkele broedvogeis. Sommige vogelsoorten (waaronder de 

Geelgors) zijn immers gebonden aan parkachtige landschappen. Het leefgebied van deze 

soorten verbetert wanneer de Floriade een parkachtige inrichting krijgt. Er is sprake van een 

positieve effect tot het moment dat de Floriade weer verdwijnt. Het effect is dus tijdelijk van 

aard. 

Amfibieen en reptle/en 

Er is nauwelijks sprake van aantasting van leefgebied voor algemene soorten amfibieen en 

reptielen. Veor deze soorten blijft nog voldoende leefgebied over. 
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Oveng 

Hct plangebied is ieefgebied voor de Rode Bosmier. Bij de ontwikkeling van de Floriadc 

volgens het Basisalternatief kunnen de mierenhopen zo vecl mogelijk worden ontzien. 

Wanneer toch sprake is van aantasting van mierenhopen dan is hct mogclijk om de deze te 

verplaatsen. De ontwikkeling van de Floriadc zoals geformulecrd in het Basisalternatief 

hceft dan geen ncgatieve gevolgcn v~~r de Rode Bosmier. 

Effecten op de ecologische structuur 

Het gebied Zaarderheiken raakt reeds gci"solccrd door de aanwezige infrastructuur en rode 

ontwikkelingen in de omgeving. De Floriade versterkt deze gersoleerde ligging. Het gebied 

waar de attracties zijn gesitueerd in hct Basisalternatief zorgt voor cen tijdelijk intensief 

gebruik van het gebied, waardoor cen verbinding met andere natuurgebiedcn wordt 

verstoord. Met name voor de reeenpopulatie die zich hier bcvindt is het van belang dat een 

verbinding wordt gereaiiseerd richting het noorden. De golfbaan kan als verbinding richting 

het noorden functioneren, mits bij het ontwerp van de golfbaan rekening wordt gehouden 

met een ecoiogische zone in het zuiden van de golfbaan. 

De kapwerkzaamheden van de grove dennenbossen in het noorden van hct plangebied 

beperkt de verplaatsing van soorten vanuit park Zaardcrheiken richting het noorden, 

Aangczien de paden en wegenstructuur ook na de Floriade wordt gehandhaafd, is hier 

sprake van een permanent effect. Wanneer langs de paden en wegen tussen de sierteelten 

een parkachtige inrichting wordt voorgestaan, kan dit effect geminima!iseerd worden. 

Het is nog onduidelijk in hoeverre de kunstmatigc waterbcrgingsvoorzicningen worden 

gckoppeld aan de Mierbeek. Vanuit ecologisch oogpunt is het aan te bevelen om de 

waterbergingsvoorzicningen los te koppclen, zodat de ecoiogische waarde van de Mierbeek 

niet wordt aangetast. 

Doordat de parkachtige inrichting juist leefgebied is voor een Olanta 1 vogelsoortcn levert de 

Floriade ook een positieve bijdrage op voor natuurwaarden. Dit effect is slechts tijdelijk van 

aard (voor de duur van de Floriade). 

Kwaliteitsvermindering van natuur door geluid en licht 
De Floriade zorgt voor een tijdelijke toename van bezoekers aan het gebied. Het licht en 

geluid dOlt gepaard gaat met de publieksaantrekkendc werking verstoort de aanwezige 

natuurgebieden. Verstoring van bos vindt plaats wanneer het geluid de 35 dB(A) grens 

overschrijdt. Verstoring van open natuurgebieden is aan de orde bij een 

geluidsoverschrijding van 40 dB(A). De oppervlakte bos en bestaande natuur binnen de 35 

dB(A) grens blijft geJijk, aangezien deze gebieden in de autonome ontwikkc1ing volledig 

binnen de 35 dB(A) grens vallen. Het arCOla I bos en bcstaande natuur binnen de 40 dB(A) 

grens neemt toe met 3 hectare op cen totaal areaal van ongeveer 600 hectare. Deze toename 

van verstoring door geluid is verwaarloosbaar klein. De toename van het areOla 1 open gebied 

binnen de 40 dB(A) grens bedraagt in het Basisaiternaticf 11,7 hectare op een gcbied van 

circa 3000 hectare (zie Tabe15.11). 

i II f)G.Ji/Ci: 1/1 ',6/000,1') 1 ARCADIS I 73 



Tabe15.11 

Effecten ap natuur door geluid 

Basisalternatief 

Tabe15.12 

Effecten op natuur door geluid 

Worstcase alternatief 

5.6 

5.6.1 

STARTNOTITtEJMER FlORIADE 201 21 

Referentle· 

Beaardellngscr ltena sltuatle Bas lsa lternatlef 

Bestaand bas en natuurgebied binnen 35 636,8 ha. 636,8 ha. 

dB(A) 

Bestaand bas en natuurgebied binnen 40 595,2 ha. 598,7 ha. 

dB(A) 

OveriQ gebied binnen 40 dB(A) 3074,9 ha. 3086,6 ha. 

In het Worstcase alternatief bedraagt de toename 23,5 hectare. Op het totale areaal gaat het 

om een beperkte toename. Door toename van geluid en licht neemt de kwalite it van de bos

en natuurgebieden af. De gebieden raken minder geschikt als leefgebied voor soorten. Oit 

kwaliteitsverlies kan vooral aan de orde zijn rond de locatie waar de attrac ties gesitueerd 

zijn (zie TabeIS.12l. 

Referent le· 

Beaardell ngsCfltena sltuatle Warstcase alternat lef 

Bestaand bas en natuurgebied binnen 35 636,8 ha. 636,8 ha. 

dB(A) 

Bestaand bas en natuurgebied bin nen 40 592,8 ha. 595,8 ha. 

dB(A) 

Overia aebied bi nnen 40 dB(A) 2974,7 ha. 2998,2 ha. 

De effecten op Iichthinder worden beperkt negatief (0/-) beoordeeld. Bij de inrichting van 

het Floriade-terrein word t zoveel mogelijk Iichthinder naar de omgeving te voorkomen. 

Voor de verlichting van het terre in worden armaturen gebruikt met een beperkte uitstraling 

van het Iicht. Door de toename van licht in het plangebied zal de fu nctie als foerageergebied 

voor vleermuizen afnemen. 

BODEM EN WATER 

HUIDIGE SITUATIE 

Bodemopbouwen geologie 
Het studiegebied ligt in een landschappelijk zeer gevarieerd gebied. Onder invloed van 

insnijdingen van de Maas in de hoge Pleistocene zandgronden, de zogeheten Maasterrassen, 

verkreeg het landschap een heldere gelaagdheid in haar opbouw (met name de oostzijde 

van de Maas). Hieraan zijn verschillende bodemsoorten verbonden. Van oost naar west 

bevinden zich achtereenvolgens in het studiegebied: 

Kleigronden. 

Restanten van oude rivierbeddingen. Deze bestaan uit zeer gemengd bodemmateriaal en 

zijn daarom niet anders te classificeren dan als verspoelingsgronden. 

Verspoelingsgronden. 

Zandgronden. 
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Verklaring grondwatertrappen 
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De zandgronden zijn op verschillende plaatsen licht glooiend. Dit komt tot uiting door 

maaiveldhoogten die varieren tussen 23 en 25 meter boven (+) NAP. De afstand tot de Maas 

is vanaf de oostelijke grens van het plangebied ongeveer 1,5 kilometer. Het 

maaiveldhoogteverval over deze 1,5 kilometer is groat. De Maas bevindt zich op een hoogte 

van circa 15 meter + NAP. 

In het plangebied van de Floriadc hecft bodemkundig onderzoek plaatsgevonden in 2004 en 

2006. Tot cen diepte van 6 metcr onder maaiveld is de bodemopbouw en de grondslag 

verkend . Hieruit blijkt dat de bodem in het gehele plangebied bestaat uit matig en zeer fijn 

zand dat ook matig siltig is. Er is geen gelaagdheid aangctroffen met klei of leemlagen. 

Bodem- en 9rondwaterkwaliteit 
Het grand water in het studiegebied heeft een haag nitraatgehalte van 50 tot meer dan 100 

mg/liter. Deze gehalten hangen sterk samen met intensiteit van het landbouwkundig 

gebruik. Ter plaatse van bosgebieden is de kwali teit van het ondiepe grondwater naar 

verwachting bcter dan in landbouwgebieden. Naar verwachting is eveneens de 

fosfaatconcentratie in het grondwater hoog. Hiervoor zijn echter geen gegevens beschikbaar. 

Door de strengere wetgeving en normstelling van de afgelopen jaren is de belasting van het 

grondwatersysteem met stoffen als nitraat en fosfaat langzaam afgenamen. 

Ten behoeve van het bestemmingplan Bedr ijvenpark Trade Port Noord (september 2004) 

heeft onderzoek plaats gevonden naar de milicukundige bodemkwa liteit. Hier in is 

geconcludeerd dat er geen potentieel verdachte loca ties zijn. Veldonderzoek heeft geen 

verontreinig ingen aangetroffen in relatie tot het beoogde gebruik. 

Grondwatersysteem en -standen 

Het grondwatersysteem behoort tot het systeem 'westelijke Maasterrassen'. Het 

grondwatersysteem bestaa t uit twee watervoerende pakketten gescheiden door cen slecht 

doorlatende, maar niet volledig afsluitende kleilaag (Venia klei). Het frea tisch grondwater 

stroomt vanuit de dekzandruggen in de richting van de Maas (oost-zuidoostelijke richting) 

en lokaal richting de beken . In een klein deel van het dal van de Mierbeek treedt, eveneens 

ondiepe, kwel op binnen het zoekgebied. De grondwatertrappen (GT) varieren van GT III 

langs de Mierbeek, tot GT VI en VII. De betekenis van deze trappen is gegeven in TabeI5.13. 

GTIII GTVI GTVII 

Gemiddeld hoogste < 40 em beneden 40-80 em beneden >80 em beneden 

I grondwaterstand (GHG) maaiveld maaiveld maaiveld 

gemiddeld laagste 80-120 em > 120 em beneden > 120 em beneden 

I grondw aterstand (GLG) beneden maaiveld maaiveld maaiveld 

Grondwaterstandmetingen in de hoge delen van het plangebied wijzen uit dat de 

grondwaterstand zich op 3-3,5 meter onder maaiveld bevindt. In mei 2006 zijn nieuwe 

peilbuizen in het plangebied geplaatst. In deze peilbuizen word t dagelijks de 

grondwaterstand bepaald met behulp van geautomatiseerde meetinstrumenten ("divers"). 

Uit metingen van juni 2006 tot oktober 2006 blijkt dat de grondwaterstand in het plangebied 

circa 4 a 5 m beneden het maaiveld bedraagt. In twee peilbuizen in de nabijheid van de 

Mierbeek bedraagt de grondwaterstand circa 2,5 meter beneden het maaiveld. Over het 

algemeen is er dus sprake van een grondwaterstand diep onder het maaiveld. Gegevens van 

deze metingen worden gebruikt om de huid ige situatie nog nader te verkennen en tevens de 

ef£ectbepaling te opt imal iseren. 
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Het eerste watervoerende pakket bestaat uit grind- en zandlagen van de formatie van 

Kreftenheije en Veghel. De stromingsrichting van dit grondwater, zo blijkt uit de 

Grondwaterkaart van Nederland, is oostwaarts gericht nOla I' de Maas. Het tweede 

watcrvoerendc pakket bestaat uit de VcnIo-zanden. In dit pakket bevinden zich de 

winputten van de drinkwatcrwinning Californie. Er kan sprake zijn van spanningswater in 

het tweede watervoerende pakket. 

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg gccft, voor voornamelijk het hoge ded van het 

plangebied (ter plaatse van het kantorenpark), een infiltratiegebied aan. Daarnaast geldt het 

dal van de Micrbeek als kwelgebied. Het overige gebicd is grotendeds cen intermediair 

gebied. 

Daarnaast is ook de doorlatcndheid bepaald van de verzadigde en onverzadigde zone van 

de ondergrond. De verzadigde doorlatcnd bedraagt circa 3/0 m/dag. In aanwezige zeer fijne 

zandlagen is de doorlatendheid plaatselijk lager (circa 0,5 m/dag). De onverzadigde 

doorlatendheid bedraagt circa 2,0 m/ dag. In aanwezige zeer fijne zandlagen en is de 

doorlatendheid plaatselijk lager (circa 0,5 m/ dag). 

Grondwaterwinning en -bescherming 
Binnen het studiegebied ligt de drinkwaterwinning Californie van 

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Deze drinkwaterwinning is momented in 

gebruik. Tot 2013 wordt via deze winning grondwatcr gewonnen. Aangezien de winning 

definitief zal slutten wordt de omvang van het grondwaterbeschermingsgebied jaarlijks 

kleiner. Rondom de winning is een 15-jaars beschermingszone aanwezig, zoals vastgelegd 

in de Provinciale Milieuverordening 8° tranche. Op 5 jaarlijksc basis zal de 

beschermingszone worden bijgestdd. Indien de WML voorziet in de noodzakelijke 

informatie kan in de PMV 9° tranche het bcschermingsgebied worden bijgestdd nOla I' een 10-

jaars zone. In 2008 is bijstelling mogelijk naar een 5-jaarszone. 

Beschermingzone Venlo-Klei 

Tel' plaatse van het plangcbied vormt de Venio-kiei de scheidende laag tussen het 1" en het 

2° watervoerend pakket. Op basis van de Verol'dening waterhuishouding Limburg (d.d. 29 

maart 2005) zijn diepe onttrekkingen in de Venlo-schol verboden, tenzij die diepe 

onttrekkingen legaal aanwezig zijn. Daarbij zijn diepe onttrekkingen gedefinieerd ais 

onttrekkingen dieper dan 5 meter boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Omdat de kleilaag 

(de Venio-klei) die het diepe grondwater afschermt mindel' regelmatig voorkomt dan de 

Brunssumklei in de Roerdaislenk is het onder de Venlo-klei niet als definitie gekozen maar 

de diepteaanduiding dieper dan 5 meter boven NAP. Boven deze diepte komt gecn VcnloM 

klei VOOl'. Het gebied dat als VenloMschol wordt aangemerkt is als zodanig aangeduid op de 

bij de verordening behorende kaarten. 

Anders dan in de Roerdalslenk ontbreekt in de Provinciale milieu vcrordening cen 

ontheffingsplicht v~~r dicpe onttrekkingen in de Venlo-scho!. Anders dan in de 

Roerdalslenk wordt in de Venio-schol het saneren van bestaande diepe onttrekkingen, 

groter dan 10 m) per uul', niet nagestreefd, 

Clppervlakteovaters)lsteem 

De afwatering vindt in belangrijke mate plaats via het grondwater in nool'doostelijke 

rkhting naar de Maas. Binnen het studiegebicd ligt de Micrbeek. Deze beek, die va It binnen 

hct stroomgebied van de Everiose beek, zorgt v~~r de lokale ont- en afwatering. Bet 
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noordelijk deeI van het stl..ldiegebied valt onder het stroomgebied van de Molenbeek van 

Lottum (via de Gekkengraaf). Seide beken komen uit in de Maas. 

De Mierbeek heeft een specifieke ecologische functie (SEF-beek) conform het Integraal 

Waterbeheersplan van het waterschap Peel en Maasvallei en ontspringt in de huidige 

situatie zuidwestelijk van het plangebicd bij de spoarlijn Vcnlo~Eindhovcn. 

De Mierbeek kenmerkt zich als een droogvallende bovenloop en ligt in enige mate 

ingesneden in het landschap. De beek is als zodanig op korte afstand herkenbaar. De beck 

ligt zomers hoofdzakelijk droog en kent sinds enkcIe jaren weer een grotere 

watervoerendheid in de winter als gevolg van de aanzienlijke neerslaghoeveelheden. Het 

grondwaterregime en de daarmee samenhangende peilfluctuaties bepalen in grate mate de 

watervoerendheid. Bet dal van de Mierbeek is van oorsprong zeer nat. Dit blijkt uit 

gegevens dat op bepaalde locaties in het da! voorheen cIsenbroekbossen met een behoorlijke 

natuurwaarde voorkwamen. De verdroging is de oorzaak van het verdwijnen van deze 

bosscn. De laatste jaren is echter wei vernatting waargenomen van gronden rondom de 

beek. Dit heeft de watervoercndheid van de beck bcvorderd. De oorzaken van de vernatting 

kunne zijn: 

Het stopzetten van de grondwateronttrekking van de winning Californie. Dit heeft naar 

verwachting een gering effect, omdat de winning plaatsvindt in het 2c watervoerend 

pakkct. 

De grote neerslaghoeveelheden van sommige jaren in het afgelopen decennium de 

afgelopen jaren. Deze hocvecIheden waren significant hoger dan de gcmiddelde jaarlijkse 

neerslagsom. 

Al,ITQNOMJONT\lVIK.KE.LIN ".EN .. M 

In en in de omgeving van het plan- en studiegebied spelen een aantal ruimtelijke 

ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen moeten er onder andere toe leiden dat het dal van de 

Mierbeek wordt vernat. Hierdoor zal de beek naar verwachting gedurende langere tijd meer 

wat gaan bevattcn. Daarnaast blijft de Mierbeek een belangrijke rol in de afwatering 

houden. Overtollig water uit het bedrijventerrein TradePortd-Noord, maar het ook een decI 

van het overtollig water van het bedrijvenpark zal worden afgevoerd via de Mierbeek. 

am wateroverlast te voorkomen zal in TPN en het bedrijvenpark retentie worden 

gerealiseerd om hevige ncerslaghoeveelheden op tc vangen. Hierdoor zal er geen toenamc 

zijn in wateroverlast. In het kader van klavertje-4 is afgesproken dat er geen ncgatief effect 

mag optreden op grondwaterhuishouding. Om deze reden wordt een decI van het 

hemelwater dat va It op TPN en het bedrijvenpark worden geinfiltreerd in de bodem. 

Hierdoor is effect op de grondwaterhuishouding neutraal. 

De drinkwatcrwinning Californie zal op termijn, na 2013, definitief sluiten, Naar 

verwachting blijft de infrastructuur om grondwater op te pompen weI bestaan. Het 

grondwaterbeschcrmingsgebicd zal vcrdwijnen. 

De mate van verstoring van de bodem las gevolg van de autonome ontwikkeling zal gering 

zijn. Door stedelijke en rccrcatieve (golfbaan) ontwikkelingen vinden er lokaal 

graafwerkzaamheden plaats waarbij de toplaag van de bodem wordt be'lnvloed. In de 

toekomst zal naar verwachting sprake zijn van lagere concentraties van nitraat en fosfaat in 

het grondwater door vcrandering van het bemestingsregime en ontwikkelingen in de 
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omgeving van het plangebied. Dit is echter een relatief langdurig zeker voor de 

landbouwgronden waar zeer waarschijnlijk sprake is van "verzadiging" van de bodem met 

fosfaten en nitraten. 

WERKWIJZE EFFECTBEOORDELING 

Op basis van de huidige situa tie, de autonome ontwikkeling en te verwachten effecten van 

de inrichtingsvarianten is het beoordelingskader opgesteld. 

De effecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Deze 

referenties ituatie bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkeling, zoals in 

voorgaande paragraaf is beschreven. Bij de beschrijving van de effecten wordt ingegaan op 

de richting van het effect (positief of negatief) en de duur van het effect (t ijdelijk of 

permanent). Ook komt aan bod in hoeverre het effect kan worden voorkomen, gemitigeerd 

of gecompenseerd . 

TOELICHTING BEOORDELlNGSCRITERIA 

Aspect Criterium 

Bodem en water Invloed op bodemgesteldheid 

Invloed op lokaal watersysteem 

Invloed op bod em- en waterkwaliteit 

Invloed op wateroverlast 

Duurzame watervoorziening 

Invloed op de bodemgesteldheid 

De bodemopbouw en de bodemgesteldheid kunnen worden bemvloed door ont- en 

vergravingen. Hierdoor kunnen structuren worden aangetast of specifieke lagen worden 

doorsneden. Ontgravingen met enige diepte kunnen hierdoor een negatief effect hebben. De 

effectbeoordeling ten aanzien van dit criterium vindt kwalitatief plaats. 

Invloed op lokaal watersysteem 
Het lokale watersysteem kan op verschillende manieren worden beYnvloed. Door 

vergravingen van het landschap kan het bestaande grondwaterregime worden verstoord. 

Door toename van het verhard oppervlak kan minder water infiltreren of op een andere 

locatie. Dit heeft effect op grondwaterstanden. Ook kunnen grondwateronttrekkingen 

leiden tot een aanvullende onttrekking van grondwater aan het grondwatersysteem en 

minder aanvoer naar de Mierbeek. Dergelijke verstoringen worden beschouwd als negatief 

effect. 

Invloed op bodem- en waterkwaliteit 
Door de activiteiten in het park is het mogelijk dat de kwaliteit van grond- en 

oppervlaktewater wordt bemvloed. Deze be'invloeding kan zowel een verbetering (omgang 

met schoon regenwater afstromend van verharding) als een verslechtering tot gevolg 

hebben (mate van bemesting). Geanalyseerd wordt wat de beiJwloeding is, vervolgens 

wordt kwalitat ief het effect beoordeeld . 

Invloed op wateroverlast 
De realisatie van het park kan ertoe leiden dat bestaande oppervlaktewaterstructuren 

veranderen. Daarnaast kan het afvoerregime worden bemvloed doordat van verhard 
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Effectbeoordeling 

Bodem en water 
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oppervlak er grotere piekafvoeren ontstaan die in beken terecht komen. Hierdoor nemen 

risico's op wateroverlast toe. Bij een toenemend risico is sprake van een negatief effect. 

Duurzame watervoorziening 
De Floriade zal naar verwachting water nodig hebben voor de instandhouding van 

vegetatie in het park. Daarnaast zullen bezoekers water nodig hebben voor sanitaire 

doeleinden in de horeca. De mate waarin het watergebruik (tijdelijk) verandert en welk 

water hiervoor word t gebruikt, word t in beeld gebracht. Het effect wordt beoordeeld op 

basis van de mate van duurzaamheid gelet op de verandering en het tijdelijke of 

permanente karakter van deze verandering. 

EFFECTB EOORDELI NG EN ·BESCHRIJVING 

B eoorde I i ngscriter i a AO BA V4 

Invloed op bodemgeste ldheid 0 0 0 

Invloed op lokaa l watersysteem 0 0 0 

Invloed op bod em- en waterkwaliteit 0 0 0 

Invloed op wateroverlast 0 0 0 

Duurzame watervoorzieni ng 0 . 0/· 

Invloed op bodemgesteldheid 

In het plangebied is geen sprake van een sterke gelaagdheid . De ontgravingen die 

plaatsvinden ten behoeve van infrastructuur, retentie/infilt ratievoorzieningen en 

ondergrond parkeren, zullen niet dieper zijn dan 3,0 meter beneden het maaiveld in 

verband met de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied. Omdat de ontgravingen 

alleen ondiep en lokaal plaatsvinden, leiden de ontgravingen dan ook niet tot een aantasting 

van de bodemgesteldheid. De ontgravingen hebben ook geen positief effect op de 

bodemgesteldheid. am deze reden is dit criterium als neutraal beoordeeld . 

Invloed op lokaal watersysteem 

Het lokale watersysteem in het plangebied wordt bepaaJd door lokale afstroming van 

ondiep grondwater (het water in de deklaag) naar de Mierbeek. Dit treedt voornamelijk op 

in de nattere perioden. Daarnaast is, vooral in het eerste watervoerende pakket, sprake van 

wegzijging naar de Maas. 

Ten behoeve van de planontwikkeling worden aan de noordzijde van de Mierbeek brede 

waterpartijen aangelegd. De loop van de Mierbeek blijft intact. am de watervoerendheid 

van de waterpartijen te waarborgen wordt de bodem afgedicht met een bentonietlaag. De 

waterpartij zal worden gevuld door met door WML geleverd water, aangevuld met 

afstromend hemelwater van de daken. Het door WML geleverd water betreft gezuiverd 

Maaswater vanuit Panheel. Daarnaast is als variant mogelijk om de waterpartij te vu llen met 

water vanuit het pompstation Californie. 

Door de aanleg van de bentonietiaag kan minder lokaal grondwater afstromen naar de 

Mierbeek en worden de afvoerkarakteristieken van de Mierbeek en de grondwaterstroming 

bemvloedt. am dit te voorkomen zal aan de noordzijde de bentonietlaag minder hoog 

worden aangebracht, zodat tijdens hoge waterstanden in de waterpartijen het water op 

natuurlijke wijze kan infiltreren. Hoeveel water nodig is am de waterpartijen aan te vullen 

en de kwantitatieve invloed op de grondwaterstand is niet bekend. 
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Door de aanleg van de Floriade neemt het verhard oppervlak in het gebied toe. Door deze 

tocnamc kan het hemelwater dat valt op het verhard oppervlak niet op natuurlijke wijze 

infiltreren en het grondwater aanvullen. Hierdoor zijn er regionaal mogelijk effecten op de 

gl'ondwaterstand en -stroming. Om dit te compenseren zal al het hemelwater worden 

geretendeerd en gemfiltl'eel'd. Er zal allen een vuilwaterriool worden aangelegd. Om 

effecten buitcn het plangebied op dit regionale systeem tc voorkomen zal het hemelwatel' 

dat valt op de verharde terreinen (wegen, paden en parkcerterreinen) zoveel mogelijk 

worden geInfiltreerd. Het hemelwater dat va It op het dakoppervlak zal waarschijnlijk 

worden afgevoerd naar de waterpartijen en daar geborgen worden. Doordat de 

bentonietlaag niet volledig tot het maaiveld zal worden aangelegd, kan de bovenstc 

waterschijf via de taluds infiltreren. Het overige deel zal met een landelijke afvoer op de 

Mierbeek afwateren. 

Dc referentiesituatie omvat de ontwikkeling van een bedrijvenpark. Bij een bedrijvenpark 

zal het verhard oppervlak eveneens toenemen en zijn maatregelen nodig om op jaarbasis 

hemelwater te kunnen infiltreren. Ten opzichte van de referentiesituatie zal de 

infiltratiehoeveelheid ongeveer gclijk blijven en is de invloed op het lokaal watersystcem 

uiteindelijk als neutraal beoordeeld. 

Invloed op bodem- en waterkwaliteit 
Binnen de Floriade vinden cen aantal activiteitcn plaats die de waterkwaliteit kunnen 

betnvloeden. Er zal sprake zijn van bemesting van delen van het tel'l'ein. Deze bemesting 

wordt afgestemd op de behoefte van de begroeiing en is daarnaast tijdelijk. Voorts geldt dat 

in de huidige situatie op de landbouwpercelen eveneens bemesting plaatsvindt. Deze 

bemesting zal worden beeindigd. De parkeergelegenhedcn worden door een groot aantal 

motorvoertuigen bezocht. Dit kan er toe leiden dat deze oppervlakken worden 

verontreinigd met olie of andere stoffen. Door afstromend regenwater kunnen deze stoffen 

in de bodem terecht komen. Dit heeft dan een mogelijkc verontreiniging tot gevolg. Hct 

voornemen moet echter voldoen aan de eisen die de waterbchccrder stelt ten aanzicn van 

omgang met regenwatel'. Deze cisen zo1'gcn er naar verwachting v~~r dat verontrciniging 

tot ccn minimum wordt beperkt. Daarnaast worden geen uitloogbare bouwmaterialen 

gcbruikt. VOOl'ts gelden voor hct land- en grondgebruik binnen de 

grondwaterbeschermingszone eisen. 

Samengevat geldt dat de be'invloeding van de bodem- en waterkwalitcit gering tot nihil zal 

zijn. Hct effect wordt neutraal beoordeeld. 

Invloed op wateroverlast 
Als gevolg van het voornemen neemt de verharding in het plangebied toe. Hierdoor 

verandert de afvoerkarakteristiek. De picken in de afvoer van regenwater worden hoger en 

komen treden vaker op. Indien de afvoel' plaatsvindt buiten het plangebicd kan buiten het 

plangebied wateroverlast ontstaan. Daarnaast verandert de bestaande afwatel'ingsstructuur. 

Uit grondwaterstand-metingen en doorlatendheid-metingen van de bodem is gebleken dat 

het grondwater relatief diep onder het maaiveld staat. Daarnaast is de bodem goed 

doorlatend. Het is niet waarschijnlijk dat grondwaterovcrlast zal optrcdcn als gevolge van 

voorgenomen ontwikkeling. 

Om wateroverlast door afstromend hemelwater te voorkomen zal het hemelwater in het 

gebied worden vastgehouden conform de eisen van hct waterschap Peel en Maasvallei. Het 
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hemelwater dat valt op het verhard terreinoppervlak zal worden ge'infiltreerd. Het 

hemelwater dat va lt op het dakoppervlak zal worden afgevoerd naar de waterpartijen. 

Tijdens extreme afvoerpieken (>t=100) kan via een overstort het overtollige water worden 

afgevoerd naar de Mierbeek. 

Op basis van bovenstaande is de invloed op wateroverlast ten opzichte van de 

referentiesituatie als neutraal beoordeeld. 

Duurzame watervoorziening 
Het voornemen leid t tot een toename van het watergebruik. De bezoekers en werknemers 

zullen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Hiervoor zal een rioler ingsstelsel 

worden aangebracht, zodat het vuilwater kan worden afgevoerd naar de 

rioolwaterzuivering. Voor optima Ie groei- en bloeiomstandigheden is beregening 

noodzakelijk en voor peilbeheer van vijvers is aanvoer noodzakelijk. De eerste vorm van 

watergebruik vereist een relatief hoge kwaliteit, de overige twee gebruiksvormen kunnen 

toe met lagere kwaliteiten. 

Voor de watervoorziening voor beregening en voor peilbeheer zijn twee mogelijke bronnen 

aanwezig. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, betreft het gewonnen grondwater van het 

pompstation Californie of aanvoer van gezuiverd Maaswater uit Panheel. 

De referentiesituatie omvat de ontwikkeling van een bedr ij venpark. Bij een bedr ij venpark is 

geen aanvoer van water voor beregening of pei lbeheer nodig. De aanvoer van oppervlakte 

betreft gebiedsvreemd water en is dus als negatief beoordeeld. Het oppompen van 

grondwater zal plaatsvinden vanuit het direct naastgelegen pompstation van Californie. Het 

betreft dus grondwater uit het gebied. Het betreft een tijdelijke situatie, tijdens de Floriade. 

Omdat in het verleden eveneens grondwater via het pompstation is opgepompt en het 

grondwaterbeschermingsgebied nog deels aanwezig is, is het gebruik van grondwater als 

beperkt negatief beoordeeld. 

VERKEER EN VERVOER 

HUIDIGE SITUATIE 

Verkeersstructuur 
Het plangebied is omsloten en dooraderd door infrastructuur, te weten de autosnelwegen 

A67 en A73, met in het zuidoosten het knooppunt Zaarderheiken, de provinciale weg N273 

(Venrayseweg), de Heierkerkweg, de Sevenumseweg en de spoorlijn Venlo-Eindhoven die 

van het zuidoosten naar het noordwesten langs het gebied loopt (zie Afbeelding 5.22). De 

Sevenumseweg en Venrayseweg zijn in de huidige situatie de hoofdontsluitingswegen van 

het plangebied . De A67 en A73 zijn de belangrijkste autosnelwegen. In de nabijheid van het 

plangebied bevinden zich drie aansluitingen op de autosnelweg. Dc kortste verbinding 

tussen de snelwegen voer t in principe door het plangebied en is deels al aanwezig in de 

Venrayseweg, Heierkerkweg en de Sevenumseweg. De bestaande wegen in het plangebied 

dienen tevens als fie tsroute. Vr ijliggende fietspaden of fietsstroken naast de weg ontbreken. 
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Verkeersstructuur plangebied 

[bron Easy Travel Pro] 
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Verkeersafwikkeling 

De verkeersintensiteit en de I/C-beoordeling op de wegvakken van de A73, A67 en het 

onderliggende wegennet zij n weergegeven in Tabe15.15. In Afbeelding 5.23 zijn de locaties 

weergegeven van de wegvakken waarvan de intensiteiten zijn opgenomen. 

Verkeersmodel Floriade 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de Floriade, dat speciaa l ten 

behoeve van dit evenement is ontwikkeld. De beschikbare verkeersmodellen, zoals het 

NRM Limburg en het regionale verkeersmodel Venlo, bleken niet voldoende actueel en 

bruikbaar te zijn voor deze studie (onder andere in verband met benodigd prognosejaar 

2012). 

Het verkeersmodel Floriade heeft als basisjaar 2006 en prognosejaar 2012. Het model bevat 

de directe omgeving van de Floriade. Het model is gebaseerd op recente VRI-tellingen, de 

Mobiliteitsmonitor Limburg3
, en telgegevens uit het MTR+-netwerk4

• 

IIC-beoordeling 

De I/C-waarde geeft de verhouding weer tussen de verkeersintensiteit (de hoeveelheid 

verkeer) op een wegvak en de afwikkelingscapaciteit van dat wegvak. Zolang de capaciteit 

aanmerkelijk groter is dan de intensiteit is er geen probleem. De verkeersafwikkeling wordt 

echter stroever naarmate de intensiteit dichter nadert tot de capaciteit. De kritische grens 

van de I/C-waarde ligt bij 0,8. Op dat moment kan het verkeer nog doorrijden, maar er 

hoeft maar iets te gebeuren en er treedt vertraging op. De capaciteit van het weggedeelte 

binnen de bebouwde kom ligt lager dan buiten de bebouwde kom doordat de snelheid lager 

ligt en er sprake is van meerdere aansluitingen dicht op elkaar. Bij een gelijke intensiteit 

buiten en binnen de bebouwde korn zal binnen de korn dus eerder sprake zijn van 

J De mobiliteitsmonitor bev<lt gedetailleerde gegevens uit dit Umburgse verkeersmeetnet. Behalve de 

resultaten va n verkeerstellingen geeft de mon itor in bredere zin inzicht in de recente ontwikkeling 

van de personen- en goederenmobiliteit in Limburg. 

MTR+/Wegwerk (Maandelijkse TeJpuntrapportage/Wegwerkzaamheden) is een applica ti e die de 

gemiddelde intensiteit op het hoofdwegennet op verschillende manieren weergeeft. 
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Ta be15.15 

VC-beoordeling op wegvakken 

van de A67, A73 en 

onderliggend wegennet (2006) 

Afbeeld ing 5.23 

Locatie wegvakken 

verkeersintensiteiten huidige 

situatie 
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congestieproblemen. In deze studie worden de volgende maten voar de beoordeling van de 

verkeersafwikkeling gehanteerd5
; 

Goed: < 0,8. Een 'goede' verkeersafwikkeling geeft aan dat er geen problemen zijn. 

Matig::::: O,S. Een 'matige' verkeersafwikkeling geeft aan dat de I/C-waarde tegen de 0,80 

ligt. 

Slecht: 0,80 -1,00. Een 'slechte' verkeersafwikkeling geeft aan dat er cen knelpunt bestaat 

ten aanzien van de verkeersafwikkeling. 

Overbelast: > 1,00. 'Overbelast' wil zeggen dat het verkeer stii karnt te staan. 

We9 Etmaal- I/C-waarde 

(zte afbeeldlng 5 23 voor locatle wegvak) mtensltelt avondsplts 

1 A67 ten westen van knooppunt Zaarderheiken 48.500 Goed 

2 An tussen nieuwe aansluiting en aansluiting Horst 11 49.700 Goed 

3 An tussen aansluiting Grubbenvorst 12 en nieuwe aansluiting 49.700 Goed 

4 Toerlt A73 Grubbenvorst 12 richting zuid 6.400 Goed 

5 A73 tussen aansluiting Grubbenvorst en knooppunt Zaarderheiken 52.200 Goed 

6 A67 ten oosten van knooppunt Zaarderheiken 64.700 Goed _ 

7 An ten zuiden van knooppunt Zaarderheiken 48.900 Goed 

8 Verbindingsboog An vanuit Nijmegen ri. A67 naar Duitsland 11.200 Goed 

9 Venrayseweg ten noorden van aansluiting Grubbenvorst 8.600 Goed 

10 Venrayseweg tussen aansluitingen Grubbenvorst 9.000 Goed 

11 Venrayseweg ten zuiden van aansluiting Grubbenvorst 11.300 Goed 

".",,"~. [ 

~ De I /C~waarde zegt aUeen iets over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op wegvakniveau. De 

invloed va n kruispunten of in deze situatie een brug is hier niet of minimaal in meegenomen. 

Aangezien de kruispunten vaak de capaciteitbeperkende elementen in het wegennet zijn, moet de 

beoordeling op basis van I/C·waarden enigszins worden gerelativeerd. 
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Afbeeld ing 5.24 

Geregistreerde 

verkeersslachtoffers 2004 -

2006 plangebied Floriade en 

omgeving 

[bron: ViaStat Online 

TabelS.16 

Overzicht ongevallen en 

,Iachlotters (2004 - 2006) 

Bron: geregistreerde 

verkeersongevallen AW-BI 

, 

STARTNOTITIEIMER FlORIAOE 20121 

Momenteel vinden qua doorstroming in de omgeving nauwelijks problemen plaats. AIleen 

op de A67 ten oosten van Zaarderheiken (Maasbrug) zijn redelijk hoge wegvakbelastingen 

waar te nemen. De wegvakintensiteit bedraagt hier in de avondspits (richting 

Zaarderheiken) op een gemiddelde werkdag circa 2.700 motorvoertuigen bij een capaciteit 

van circa 4.000 motorvoertuigen (Intensiteit/Capaciteit ofwell/C= 68%). Door het vele 

vrachtverkeer oogt het hier echter een stu k drukker. De overige wegvakken zitten op een 

IIC van circa 50 tot 60%. 

Verkeersveiligheid 

De verkeersonveiligheid is in beeld gebracht aan de hand van een ongevallenanalyse van de 

geregistreerde verkeersongevallen ' . Gekeken is naar de locatie en toedracht van de 

ongevallen. 

~ .. . 
( 

In de periode 2004 - 2006 hebben de ongevallen, in het plangebied en de omgeving ervan, 

zich met name voorgedaan op de autosnelwegen A73 en A67, op het knooppunt van beide 

snelwegen (knooppunt Zaarderheiken) en nabij de toe- en afritten. [n de meeste gevallen 

ging het om ongevaIlen met uitsluitend materiele schade. Daarnaast hebben enkele 

ongevallen plaatsgevonden op de provinciaie weg N273 (Venrayseweg). Op het lokale 

wegennet zijn nauwelijks ongevallen geregistreerd. Opgemerkt moet worden dat bij de 

registratie van de verkeersongevallen sprake is van een onderregistratie van het aantal 

ongevallen met uitsluitend materieIe schade. 

Uitsluitend 

Jaar Totaa l ongevallen letselongevallen 
DodeliJk 

ongeva llen 
Slachtoffers 

matenele 

schade 

ongeva llen 

2004 59 8 0 18 51 
2005 81 14 1 18 66 
2006 89 16 1 19 72 
Totaal 229 38 2 55 189 

Belangrijkste oorzaak van de ongevallen zijn ongevallen met een vastvoorwerp. Met een 

vast voorwerp wordt een lichtmast, een dier of een ander vast object genoemd. Een directe 

oorzaak van deze ongevallen is nie t te geven. Grote snelheidsverschillen, veroorzaakt door 

6 Bron: gereg istreerde verkeersongevallen AVV-BI 
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Aard van aile ongevallen 

periode 2001 tim 2005. 

Bron: geregistreerde 

verkeersongeval len AW-BI 

Afbeelding 5.25 

Deel van lijnennetkaart 

Midden-Limburg 2006 (Bron: 

Veolia-transport) 
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bijvoorbeeld invoegend verkeer of plotseling rem men, zijn voornamelijk de oorzaak van de 

kop / staart ongevallen die hebben plaatsgevonden. Daarnaast vinden voorrangsongevallen 

(flankongevallen) op de kruispunten plaats door het niet verlenen van voorrang. De 

eenzijdige ongevallen worden veroorzaakt door het verliezen van de controle over het 

voertuig. 

De ongevallen vinden voornamelijk plaats tussen gemotoriseerd verkeer onderling. 

Ultslult end 

Jaar 
Totaal l etse l- DodehJk 

Slachtoffers 
matenele 

ongevallen ongevallen ongeva llen schade 

ongevallen 

Vast voorwerp 72 6 2 2 64 

Kop/staart 48 8 0 2 40 

Flank 46 10 0 7 36 

Eenzijdig 32 3 0 9 29 

Frontaal 21 9 0 22 12 

Geparkeerd voertuiQ 6 2 0 11 4 

Dier 4 0 0 3 4 

Totaa l 229 38 2 56 189 

Openbaar vervoer 
Op circa 6 km van het Floriade-terrein ligt station Venlo, met nationale verbindingen 

richting Eindhoven, Nijmegen en Roermond en een internationale verbinding met Duitsland 

(Monchengladbach / Dusseldorf). Dichterbij het plangebied ligt station Blerick, maar heeft 

enkel stoptreinverbindingen. Het overstappen op station Venlo richting station Blerick biedt 

geen voordelen in tijdwinst of reisafstand. 

Tussen het plangebied en de omgeving ontbreekt op dit moment openbaar vervoer, 

aangezien dit bij de huidige bewoningsgraad niet kostendekkend is. In de nabijheid van het 

terrein bevinden zich drie relevante buslijnen; lijn 28 en lijn 29 van Venlo naar Venray NS en 

V.v. en lijn 60 van Venlo naar Horst v.v. 

11106231CW156JO00491 ARCADIS I S5 



5.7.2 

TabelS.18 

VC-beoordeling op wegvakken 

van de A67 , A73 en 

onderliggend wegennet 

(Autonoom Basisa lternatief 

2012) 
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Parkeren 

In de huidige situatie zijn geen parkeervoorzieningen aanwezig in het plangebied. In de 

nabijheid bevindt zich wei een aantal bedrijventerrein met parkeervoorzieningen, zoals 

veilingterrein ZON. 

A UTONOME ONTWIKKELINGEN BA 

Verkeersstructuur 

Tot 2012 vinden in de directe omgeving van het plangebied maar oak daarbuiten 

infrastructurele ontwikkelingen plaats die van beJang zijn. Bij de ontwikkeling van het 

Basisalternatief is ervan uitgegaan dat de volgende infrastructurele ontwikkelingen voar 2012 

hebben plaatsgevonden: 

A73 Zuid (Venlo·Echt) is gereed. 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het zuidelijke Ruhrgebied is gereed. 

A67/ A2 nabij Eindhoven is verbreed. 

Extra aansluiting A73 (ten noorden van Californie). 

Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om) met ongelijkvloerse 

kruisingen. 

Verkeersafwikkeling 

De verkeersintensiteit en de I/C-beoordeling op de wegvakken van de A73, A67 en het 

onderliggende wegennet zijn weergegeven in TabelS.18. 

In de autonome situatie zijn geen problemen te verwachten met betrekking tot de 

verkeersafwikkeling aangezien de I/C-waarde kritische grens van 0,8 nergens worden 

overschreden. De nieuwe verbindingsweg A73-A67 zorgt voor een afname van de 

intensiteiten op de Venrayseweg ten noorden van de aansluiting Grubbenvorst. De toename 

van het verkeer op de A67 ten westen van knooppunt Zaarderheiken en op de A73 ten 

noorden van knooppunt Zaarderheiken, groeit minder sterk in vergelijking met het 

alternatief zonder verbindingsweg. 
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Verkeer.fvefligheid 
De nieuwe verbindingsweg A73-A67 wordt ontworpen en ingericht conform de Duurzaam 

Veilig eisen. De nieuwe verbindingsweg A73-A67 krijgt ongelijkvloerse kruisingen met het 

omliggende wegennet. De kans op confi icten blijft hierdoor beperkt. 

De toename van de intensi teiten op de overige wegen komt de verkeersveiligheid niet ten 

goede aangezien de kans op een conflict toeneemt. Uitzondering hierop is de Venrayseweg 

ten ncorden van de aansluiting Grubbenvorst alwaar de intensiteiten afnemen. 

Openbaar vervoer 

De Provincie Limburg heeft in apr il 2005 de OV-vise "Van drie naar een" vastgesteld. De 

Provincie wi l in het openbaar vervoer een optimaJe afstemming tussen trein, bus en 

CoJlectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), met een basisvoorzieningenniveau. Daamaast 

moet het openbaar vervoer in Limburg aangesloten worden op nat ionale en internationale 

knooppunten. 

Inmiddels is de aanbesteding van het gebied rondom Venlo gegund voor de komende tien 

jaar. De uitwerking van de visie moet leiden tot een kwalitatief hoogstaand openbaar 

vervoer dat beter aanslu it op de vraag. Het gaa t er om reizigers verbindingen aan te bieden 

op moment en van de dag en op reisrelaties waar vervoer behoefte is. De betrokken 

gemeenten hebben hun wensen geuit ten aanzien van het toekomstige openbaar vervoer. 

Voor de spoorlijn Nijmegen - Ven lo wordt gesproken over een nieuw station voor de 

gemeente Horst aan de Maas. In de Startnotitie/ MER wordt ervan uitgegaan dat dit station 

niet is gerea liseerd ten tijde van de Flor iade. 

Tevens is gesproken over het rea liseren van een tijdelijk station Floriade, ten oosten van 

Veiling ZON. In overleg met de betrokken partijen is bepaald dat dit station voor de 

Floriade weinig meerwaarde heeft. De grootste groep treinreizigers (vanuit richting 

Eindhoven) moet dan namelijk overstappen op station Venlo om het Floriade station te 

bereiken. Vervolgens moet het Veilingterrein lopend worden doorkruist. Dit is geen vei lige 

en aantrekkelijke route. Daarnaast is de afstand tot de ingang nog behoorlijk groot 

(ongeveer 1 km). Het inzetten van pendelvervoer is dan alsnog noodzakelijk. 

Parkeren 

De plannen voor het toekoms tige Trade Park Noord zijn globaal uitgewerkt. Dit 

toekomstige bedrijvcn terre in, op korte afstand van het Floriade-terrein, wordt in ieder geval 

voorzien van parkeerplaatsen. 

A UTONOME ONTWIKKELINGEN WCA 

Verkeersstructuur 

Bij de autonome situatie ten behoeve van het Worstcase alternatief wordt ervan uitgegaan 

dat de volgende autonome ontwikkelingen niet hebben plaatsgevonden: 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het zuidelijke Ruhrgebied is gereed. 

• Extra aansluiting A73 (ten noorden van Californie). 

• Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om). 

Er bestaan namelijk onzekerheden over het feit of deze ontwikkelingen wei in 20]2 gereed 

zullen zijn. 
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Tabel 5.19 

VC-beoordel ing op wegvakken 

van de A67, A73 en 

onderliggend wegennet 

(autonome situatie Worstcase 

alternatief 2012) 

5.7.4 

STARTNOTITIEIMER flORIADE 20121 

Verkeersafwikkeling 

De verkeersintensiteit en de I/C-beoordeling op de wegvakken van de A73, A67 en het 

onderliggende wegennet zijn weergegeven in TahelS.19. 

Zaarderheiken 

Venrayseweg tU5sen aansluitingen Grubbenvorst 

ten zuiden van Grubbenvorst 

ill het Worstcase alternatief ontstaan in de autonome sihtatie problemen op de 

verbindingsboog A73 vanuit Nijmegen richting A67 naar Duitsland en op de A67 riehting 

Duitsland. Hier overschrijdt de I/C-waarde de kritische grens van 0,8 waardoor knelpunten 

ontstaan ten aanzien van de verkeersafwikkeling. Oit is met name te wijten aan het feit dat 

in dit alternatief de A74 (Venlo-Kaldenkirchen) niet is gerealiseerd. 

De overige wegen kennen geen problemen, alligt de I/C-waarde op de Venrayseweg ter 

hoogte van het viaduct, dicht tegen de 0,8 aan. Dit betekent dat wanneer zich tijdens de spits 

een calamiteit voordoet, d irect problemen zuBen optreden met de verkeersafwikkeling. 

Verkeersve#igheid 

De verkeersveiligheid zal afnemen aJs gevolg van een grotere kans op conflicten door de 

toegenomen intensiteiten op het weggennet. Dit geldt in het bijzonder voor de Venrayseweg 

alwaar diverse gelijkvloerse kruispunt aansluitingen zijn. De kans op een conflict is hier dan 

ook groter. 

Openbaar vervoer 

Zie punt 'openbaar vervoer' paragraaf 5.6.2. 

Parkeren 

Zie punt 'parkeren' paragraaf 5.6.2. 

WERKWIJZE EFFECTBEOORDELING 

Op basis van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en te verwachten effccten van 

de inrichtingsvarianten is het beoordelingskader opgesteld. 

De effecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Voor het 

Basisalternatief is dat een andere referentiesituatie dan voor het Worstcase alternatief. 

De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkeling, zoals in 

voorgaande twee paragrafen is beschreven. Bij de beschrijving van de effecten wordt 
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ingegaan op de richting van het effect (positief of negatief) en de duur van het effect 

(tijdelijk of permanent). 

De beoordelingscriteria bestaan uit: 

Bereikbaa rheid (kwantitatief). 

Verkeersveiligheid (kwalitatief). 

Parkeren (kwalitatief) . 

• Openbaar vervoer/vervoerwijze keuze (kwalitatief). 

Langzaamverkeer (kwalitatief). 

TOELICHTING EFFECTBEOORDELlNGSCRITERIA 

Aspect Cntenum 

Verkeer 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid (kwantitatief ) 

Verkeersveiligheid (kwalitatief) 

Parkeren (kwal itatief) 

Openbaar vervoer/vervoerwijze keuze (kwalitatief) 

Langzaamverkeer (kwalitatief) 

In dit criterium gaa t het om het in beeld brengen van de toename c.q. afname van de 

verkeersintensiteit op het bestaande en nieuwe wegennet. Dit geldt voor zowel het hoofd

als onderliggend wegennet. Daarbij is voor de wegvakken gekeken naar de I /C waardes (de 

verhouding tussen intensiteit van het verkeer versus de capaciteit van de weg). Bij een IIC 

waarde van boven de 0,8 neemt de kans op congestie toe. Binnen het alternatief is de IIC 

waarde op verschillende wegen samen bekeken en beoordeeld. 

De beoordeling van de bereikbaarheid vindt plaats op basis van verkeerscijfers van een 

gemiddelde avondspits op een werkdag. De werkdag is maatgevend voor de totale 

verkeersafwikkeling (avondspits woonwerkverkeer en avondspits Floriade). In het weekend 

is de piek van de Floriade hoger maar is de bijdrage van het overige verkeer op de 

verkeersafwikkeling beperkter. 

Verkeer.sveUigheid 
De stroom van bezoekers naar de Floriade is van invloed op de verkeersveiligheid, vanwege 

een grotere kans op conflicten. 

Bij de invloed op de verkeersveiligheid word t onderscheid gemaakt naar: 

Aanta l aansluitingen (risico op flankongeva llen) . 

Mate van congestievorming/wachtrijen (risico op kop-staart ongevallen). 

Scheiden van verkeerstromen (vrachtverkeer, autoverkeer, touringcars, langzaam 

verkeer). 

Openbaar vervoerl vervoerwijze keuze 

De bezoekers zullen met een van de volgende vervoerwijze naar de Floriade komen: 

Gemotoriseerd individueel vervoer (zoals auto, motor). 

Gemotoriseerd collectief vervoer 

- Openbaar vervoer (trein, bus) 

- Besloten vervoer (touringcars) 

Langzaam verkeer (voetganger, fiets). 
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5.7.6 

Tabe l S.20 

Effectbeoordeling 

Verkeer en vervoer 

Basisa lternatief 

TabelS.21 

Effectbeoordel ing 

Verkeer en vervoer 

Worstcase alternatief 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 2012 1 

Een zo laag mogelijk percentage autoverkeer heeft een positief effect op onder andere de 

congestievorming, ve rkeersveiligheid en rnilieuaspecten zoals geluid en lucht. 

Bij dit criterium worden de alternatieven beoordeeld op de bevordering van 

milieuvriendelijk vervoer. 

Parkeren 

De verwachte bezoekersaantallen voor de Floriade zijn bepaald. Door de bevordering van 

milieuvriendelijk vervoer of de spreiding van openingstijden kan de bezoekerspiek er 

anders uitzien qua omvang en vervoerwijze. 

De alternatieven worden beoordeeld op de omvang van de bezoekerspiek en de daarmee 

samenhangende behoefte aan parkeerplaatsen. Tevens wordt gekeken naar het effect van 

spreiding van de parkeerplaatsen. 

langzaamverkeer 

Een deel van de bezoekers zal met de fiets of te voet komen. Daarnaast zu llen langzaam 

verkeerstromen ontstaan vanaf de parkeerplaatsen naar de ingang van de Floriade. 

Het langzaam verkeer wordt op een kwalitatieve manier in beeld gebracht op basis van O.a.: 

Loopafstanden tussen parkeerplaats en ingang. 

Voorzieningen voor voetgangers (aantal oversteekplaatsen, vrijliggende route). 

Voorzieningen voor fietsers (aantal oversteekplaatsen, vrijliggende route). 

Daarnaast word t gekeken naar het effect op het reeds aanwezige langzaam verkeer nabij de 

Floriade (zoals fietsers van Horst naar VenIo). 

EFFECTBEOORDELING EN -BESCHRIJVING 

i i 

Langzaam verkeer 

Aangezien parkeervariant 2 verkeerskundig gezien nauwelijks effect heeft, wordt bij de 

beoordeling van variant 1 'parkeren' uitgegaan van parkeervariant 1. In deze variant is een deel 

van het parkeren gesitueerd ten oosten van de A73. 
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Tabe15.22 

VC -beoordeling op wegvakken 

van de A67, A73 en 

onderJiggend wegennet 

(Basisalternatief 2012) 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20121 

Bereikbaarheid 

De achtergrondcijfers bij de tabellen in deze paragraaf zijn opgenomen in bijlage 2. 

Basisalternatief en varianten 

De verkeersintensiteit en de I/C-beoordeling op de wegvakken van de A73, A67 en het 

onderliggende wegennet zijn weergegeven in Tabe15.22. In Afbeelding 5.26 zijn de locaties 

weergegeven van de wegvakken waarvan de intensiteiten zijn opgenomen. 

2 A73 nieuwe aansluiting en 

3 A73 tussen aansluiting 

Grubbenvorst 12 en nieuwe 

4 Toerit A73 Grubbenvorst 12 

zuid 

5 A73 t ussen aansluiting 

Grubbenvorst en knooppunt 

6 A67 ten oosten van knooppunt 

7 van knooppunt 

8 A73 vanu it 

DuitsJand 

9 Venrayseweg ten noorden van 

Grubbenvorst 

10 Venrayseweg tussen 

" 

14 
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Afbeelding 5,26 

Locatie wegvakken 

verkeersintensiteiten 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20121 

Het Basisalternatief kan het verkeer (inclusief het Floriade~verkeer) redelijk goed verwerken, 

hoewel de drukste Ius in knooppunt Zaarderheiken door toevoeging van het Floriade

verkeer de tegen haar capaciteit aan loopt (I/C-waarde 0,85). 

Door variant 1 (parkeervariant) vindt er vanaf de nieuwe aansluiting meer spreiding plaats 

van het verkeer. De parallelweg tussen de nieuwe aansluiting en Veiling ZON wordt 

hierdoor meer gebruikt. Op het knooppunt Zaarderheiken is geen verschil merkbaar. Een 

mogelijk probleem dat bij deze variant kan optreden is de verde ling van het verkeer over de 

twee parkeerlocaties. 

Het stimuleren van het openbaar vervoergebruik (va riant 2) zorgt voor een beperkte 

procentuele afname van het gemotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

ervan op de verkeersafwikkeling is beperkt. 

De langere openingstijden in variant 3 hebben nauwelijks effect op de verkeersafwikkeling. 

Langere openingstijden zorgen dat voor minder vertrekkend verkeer in de spits, maar 

daarentegen zal het aankomende verkeer (avondbezoekers) toenemen. Per saldo neemt de 

spitspiek nauwelijks at maar vindt aIleen een verschuiving in de richtingen plaats. Op de 

autosnelwegen is een gering gunstig effect waar te nemen door de tangere openingstijden. 

De afname van het verkeer rondom de aansluitingen op de A73 is beperkt. Deze variant 

heeft geen invloed op de infrastructurele maatregelen die getroffen moeten worden op het 

onderliggend wegennet. 
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Tabe lS.23 

VC·beoordeling op wegvakken 

van de A67, A73 en 

onderliggend wegennet 

(Worstcase alternatief 2012) 

Worstcase alternatief en varianten 

2 Al3 ni euwe aansluiting en 

Horst 11 

3 Al3 tussen aansluiting 

Grubbenvorst 12 en nieuwe 

aansl uiti ng __ _ 

4 Toerit An Grubbenvorst 12 

5 An tussen aansluiting 

Grubbenvorst en knooppunt 

6 A67 ten oosten van knooppunt 

7 Al3 van knooppunt 

8 Verbindingsboog A73 vanuit 

rio A67 naar Duitsland 

9 Venrayseweg ten noorden van 

10 Venrayseweg tussen 

11 Venrayseweg ten zuiden van 

STARTNOTlTIElMER FlORIADE 2012 1 

Bij de verkeersafwikkeling in het Worstcase alternatief ont5taa t een aantal knelpunten. De 

verbindingslus op knooppunt Zaarderheiken rkhting Duitsland heeft een te hoge T/C

waarde (113 %). In de avondspits zal het verkeer hier vastlopen wat een terugslag 

veroorzaakt op de A73. Ook de A67 ten oosten van Zaarderheiken heeft hoge 

wegvakbelastingen. Met name in de riehting Duitsland zal congestievorming ontstaan. 

De VRI-kruispunten ter hoogte van de aansluiting Grubbenvorst kunnen het verkeer 

moeilijk verwerken. De Venrayseweg, op het viaduct richting A73, heeft een I/C-waarde 

van 0,84. 

Het ontbreken van de verbindingsweg A67-A73, maar nog belangrijker de nieuwe 

aanslu iting op de A73, en het niet gereed zijn van de A74, zorgen ervoor dat knelpunten 

ontstaan bij de afwi kkeling van het Floriade-verkeer. 

Door variant 1 (parkeervariant) blijven de knelpunten op de A67 en knooppunt 

Zaarderheiken bestaan. In de avondspi ts wordt het knelpunt op de Venrayseweg groter 

door vertrekkend verkeer vanaf de parkeerplaats ten oosten van de A73. Een mogelijk 
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probleem dat bij deze variant kan optreden is de verdeling van het verkeer over de twee 

parkeerlocaties. 

Het stimuleren van het openbaar vervoergebruik (variant 2) zorgt v~~r een beperkte 

procentuele afname van het gemotoriseerd verkeer (uitgangspunt afname 3 %). Het effect 

cryan op de verkeersafwikkeling is beperkt. 

Ook bij dit alternatid geldt dat de variant 3 (langere openingstijden) nauwelijks effect heeft 

op de verkee1'safwikkeling. 

Verkeersveiligheid (kwalitatief) 

De komst van de Floriade hceft een verkeersaantrekkende werking wat de kans op 

conflicten doet toenemen. Als gevoig hiervan neemt bij zowel het Basisaiternatief ais het 

Worstcase alternatief de verkeersveiligheid af. 

Basisa/ternatief en varianten 

Dc infrastructurele aanpassingen in het Basisalternatief zorgen ervoor dat de toename van 

de intensiteiten op het omliggende wegennet bepel'kt blijven ten opzichte van het Worstcase 

aiternatief. AIleen op de vel'bindingsboog A73 vanuit Nijmegen richting A67 naal' Duitsland 

ontstaat een bepel'kt knelpunt met aIs gevolg congestievorming. Dit vergroot de kans op 

kop~staart ongevallen. 

Binnen het Basisaiternatief wOl'dt het verkeer met aIs bestemming de Floriade zoveel 

mogelijk gescheiden van het verkeer naar de veiling. Via bewegwijzering wordt gctracht het 

Flol'iade~verkee1' via de nieuwc aansluiting op de A73, naa1' de Floriadc tc laten rijden. Hct 

tou1'ingcarvel'keer zal via de oostelijke parallelweg van de A73 naar de 

touringcarparkeerplaats rijden terwiji het autoverkeel' via de westelijke pal'allclwcg van de 

A73 naar de autoparkeerplaats rijdt. Vcrkecr met de veiling ais bestemming, bIijft gebruik 

maken van de bestaande aansluiting. Hct scheiden van de verkeerstromen heeft een 

positieve werking op de verkeersveiligheid. 

In variant 1 vindt het auto pal'keren voor de Floriade verspreid plaats. De extra 

autoparkeerplaats zorgt voor een extra aansluiting op het wegennet. Daarnaast wordt de 

extra autoparkeerplaats nabij de touringcarparkeerplaats gerealiseerd. Hierdoor moet het 

touringcarverkeer de oostelijke paraIlelweg delen met het autoverkeer. Vanwege de extra 

aansluiting en de bepcrktere scheiding van het verkeer, scoort deze variant lager in 

vergelijking met de andere varianten. 

Variant 2 stimulecrt het gebruik van het openbaar vervocr. Bet positieve effect cryan op de 

verkcersafwikkeling is beperkt, maar zo1'gt e1' weI voor dat dczc variant betcl' scoort dan 

andere varianten. 

In verb and met de langere openingstijden kent variant 3 cen betere spreiding van het 

vcr keel'. Dit heeft een positieve invIoed op de verkeersveiligheid. Omdat bezoekcrs naa1' 

verwachting de Floriade op een later tijdstip verla ten, kan de invallende duisternis een 

negatieve invioed uitoefenen op de vcrkeersveiligheid. De kans op een ongeval neemt toe 

met het afnemen van het zicht. 

ARCADIS 1 94 



STARTNOTITIE/MER FLORIADE 20121 

Worstcase alternatief en varianten 

Dc vcrkeersveiligheid binnen het Worstcase alternatief scoort lager dan in het 

Basisalternatief. Dit komt omdat de infrastructure Ie aanpassingen ontbreken waardoor de 

toename van het verkeer groter is. Op diverse locaties ontstaan wachttijden met als gevolg 

een grotere kans op kop~staart ongevallen. 

In dit alternatief wordt het verkeer met bestemming Floriade en verkeer voor de Veiling niet 

van elkaar gescheiden. Al het verkeer wordt afgewikkeld via de huidige aansluiting 

Grubbenvorst. Ook het bus~ en autoverkecr naar de Floriade wordt niet van eikaar 

gescheiden en maakt gezamenlijk gebruik van de Venrayseweg riehting de bus~ 

lautoparkeerplaats ten noorden van de Floriade. Bet mengen van de verkeerstromen heeft 

cen negatieve uitwerking op de verkecrsveiligheid. 

De varianten (1, 2 en 3) onderseheiden zieh in het Worstcasc alternatief niet t.o. v. de 

variantcn in het Basisaltcrnatief. 

Openbaar vervoerlvervoerwijze keuze (kwalitatiefj 

Basisalternatief en varianten 

In de huidige situatie is geen openbaar vervoer op korte afstand van het Floriade~terrein 

aanwezig. In het Basisalternatief wordt v~~r bezoekers pendelvcrvoer aangeboden vanaf 

trcinstation Venio. Dit moet ervoor zorgen dat bezoekers een goed aiternatief wordt 

geboden voor de auto. Tevens wordt ingezet op het aanbieden van arrangementen (entree + 

vervoer). 

Variant 1 (parkeren) cn variant 3 (opensteUing) zijn niet (noemenswaardig) van invloed op 

het vervoerwijze gebruik ten opziehte van het Basisalternatief. 

Daarentegen stimuleert variant 2 het openbaar vervoergebruik. Dit kan door hct budget 

v~~r openbaar vervoer te vergroten. Hiermee kan de frequentic cn comfort van het 

pendelvervoer worden verhoogd of kan worden ge'investeerd in infrastructurele 

maatregelen op het ondcrliggend wegennet. Die maatregelen moeten de snelheid en 

betrouwbaarheid van het vervoer verhogen. Tevens kan in de eommunicatic meer worden 

ingezet op het gebruik van het openbaar vervoer. 

Worstcase alternatief en varianten 

Het Worstcase alternatief onderscheidt zich op dit aspect niet van het Basisalternatief. Ook 

het effect van de varianten is niet onderseheidend ten opzichte van de varianten van het 

Basisalternatief. 

Voor de effectbeschrijving: zie 'Basisalternatief en varianten'. 

Parkeren {kwalitatiefj 

Basisalternatief en varianten 

Op een drukke werkdag worden 20.000 bezoekers verwacht en op een piekdag (feestdag, 

zatcrdag of zondag) 35.000. De bezoekersomvang is voor de verschillende variantcn niet 

onderscheidend. 
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Enkel de omvang van de bezoekerspiek (auto danwel touringcar) is van invloed op het 

benodigde aantal parkeerplaatsen (ruimtegebruik). 

In het Basisalternatief worden 6.000 autoparkeerplaatsen en 200 busparkeerplaatsen 

gerealiseerd, waarmee de piek op een drukke werkdag kan worden opgevangen. Op een 

piekdag moet gezocht worden naar tijdelijke parkeerlocaties elders .. Omdat verwacht wordt 

dat zeer incidenteel gezocht moet worden naaf extra tijdelijke parkeercapaciteit worden de 

effecten hier niet beschreven. 

Het auto parkeren vindt plaats ten noorden van het Floriade-terrein, het parkeren voor de 

bus ten oosten van de A73 nabij aansluiting Grubbenvorst. 

Bij variant 1 wordt het auto parkeren verdeeld over twee locaties (een deel van het parkeren 

gaat naar de oostkant van de A73). Oit heeft ais voordeel dat de parkeer- en verkeersdruk 

wordt gespreid. Echter is de verwijzing naar de parkeerlocaties een belangrijk 

aandachtspunt. Daarnaast moeten op twee locaties parkeervoorzieningen en -beheer 

worden gerealiseerd wat hogere kosten met zich meebrengt. 

Door variant 2 wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd. Oit zorgt voor een 

beperkte vermindering van de parkeerbehoefte. WeI moet rekening gehollden worden met 

meer pendelvervoer nabij de ingang wat meer rllimtebeslag met zich meebrengt. 

Het langer openstellen van de Floriade in de avonduren (variant 3) zorgt ervoor dat 

bezoekers gespreider over de dag komen en gaan. Echter zal dit op de bezoekerspiek 

(drukste moment van de dag) nauwelijks effect hebben. Het benodigde aanta l 

parkeerplaatsen zal dan ook nagenoeg gelijk blijven. 

Worstcase alternatief en varianten 
De omvang van de bezoekersstromen is gelijk aan het Basisalternatief en de bijbehorende 

varianten. 

In het worstcase alternatief worden eveneens 6.000 autoparkeerplaatsen en 200 

busparkeerplaatsen gerea liseerd. Echter vindt al het parkeren plaats ten noorden van het 

Floriade-terrein, waardoor de parkeerdruk op cen locatie te ligt. 

Het effect van de varianten is ge lijk aan de effecten zoals beschreven bij het Basisalternatief. 

Langzaamverkeer (kwalitatiefj 

De Venrayseweg maakt deel uit van de fietsroute tussen Horst en Venlo. De komst van de 

Floriade betekent een hogere intensiteit op de Venrayseweg. Oit heeft een negatief effect op 

de oversteekbaarheid van de weg voor langzaam verkeer. Oit geldt voor aile alternat ieven 

en varianten. 

Voor de fietsers en voetgangers naar de Floriade worden vrijliggende voorzieningen 

aangelegd, voor zover deze nog niet aanwezig zijn. De alternatieven en varianten zijn daarin 

niet onderscheidend. 
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Basisa/ternatief en varianten 

De barrierewerking van de Venrayseweg op het langzaam verkeer blijft voor Floriade 

bezoekers beperkt aangezicn over deze weg een brug voor langzaam verkeer wordt 

aangelegd. 

De ioopafstand scoort in het Basisalternatief sleeht. De autoparkeerplaats Iigt op ongeveer 1 

kilometer van de ingang. Hierdoor moet naast infrastruetuur v~~r voetgangers en fietsers 

ook een pendeldienst worden ingezet. 

Variant 1 scoort op het punt loopafstand beter aangezien de tweede parkeerpiaats dichter bij 

de ingang ligt. Maar ook deze afstand is voor veel bezoekers nog te groot om te lopeno Ook 

hier moet een pendeldienst worden ingezet. Daarbij komt dat deze voetgangersstroom de 

busparkeerplaats moet passeren. Op dat punt kunnen eonflieten ontstaan, waardoor dit een 

negatief aspect is van deze variant. 

In variant 2 wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd. De voctgangcrstroom 

vanuit de autoparkeerplaats is daardoor iets beperkter dan in het Basisalternatief. Dit heeft 

een kleine positieve uitwerking op de score. 

De verruiming van de openingstijden in alternatief 3 heeft geen invloed op het langzaam 

verkeer ten opziehte van het Basisalternatief. 

Worstcase alternatief en varianten 

De ingang van de Floriade is gelegen nabij de auto-/busparkeerplaats ten noorden van het 

Floriade-tcrrein. Vanaf deze parkeerplaats is de loopafstand goed te noemen, waardoor de 

meestc mcnsen dit lopend zuBen afleggen. 

De extra autoparkeerplaats in variant 1 kent een grate loopafstand naar de ingang, 

waardoor deze variant sleehter scoort met betrekking tot de loopafstand. Op dit traject zal 

een pendeldienst moetcn worden ingczet. 

Het stimuleren van het OV-gebruik heeft nauwelijks effect op dit aspect. De OV-reiziger 

wordt afgezet in de nabijheid van de ingang/parkeerplaats, waardoor de loopafstand 

beperkt is. 

Ook voor dit alternatief geldt dat de verruiming van de opcningstijden (variant 3) geen 

invloed heeft op het langzaam verkeer ten opzichtc van het worstease alternatief. 

.GELUID 

Wegverkeerslawaai 
Het Floriade-terrcin is geprojecteerd ten westen van de A73 en ten nom'den van de A67. 

Vanwege de verkeersaantrekkende werking zal gedurende de duur van de Floriade het 

verkeer op het bestaande wegennct toenemen. In dit MER zijn voor het milieuaspect 

wegverkeer de effecten (aantallen geluidsbelaste woningen en geluidsbelastc oppervlaktes) 

van deze zogenaamde verkeersaantrekkende werking ten opzichte van de huidige situatie 

en de toekomstigc autonome situatie in beeld gebracht. 
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Voor het onderzoek zijn twee alternatieven beschouwd, namclijk het basisalternatief en hct 

Worstcase aHematicf. Bet verschil tussen dc twcc alternatieven is dat wordt uitgegaan van 

een andere autonomc situatic. Oaarom wordt twee keel' de autonome situatie 2012 in beeld 

gebracht en twec keer de situatie 2012 met realisatie van de Horiade. Bij het Worstcase 

alternaticf zijn een aantal geplande ontwikkelingen in 2012, het jam waarin de Floriade 

wOl'dt gehoudcn, nog niet gel'eed. 

De klassen waarin de gcluidsbelaste oppcl'vlaktes en de aantallen gclllidsbclastc woningen 

zijn vastgesteld zijn gerelateerd aan de vool'keursgrenswaarde van 48 dB en de maximale 

grenswaarde van 68 dB volgens de Wet geillidhinder. Binnen dcze ondel'~ en bovengrens is 

per 5 dB een klasse gemaakt. Bij het bepalen van de oppervlaktes en de aantallen woningen 

is geen correctie conform al'tikelll0g W gh toegepast. 

Industrielawaai 

Ten gevolgc van de activiteiten op het FloriadeMtcrrein zal 121' sprakc zijn van 

geluidsuitstraling naar de omliggendc omgeving (woningen). Op het zuidelijke deer van het 

tenein van de Floriadc is een openluchttheater gepl'Ojecteerd en daarnaast zijn er verspreid 

over het tenein diverse voorzieningen gepland die in meer of mindere mate bijdrage aan de 

ge1uidsuitstraling. Bet parkeren van bezoekers dient in dit kader tevens beschouwd te 

worden. Voor de parkeervoorzieningen zijn een basisalternatief, een Worstcase alternatief 

en twee parkeervarianten opgesteld. De geluidsuitstraling ten gevolgc van het 

openluchttheater, de overige voorzieningen op het terrein en het parkercn zijn gezamenlijk 

(gecumuleerd) in beeld gebracht. Stemgeluid wordt nict relevant geacht en is dan ook niet 

opgcnomen in de berekeningcn. 

Bij de beschouwing is onderscheidt gemaakt naar de situatie waarbij de Floriadc gedurende 

dc dagperiode en de avondperiode geopend tot 20.00 uur is voor publiek en de situatie 

waarbij de Floriade tot 00.00 uur geopend is. 

Het industrieIawaai vanwege de Floriade is beoordccld tcr plaatsc van de meest 

nabijge1cgen woningen. Hierbij is uitgegaan van de geluidsbelasting op de gevel op een 

beoordelingshoogte van Sm hoog boven maaiveld. 

Ten oosten van het Floriade~terrein en de A73ligt een bedrijventerrein. Dit terrein is niet 

gezoneerd. De geluidsuitstraling van het terrein wordt als niet relevant beschouwd, mede 

vanwege hct maskerende effect van dc A73. Door de komst van de Floriade tredcn geen 

wijzigingen op, op dit terrcin. 

Railverkeerslawaai 

Ten oosten van het Floriade~terrein en de A73ligt de spoorlijn Venray - Venlo en ten 

zuidwesten van het Floriade~terrein ligt de spoorlijn Eindhoven - Venlo. De wettelijke 

gcluidszone van de spoorlijn Venray - Venlo (traject 765) bedraagt volgens het Akocstisch 

spoorboekjc 100 m en de wettelijke geluidszone van de spoorlijn Eindhoven - Venlo (traject 

790) bedraagt volgens het Akoestisch spoorboekje 400 m. Het Floriadc terrein is 

geprojecteerd buiten deze wettelijk geluidszones. Dc invloed van het railverkeer tel' plaatse 

van het Floriade-terrein en ter plaatse van de rondom het tenein gelegen woningen kan 

daal'Om aIs verwaarloosbaar beschouwd worden. Cumulatie met bijvoorbeeld 

wegverkeerslawaai of lawaai afkomstig van het Floriade-terrein zelf wordt dan ook niet 

nader beschouwd. In de onderstaande afbeeldingen is de ligging van de 55dB 
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Afbeelding 5.27 

Contouren railverkeerslawaai in 

de huidige situatie 

Afbeelding 5.28 

Contouren rai lverkeerslawaai in 

de toekomstige situatie 

5.8.1 

Tabe15.24 

Aantal geluidsbelaste 

STARTNOTITIEIMER FlORIADE 2012 1 

(voorkeursgrenswaarde volgens de Wgh) en de 68dB (maximale grenswaarde volgens de 

Wgh) geluidscontouren op 5 m hoag voor zowel de huidige situatie als de toekomstige 

situatie weergegeven. Het Floriade~terrein ligt eveneens buiten deze contouren. 

HUIDIGE SITUATIE 

Wegverkeerslawaai 

In dit MER zijn voor het milieuaspect wegverkeer de effecten (aantallen geluidsbelaste 

woningen en geluidsbelaste oppervlaktes) van deze zogenaamde verkeersaantrekkende 

werking ten opzichte van de huidige situatie en de toekomstige autonome situa tie in beeld 

gebracht. De resu ltaten voor de huidige situatie zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 

woningen in de huidige situatie '------"'''''---'-----''''''----'---'-'''------'----'-''------'----''.----"---'-------' 

Tabe15.25 

Geluidsbelast oppervlak in de 

huidige situatie 

! 110623ICE7/1561000491 ARCADl5 ) 99 



5.8.2 

Tabe15.26 

Aanta l geluidsbelaste 

won ingen in de autonome 

situatie 

Tabe15.27 

Gelu idsbelast oppervlak in de 

autonome situatie 

Tabe15.28 

Aantal geluidsbelaste 

woningen in de situatie met 

Floriade 

Tabe15.29 

Geluidsbelast oppervlak in de 

situatie met Floriade 

5.8.3 
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Industrielawaai 
Voar het milieu aspect industrielawaai wordt de huidige situatie niet relevant geacht. De 

Floriade is nog niet gerealiseerd en er ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn geen 

relevante industriEHe bronnen aanwezig. 

A UTONOM E ONTW IKK ELINGEN SA (W EGV ERKEE RSLAWAAJ). 

In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen behorende bij het basisalternatief. 

De aantallen geluidsbelaste woningen en het geluidsbelaste oppervlak in de toekomstige 

autonomen situatie 2012 zijn opgenomen in de volgende tabellen. 

De aantallen geluidsbelaste woningen en het geluidsbelaste oppervlak in de toekomstige 

situatie 2012 met rea lisatie van de Floriade zijn opgenomen in de volgende tabellen. 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aantal geluidsbelaste woningen binnen het 

onderzoeksgebied met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB in de toekomstige autonome 

situatie met 44 woningen toe. Het geluidsbelaste oppervlak neemt met 408 ha toe. Ten 

gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de Floriade neemt het aantal 

geluidsbelaste woningen met nog eens 22 woningen toe. Het geluidsbelaste oppervlak 

neemt ten gevolge van de Floriade met 42 ha toe. 

A UTONOM E ONTW IKK ELI NGEN W CA (W EGV ER KEERSLAWAA1l 

In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen behorende bij het Worstcase alternatief. 

De aantallen geluidsbelaste woningen en het geluidsbelaste oppervlak in de toekomstige 

autonome situatie 2012 zijn opgenomen in de volgende tabellen. 
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Tabel 5.30 

Aantal geluidsbelaste 

won ingen in de autonome 

situatie 

Tabe15.31 

Geluidsbelast oppervlak in de 

autonome situatie 

Tabe15.32 

Aantal geluidsbelaste 

woningen in de situatie met 

Floriade 

Tabe15.33 

Geluidsbelast oppervlak in de 

situatie met Floriade 

5.8.4 

STARTNOTITIE/MER FLORIADE 20121 

De aantallen geluidsbelaste woningen en het geluidsbeiaste oppervlak in de toekomstige 

situatie 2012 met realisatie van de Floriade zijn opgenomen in de volgende tabe llen. 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aanta l geluidsbelaste woningen binnen het 

onderzoeksgebied met een geluidsbeJasting hager dan 48 dB in de toekomstige autonome 

situatie met 75 woningen toe. Het geluidsbelaste oppervJak neemt met 255 ha toe. Ten 

gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de Floriade neemt het aantal 

geluidsbelaste wonmgen met nog eens 24 woningen toe. Het geluidsbelaste oppervlak 

neemt ten gevolge van de Floriade met 41 ha toe. 

INDUSTRI ELAWAAI 

In deze paragraaf zijn de resultaten behorende bij het milieu aspect industrielawaai 

opgenomen. Voor dit aspect is de geluidsuitstraling van het Floriade terrein zelf 

(openluchttheater en de overige voorzieningen) gezamenlijk met de geluidsuitstraling van 

de parkeervoorzieningen beschouwd. Voor de parkeervoorzieningen zijn een 

basisalternatief en twee parkeervarianten opgesteld. Bij de beschouwing is tevens 

onderscheidt gemaakt naar de situatie waarbij de Floriade gedurende de dagperiode en de 

avondperiode geopend tot 20.00 uur is voor publiek en de situat ie waarbij de Floriade tot 

00.00 uur geopend is. 

Het industrielawaai vanwege de Floriade is beoordeeld ter plaatse van de meest 

nabijgelegen wonmgen. Hierbij is uitgegaan van de geluidsbelasting op de gevel op een 

beoordelingshoogte van 5m hoog boven maaiveld. De resultaten van de beschouwing van 

de parkeervarianten (basisalternatief, Worstcase alternatief en de twee parkeervarianten) 

voor de situatie waarbij de Floriade gedurende de dag· en avondperiode geopend is tot 

20.00 uur en voor de situatie waarbij de Floriade tevens tot 00.00 uur' s nachts geopend is, 

zijn opgenomen in de volgende tabel. Hierbij is 50 dB(A) als grenswaarde gehanteerd. De 

ligging van de rekenpunten is weergegeven op onderstaande afbeeldingen. 
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Afbeelding 5.29 

Situering rekenpunten 

Afbeelding 5,30 

Situering rekenpunten (detail) 
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Tabe15.34 

Geluidsbelastingen t.g.v. de 

Floriade (industrielawaai) 

STARTNOTITIEIMER FlORIAOE 20121 

Uit de resultaten in de bovenstaande tabel blijkt allereerst dat de situatie waarbij de Floriade 

geopend is tot 00.00 uur iets gunstiger is dan de situatie waarbij de Floriade geopend is tot 

20.00 UUf. De geluidsbelastingen op de gevel z ijn in die situatie tot 2 dB(A) lager. Deze 

afname van de geluidsbelasting bij het langer openstellen van het park is het gevolg van een 

meer gespreid vertrek van de bezoekers in zowel de avond als nachtperiode. 

Uit de resultaten voigt dat er twee woningen zijn waar de ge luidsbelasting hoger is dan 50 

dBCA). Het betreft de woning aan de Heierhoevenweg nr. 8 (rekenpunt 4) en de woning aan 

de Heierkerkweg 8 (rekenpunt 9 en 9a) . De geluidsuitstraling van de parkeerplaats aan de 

noordzijde van het FloriadeMterrein is ter plaatse van deze woningen maatgevend. Bij het 

Worstcase alternatief zijn de hoogste geluidsbelastingen berekend, gevolgd door het basis 

alternatief en parkeervariant 1. Het meest gunst ig is parkeervariant 2. 

Ais de geluidsbelasting ter plaatse van de bovengenoemd woningen meer bedraagt dan 50 

dB(A) dienen maatregelen getroffen te worden, bijvoorbeeld afscherming. 

Openluchttheater 

Uit de berekeningen is gebleken dat het bronvermogen van de het openluchttheater tot 

maximaal104 dB(A) beperkt dient te worden, wi! de grenswaarde van 50 dB(A) ter plaatse 

van de meest dichtbijgelegen woningen (rekenpunt 002, woningen De Zaar nr.2 en nr.3) niet 

overschreden worden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele extra 

toeslag (strafcorrectie) van 10 dB(A) voor muziekgeluid. In d at geval lOU het bronvermogen 

tot 94 dB(A) beperkt moeten blijven. 

Mochten er voorstellingen of concerten gegeven worden waarbij niet voldaan kan worden 

aan de hierboven genoemde bronvermogens dan zullen er maatregelen getroffen moeten 

worden. Gedacht kan worden aan afscherming maar het toepassen van richtspeakers kan 

bijvoorbeeld ook een mogelijkheid zijn. 
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5.8.5 

5.8.6 

5.8.7 

Tabe15.35 

Effectbeoordefing 

Basisalternatief 

Geluid 
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Tot slot is het nog mogelijk om, indien een dergelijke situatie waarbij niet voldaan kan de 

gestelde bronvermogens maximaal12 keer per jaar voorkomt, de situatie te beoordelen als 

een uitzonderlijke bedrijfssituatie. Het bevoegd gezag kan in een dergelijke situatie 

beargumenteert toestaan af te wijken van de reguliere grenswaarde van 50 dB(A). 

WERKWIJZE EFFECTBEOORDELING 

Op basis van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en te verwachten effecten van 

de inrichtingsvarianten is het beoordelingskader opgesteld. 

De effecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Deze 

referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkeling, zoals in 

voorgaande paragraaf is beschreven. Bij de beschrijving van de effecten wordt ingegaan op 

de richting van het effect (positief of negatief) en de duur van het effect (tijdelijk of 

permanent). Ook komt aan bod in hoeverre het effect kan worden voorkomen, gemitigeerd 

of gecom penseerd. 

TOELICHTING BEOORDElINGSCRITERIA 

Aspect BeoordeJingscriteria 

verkeerslawaai Aantal geluidgehinderde woningen (kwantitatief) 

Geluidbelast oppervlak (k,~w"a"-n,,-r,,-Ita,,-tc:ie,,f"-) ____ _ 

industrielawaai Woningen met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) 

Voor het milieuaspect verkeerslawaai zijn de aantallen geluidsbelaste woningen en de 

geluidsbelaste oppervlaktes binnen het onderzoeksgebied de beoordelingscriteria. De 

klassen waarin de geluidsbelaste oppervlaktes en de aantallen geluidsbelaste woningen zi jn 

vastgesteld zijn gerelateerd aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximale 

grenswaarde van 68 dB volgens de Wet geluidhinder. Binnen deze onder- en bovengrens is 

per 5 dB een klasse gemaa kt. Bij het bepalen van de oppervlaktes en de aanta llen woningen 

is geen correctie conform artikelllOg Wgh toegepast. 

Voor het milieuaspect industrielawaai zijn de geluidsbelastingen ter plaatse van de gevels 

van de rondom het Floriade-terrein gelegen woningen de beoordelingscriteria . 

Geluidsbelastingen onder de 50 dB(A) worden voor de beoordeling als niet relevant geacht. 

EFFECTBEOORDELING EN - BESCHRIJVING 

Wegverkeerslawaai 
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Tabe15.36 

Effectbeoordeling 

Worstcase alternatief 

Geluid 

Tabe15.37 

Effectbeoordeling 

Basisalternatief 

Geluid 

Tabe15.38 

Effectbeoordeling 

Worstcase alternatief 

Geluid 

STARTNOTITIEIMER fLORIADE 20121 

Voar zowel het Basisalternatief als het Worstcase alternatief heeft de verkeersaantrekkende 

werking van de Floriade een beperkt negatief effect op zowel het aantal geluidsbelaste 

woningen als het geluidsbelaste oppervlak. 

Industrielawaai 

Beoordellngscntena AO SA V1 

parkeervariant parkeervanant 

1 2 

geluldgehlnderde wonlngen o 01 01 01 

Beoordelingscriteria AD WCA V1 

parkeervariant parkeervariant 

1 2 

Vocr zowel het basisalternatief als het Worstcase alternatief heeft de Floriade een beperkt 

negatief effect ter plaatse van twee nabij het terrein gelegen woningen. Met maatregelen 

kunnen deze effecten beperkt worden .. Bij het Worstcase alternatief zijn de hoogste 

geluidsbelastingen berekend, gevolgd door het basis alternatief en parkeervariant 1. Het 

meest gunstig is parkeervariant 2. 
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6.1 

6.2 

STARTNOTITIEIMER FlORIAOE 20121 

HOOFDSTUK 

Nader onderzoek en 
aanvullingen in het MER 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven is het doel van de m.e.r. voor de Floriade 2012 het 

meewegen van mi lieueffecten in de besluitvorming over de partiele herziening van de 

bestemmingsplannen voor de aanleg van de Floriade 2012. In deze Startnotitie/MER 

ontbreken nog een aantal essentiele punten om tot een goede besluitvorming te komen. In 

dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de aanvullingen die in het MER zullen 

worden opgenomen. Het nader onderzoek en de aanvullingen hebben betrekking op: 

Nader onderzoek: luchtkwaliteit en externe veiligheid . 

• Integrale vergelijking van de alternatieven. 

NADER ONDERZOEK 

Luchtkwaliteit 
In deze Startnotitie/MER is het aspect luchtkwali teit nog niet uitgewerkt. In het MER 

worden de resultaten van een luchtkwa liteit onderzoek gepresenteerd. 

Bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt rekening gehouden met de meest recente 

achtergrondwaarden en emissiecijfers zoals die door RIVM zijn vrijgegeven. 

De beoordelingscriteria dit gebruikt gaan worden zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Aspect Criterium 

Luchtkwaliteit Wijz iging bestaa nde luchtkwaliteit (kwantitatief) op maatgevende 

dwarsdoorsneden (met behu lp van Pluim snelweg) en toetsing aan de 

norm en uit het 8esluit luchtkwa lite it 2005 

Ex terne veiligheid 
In deze Startnotitie/MER is het aspect externe veiligheid nog niet uitgewerkt. In het MER 

worden de resultaten van een externe veiligheidsonderzoek gepresenteerd . 

INTEGRALE VERGELlJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

In deze Startnotitie/MER is een integrale effectvergelijking opgenomen. De resultaten van 

het luchtonderzoek en externe veiligheid zijn hier echter nog niet bij betrokken. In het MER 

zal daarom de effectvergelijking worden aangevuld met de resultaten van deze 

onderzoeken. 
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7.1 

Tabe17.39 

Beleidskader 

STARTNOTlTIEfMER FLORIADE 2012 1 

HOOFDSTUK 

Beleidskader, 
procedures en besluiten 

In paragraaf 7.1 wordt het relevante beleidskader beschreven. In paragraaf 7.2 worden de te 

doorlopen procedures nader beschreven en komen de te nemen besluiten aan bod die 

moeten worden genomen als er wordt besloten om een nieuwe weg te realiseren. 

BELEIDSKADER 

Deze paragraaf beschrijft het beleid en de regelgeving die direct of indirect van invloed zijn 

op de voorgenomen activiteit. Het gaat daarbij vooral om bestaande en vastgestelde 

plannen en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het verder ontwikkelen van 

alternatieven en varianten. In Tabel 7.39 is een overzicht gegeven van de relevante 

beleidsplannen en -regels. Na de tabel wordt achtereenvolgens ingegaan op internationaal, 

nationaal, provinciaal, regionaa l en lokaal beleid. 

Bele id 

Europees 

Nationaa l 
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Verdrag van Malta (1998) 

Verdrag van Kyoto (2006) 

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 

Vogelrichtlijn (1979) 

Habitatrichtliin (1992) 

Nota Ruimte (2006) 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) 

Nota Mobiliteit (2006) 

Duurzaam Veilig (1997) 

Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 

Nota Belvedere (1999) 

De Boswet 

Natuurbeleidsplan 

Flora - en faunawet (2002) 

Startovereenkomst Waterbe leid 21e eeuw (2001) 

Vierde Nota Waterhuishouding (1998) 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhuishouding 

(1989) 

Grondwaterwet (1984) 

Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 

(irculaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004) 

Wet geluidhinder (1979) 

Besluit luchtkwaliteit (2005) 

Nieuwe Monumentenwet (aangenomen in de 2e en le kamer) 
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7.2 

7.2.1 

7.2.2 
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Beleld 

Provi nciaal 

Regionaal 

l okaa l 

Streekplanuitwerking TPN Guli 1999) 

Provinciaal Omgevingsplan Lim burg (2006) 

Natuur en landschap 

Nota Provinciaal Erfgoedbeleid 

Stimuleringsplan Natuur. Bos en l andschap (200 1) 

Beleid Waterleid ingmaatschappij Limburg en e-Water Group 

Integrale Natuurvisie 

Waterplan Gemeente Ven lo (2005) 

Bodembeleidsplan 2006 

Gemeente lijk Archeologiebeleid 

Klimaatbeleid Venlo 

Bestemmingsplan park Zaarderheiken (2006) 

Bestemmingsplan Bedrijvenpa rk Trade Port Noord (2004) 

Watertoets 

In bijlage 3 is een uitwerking van dit beleidskader opgenomen. 

PROCEDURES EN BESlUITEN 

TE DOORLOPEN PROCEDUR ES 

Deze m.e. r.-procedure wordt doorlopen voor de wijziging van het bestemmingsplan 

volgens art 19-1 Wro. De procedure voor art. 19-1 1oopt gelijk op met de m.e.r. -procedure, 

zodat een duidelijke basis bestaat voor het opstellen van een voorontwerp 

bestemmingsplan. De te doorlopen stappen in de m.e.r.-procedure, opstellen startnotitie tot 

en met vaststelling door het Bevoegd Gezag (gemeenteraad Venlo), staan globaal 

weergegeven in Afbeelding 7.311. 

TE NEMEN BESl UITEN 

Voor de aanleg van een weg zijn meerdere besluiten nodig. Oit betreffen besluiten in het 

kader van: 

Ruimtelijke goedkeuring door een streekplanherziening ot waar nodig 

bestemmingsplanwijzigingen. 

Aanlegvergunningen voor grondwerken en realisatie van de weg. 

Grondwateronttrekkingsvergunningen vocr het onttrekken van bemalingwater. 

Lozingsvergunningen (Wvo en Wwh) voor de lozing van bemalingwater 

Bouwvergunningen voor de bouw van kunstwerken. 

Wet milieubeheer vergunning voor de Floriade. 

Wegen- en wegenverkeerswetvergunningen voor het (tijdelijk) bemvloeden van de 

verkeersbewegingen op de openbare weg. 

Kapvergunningen voor het kappen van bomen. 

Ontheffingen in het kader van de keur voor realisatie van dammen, du ikers en boringen 

in waterkeringen. 

Ontheffing Flora- en faunawet (eventueel). 

Voor de aanleg parkeerplaats/wegen op het Floriade-terrein is mogelijk een 

bodemonderzoek en bodemgeschiktheidsverklaring nodig. 

Archeologische opgravingswerkzaamheden 

Per 1 juli 2005 zijn de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) samengevoegd 

tot de nieuwe afdeling 3.4 . Als gevolg van de procedurewijzigingen veranderen ook artikelen van de 

Wet milieubeheer, waaronder de inspraakperiode. De inspraakperiode bed raagt nu 6 weken. 
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Afbeelding 7.31 

M,e.f.-procedure en art 19 

WRO 
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Procedureschema 
m.e.r.-procedure Floriade 

Vrijstelling art. 19lid 1 Wro 
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8.1 

8.2 
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HOOFDSTUK 

Leemten in kennis en 
aanzet tot eva luatieprogramma 

INLEIDING 

Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen leemten in kennis en evaluatieprogramma. Beide 

zijn standaard onderdelen van het MER, die vooral een relatie geven tussen het MER en het 

vervolg van het project in de aanlegfase en gebruiksfase. 

rn paragraaf 8.2 is aangegeven welke onzekerheden door gebrek aan kennis en informatie in 

het MER zitten. Daarbij is ook ingegaan op de eventuele gevolgen hiervan in de vervolgfase. 

Deze gevolgen kwmen ook voor de besluitvorming van belang zijn. 

In paragraaf 8.3 is een aanzet gegeven voor de evaluatie van het MER. Vanuit de Wet 

milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om de effecten in het MER tijdens en na de 

realisatie te evalueren. De hier beschreven aanzet vormt de eerste stap op weg naar een 

volwaardig evaluatieprogramma. 

LEEMTEN IN KENNIS 

De belangrijkste leemten in kennis in het kader van deze studie zijn op hoofdlijnen benoemd 

en per aspect kort toegelicht. De leemten in kennis ontstaan deels door het ontbreken van 

kennis op d it moment, maar voor het grootste deel door onzekerheid over ontwikkelingen 

in de toekomst. Die onzekerheid ontstaat voora l omdat het studiejaar 2020 nog zover weg is. 

Het doel van de beschrijving van de leemten in kennis is om besluitvormers een indicatie te 

geven van de volledigheid van de informatie op basis waarvan zij een besluit gaan nemen. 

De enige ernstige leemte in kennis die is geconstateerd heeft betrekking op het aspect 

luchtkwaliteit en externe veiligheid. Zoals al eerder aangegeven wordt in het MER de 

resulta ten van een luchtonderzoek en een externe veiligheidsonderzoek gepresenteerd. 

Ten aanzien van de overige aspecten kan in algemene zin worden gesteld dat er geen 

ernstige leemten in kennis zijn geconstateerd. Door het ontbreken van de resultaten van het 

lucht- en externe veil igheidsonderzoek kan echter nog geen goede besluitvorming over de 

Floriade 2012 plaatsvinden. 

In deze paragraaf wordt per aspect een beschouwing gegeven van aandachtspunten. Het is 

van belang om de geconstateerde leemten in kennis in de vervolgfasen van dit project 

opnieuw in beschouwing te nemen. Daarnaast dient in het evaluatieprogramma rekening te 

worden gehouden met de leemten. 
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Tabe18.40 

Evaluatieprogramma 
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Verkeer 

Modellen, ook de verkeersmodellen, ziin een stilering van de werkelijkheid. Met andere 

woorden: cen model kan nooit de werkelijkheid volledig weergeven. Belangrijk voor de 

betrouwhaarheid van modellen is welke basisinformatie, uitgangspunten en aannames 

zijn gehanteerd. De belangrijkste aannames vocr verkeer zi jn opgenomen in het MER. 

Bij de ontwikkeling van het Basisalternatief is rekening gehouden met cen aantal 

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen die voor 2012 hebben plaatsgevonden. De 

infrastructurele ontwikkelingen zijn van groot beJang voor de bereikbaarheid van het 

Floriade-terrein. Indien in april 2012 bepaalde maatregeien niet zijn gerealiseerd kan dit 

grote consequenties hebben voor de bereikbaarheid. Daarom zijn de meest kritische 

infrastructurele ontwikkelingen geselecteerd waarvan onduidelijk is of deze begin april 

2012 daadwerkelijk gerealiseerd zullen zijn. Deze ontwikkelingen zijn: 

A74 (Venlo-Kaldenkirchen) richting het zuidelijke Ruhrgebied; 

• Extra aansluiting A73 (ten noorden van Californie); 

• Nieuwe verbindingsweg A73-A67 (bypass buiten TPN om). 

De onzekerheid brengt met zich mee dat continu de stand van zaken over de 

ontwikkelingcn in de beeld moet worden gehouden. Waar nodig kan dan voor de Floriade 

snel worden bijgestuurd. 

Geluid 

De resultaten van het geluidsonderzoek zijn sterk afuankelijk van de verkecrscijfers. Zoals al 

aangegeven bij verkeer en vervoer wordt er bij de berekening van de verkeersintensite it 

gebruik gemaakt van modellen, De uitkomsten van de geluidsberekening zijn daarom 

gerelateerd aan de uitkomsten van het verkeersmodel. 

Daarnaast vormen de onzekerheden over de ruimtelijke en infrastructurelc ontwikkeiingen, 

die in 2012 moeten hebben plaatsgevonden, een leemte in kennis. Deze onzekerheden 

kunnen van invloed zijn op de resultaten van het geluidsonderzoek (zowel positief als 

negatief). 

AANZET TOT EVALUATIEPROGRAMMA 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaa t binnen de m,e.r.-procedure een verplichting tot 

het opstellen en uitvoeren van een eva luatieprogramma. Een evaluatieprogramma wordt 

gelijktijdig met het m,e.r,-plichtige besluit vastgesteld. De MER dient een aanzet tot zo'n 

evaluatieprogramma te bevatten. 

Doel van het evaluatieprogramma is om te bezien of de werkeJijke (mil ieu)cffecten 

overeenkomen met de effecten zoals die in het MER zijn beschreven. In Tabe18,40 zijn de 

aspecten en criteria opgenomen die op basis van het MER in een evaluatieprogramma 

kunnen worden ingepast. 

Aspect Effect Methode (inel. Mogehjke mitigerende en 

parameter) eompenserende maat regelen 

Bereikbaarheid Verandering in de Verkeerstellingen Aanvullende verkeerskundige en 

ve rkee rs i nten sit e ite n (zowel verschi llende infrastructurele maatregelen. 

typen snelverkeer als 

langzaam verkeer). 

Geluid Verhoging/verlaging Meten geluidniveaus Real iseren/-aanpassen van de 

van gelu idbelasting op geluidgevoelige geluidwerende voorzieningen 

bestemmingen 
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Nadat besluitvorming hccft plaatsgevonden zal hct cvaluatieprogramma nader worden 

uitgewerkt. De te onderzoeken effecten, de te hanteren onderzoeksmethoden, het te volgen 

tijdpad en de wijze van verslaglegging zullcn nader worden gedetaHleerd. Veldwerk zal 

worden ge'initieerd en bestuurlijke verantwoordelijkheden zullcn nader worden bepaald. In 

het definitieve evaluatieprogramma zal per milicueffect moetcn worden vastgelegd wie 

voor de uitvoering van de evaluatic verantwoordelijk is. 
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Verklarende woorden lijst 

Alternatief 

AMK 

Archeologie 

Compleet uitgewerkte oplossing voor de inrichting van het 

Floriade-terrein. 

Archeologische Monumenten Kaart 

Wetenschap van Dude historie op grond van bodemvondsten 

en opgravingen. 

Autonome ontwikkeling De ontw ikkelingen die zich onafhankelijk van de voorgenomen 

activiteit in het studiegebied zullen voordoen. 

Barrh~rewerking 

Bodemarchief 

Bodembeschermings

gebied 

Bodemverontreiniging 

Compenserende 

maatregel 

Contour 

Cultuurhistorie 

1110623ICE7/1561000491 

Hinder door de aanwezigheid van bijvoorbeeld wegen, paden 

en voorzieningen waardoor uitwissel ingen worden beperkt. 

Potentieie, nog niet ontdekte, zich onder het oppervlak 

bevindende archeologische waarden in cen gebied. 

Gebieden die met betrekking tot de bod em een bijzondere 

bescherming genieten. 

Inworp van stoffen, micro-organism en, warmte of straling op of 

in de bodem door, of als gevolg van menselijke activiteit, op 

zodanige wijze dat deze zich met de bod em kunnen 

vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bod em 

kunnen verplaatsen en/of ongecontroleerd kunnen verp laatsen 

en dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de 

functionele eigenschappen van de bod em. 

Maatregel waarbij in ru il voor het aanbrengen van 

milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders 

worden gecreeerd. 

Een Iijn getrokken door een aanta l punten van gelijke 

(geluid)belasting. Door contouren te berekenen is het mogelijk 

het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluid)belasting 

ondervind t. 

Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving. 
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Cul tuurhistorische 

kenmerken 

dB(A) 

Ecologie 

Ecologische 

hoofdstruetuur (EHS) 

Erftoegangsweg 

Es(dek) 

Etmaalwaard e 

Fauna 

Flora 

GEA-objeeten 
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Kenmerken die te maken hebben met de door de mens 

aangebrachte elementen, patronen en structuren die de 

ontwikkeling van het landschap illustreren in de historische 

tijdsperiode. 

Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een frequentie

afhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid 

van het mense lijk oor. 

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun 

omgeving (milieu) bestudeert. 

Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen 

handhaven en uitbreiden. 

Weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven. De door 

een erftoegangsweg geboden verkeersfunctie is uitwisselen. 

Verschil tussen type A en B wordt met name bepaald door de 

intensiteit van het verkeer. 

Een van oorsprong arme zandgrond die door opbrenging van 

sta lmest, plagen, bosstrooisel, afval etc. verrijkt is ten behoeve 

van landbouw. Ook wei enk genoemd. (Een A-horizont die zich 

door menselijk handelen (antropogeen) heeft ontwikkeld.) Ook 

wei enk genoemd. 

De hoogste waarde van de vo lgende drie geluidniveaus: het 

equiva lente geluidniveau van de dagperiode, van de 

avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtperiode 

verhoogd met 10 dB(A); voor de bepaling van de etmaalwaarde 

van het wegverkeers lawaai wordt de avondperiode buiten 

beschouwing gelaten. 

De dierenwere ld. 

De plantenwereld. 

Waardevolle geologische, geomorfologische of bodemkundige 

eenheden aan het aardoppervlak. 

Gebiedsontsluit ingsweg Weg waarop het verkeer op de wegvakken kan doorstromen en 

op de kruispunten kan uitwisselen. Het type verschil (A of BI 
1 of 2) wordt bepaald door de intensiteit van het verkeer. 

Geluidhinder Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid. 

Geluidbelasting in dB(A) Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau op een 

bepaalde plaats, afkomstig van bepaalde geluidbronnen. 
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Geohydrologie 

Geomorfologie 

Grenswaarde 

Grondwater

beschermingsgebied 

IKAW 

Kwel 

Landschap 

Luchtverontreiniging 

Wetenschap die de samenhang tusscn de geologic en het 

voorkomen en de stroming van het grondwater bestudeert. 

Wctcnschap die de natuurlijke vorm van het landschap 

bestudecrt, zoals die ontstaan is door geologische processen en 

cvcntucel be'invloed is door menselijk handclen. 

Kwaliteitsniveau van water, bod em of lucht, dat tenminste 

moet worden bcreikt of gehandhaafd. 

Gebied dat met het oog op de grondwatcrkwaliteit cen 

bijzondere beschcrming bezit. 

Indicatievc Kaal't van Archcologische Waarden. Geeft de 

trefkans op het aantreffen van archeologische waarden weer. 

Naar boven gerichte waterbeweging, resulterend in het 

uittreden van grondwater aan het maaivcld via drains of 

capillaire opstijging. 

Dc waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het 

aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge 

samenhang en wederzijdse bemvloeding van de factoren relief, 

bodem, water, klima at, flora en fauna alsmede door de 

wisselwerking met de mens. 

Vrccmdc stoffen in de lucht die hinderlijk of schadclijk zijn 

voor mcnsen, pianten, dieren en goederen. 

Maaiveld Dc opperviaktc van het natuurlijk of aangelegde tcrrein. 

Maatgevende De hoogstc waarde van de geluidbelasting ovcrdag enerzijds 

geluidbelasting en de gcluidbclasting '5 nachts + 10 dB(A) anderzijds. 

Meest milieuvriendelijk Reeel alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter 

alternatief (MMA) bescherming van het milieu zijn toegepast. 

m.e.r. Milieu~effectrapportage (=procedure). 

MER Milieu-effectrapport. 

Mitigerende maatregel Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomcn 

activiteit voor het milieu te voorkomen of te beperken. 

NAP 

Natuurontwikkeling 

Nieuw Amsterdams Peil. 

Het scheppen van zodanigc omstandighcden dat natuurlijke 

ccosystemen zich kunnen ontwikkeien. 
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Norm 

Normering 

Provinciale Ecologische 

hoofdstructuur (PEHS) 

Referentie 

Referen tiesi tuatie 

Straalpad 

Studiegebied 

Trace 

Variant 

Verbindingszone 

VROM 

Waterkwaliteit 

Waterkwantiteit 
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Stikstofmono-oxyde, stikstofdioxyde, stikstofoxyden. 

Waarde waaraan een bepaalde concentratie moet voldoen om 

in een bepaalde klasse ingedeeld tc worden. 

Stelsel van normen en toetsing van resultaten aan cen stclsel 

van normcn. 

Op provinciaal niveau uitgewerkt netwerk van 

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

vcrbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen 

handhaven en uitbreiden. 

Vergelijking(smaatstaf). 

Bij dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatie en 

de autonome ontwikkeling. Dit altcrnatief dient als 

referentiekader v~~r de effectbeschrijvingen van aIle andere 

alternatieven. 

Strook tussen zendmasten v~~r telecommunicatie waarbinncn 

beperkingen gelden ten aanzien van bebouwingshoogten. 

Gcbied waarbinncn aIle relevante effecten optreden bij aanleg 

van cen del' alternatieven. 

De ligging van een weg in of boven de bodem. 

Concrete deeloplossing voor een knelpunt op de voorgenomen 

nieuw te realiseren wegomlegging Zuidhorn (bouwstcen in een 

alternatief). 

Zone die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en 

dienst doet aIs migratieroute v~~r organismen tussen kernge

bieden en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van 

verbindingszones heeft als doel barrieres tussen deze gebieden 

op te heffen. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. 

De chemische en biologische kwaliteit van water. 

De wijze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het 

studiegebied streomt (waterhuishouding). 
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BIJLAGE 2 Achtergrondinformatie verkeer en vervoer 

Basisalternatief en varianten 

Weg 

I " 
I 

Zaarderheiken " 

4 

5 A73 tussen aansl u iting 

Grubbenvorst en 

Zaarderheiken 

6 A67 ten oosten van 

Zaarderheiken 

7 An ten zuiden van 

8 Verbindingsboog A73 

vanuit Nijmegen ri. A67 

I 

9 Venrayseweg ten noorden 

van aansluiting 

10 Venrayseweg tussen 

aansluitingen 

11 Venrayseweg ten zu iden 

van aansluiting 

Grubbenvorst 

12 Verbindingsweg A73-A67 

13 

14 
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WCA 

Etmaal- lie 

V1 

Etmaal- lie 

V2 

Etmaal- lie 

V3 

Etmaal - IIC 

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit --.................. ' 
5.400 0,67 5.400 0,67 5.400 0,71 5.300 0,70 

5.400 0,71 5.400 0,7 1 5.400 0.71 5.300 0,70 

1.700 0,58 1.700 0,57 1.600 0,53 1.600 0,53 

6.100 0,82 6.100 0,82 6.100 0,82 6.000 0,79 

7.500 0,99 7.500 0,99 7.500 0,99 7.500 0,98 

5.500 0.55 5.500 0,55 5.300 0,55 5.300 0,63 

1.700 1,13 1.700 1,13 1.700 1,13 1.600 1,10 

1.1 00 0,39 1.100 0,39 1.000 0,34 1.100 0,39 

1.300 0,84 2.000 0,89 2.000 0,89 2.000 0,93 

1.200 0,53 1.200 0,53 1.200 0,53 1.200 0,53 

n.v.t. n.v.t . n.v.t. n.v.t. n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . 

n.v.t. n.v.t . n.v.t . n.v.t. n.V.t . n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t . n.v.t. n.v.t . n.v .t . n.v.t . n.v.t. 
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Worstcase alternatief en varianten 

A67 ten westen van 6.200 0,81 6.100 0,81 6.100 0,81 6.100 0,81 

Zaarderheiken 

2 A73 tussen nieuwe 5.400 0,67 5.400 0,67 5.400 0,71 5.300 0,70 

aansluiting en aansluiting 

Horst 11 

3 A73 tussen aansluiting 5.400 0,71 5.400 0,71 5.400 0,71 5.300 0,70 

Grubbenvorst 12 en 

nieuwe 

4 Toerit A73 Grubbenvorst 1.700 0,58 1.700 0,57 1.600 0,53 1.600 0,53 

zuid 

5 A73 tussen aansluiting 6.100 0,82 6.100 0,82 6.100 0,82 6.000 0,79 

Grubbenvorst en 

6 A67 ten 7.500 0,99 7.500 0,99 7.500 0,99 7.500 0,98 

7 ten zuiden van 5.500 0,55 5.500 0,55 5.300 0,55 5.300 0,63 

nt Zaarderheiken 

8 Verbi ndingsboog A73 1.700 1,13 1.700 1,13 1.700 1.13 1.600 1,10 

vanu it Nijmegen rio A67 

naar Duitsland 

9 Venrayseweg ten noorden 1.100 0,39 1.100 0,39 1.000 0,34 1.100 0,39 

van aansluiting 

Grubbenvorst 

10 Venrayseweg tussen 1.300 0,84 2.000 0,89 2.000 0,89 2.000 0,93 

aansluitingen 

Grubbenvorst 

11 Venrayseweg ten zuiden 1.200 0,53 1.200 0,53 1.200 0,53 1.200 0,53 

van aansluiting 

12 Verbindingsweg A73-A67 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.V.t. 

13 n.V.t. n.v.t . n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

14 nabij n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t . n.v.t. n.v.t. 
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BIJLAGE 3 Uitwerking beleidskader 

EUROPEES BELEID 

Bele ld 

Europees Verdrag van Malta (1998) 

Verdrag van Kyoto (2006) 

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 

Vogetrkht lijn (1979) 

Habitatrichtlijn (1992) 

Verdrag van Malta ( 199S) 

STARTNOTITIEIMER FLORIADE 20121 

In 1992 hebben de Europese Ministers van cultuur in Valletta het Verdrag van Malta 

ondertekend Ill. Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen als 

bran van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en 

wetenschappelijke studie. Grondgedachte is dat er wordt gestreefd naar het behoud van 

archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in het bodemarchief. Het verdrag van Malta 

is verwerkt in de monumentenwet. Uitvoering van archeologische opgravingen dient bij 

voorkeur aileen plaats te vinden als behoud of bescherming niet langer mogelijk is. Als 

behoud niet mogelijk is, moet er voor worden zorg gedragen dat de informatie die in de 

bodem zit niet verloren gaat. Dit houdt een onderzoeksverplichting in, die kan lei den tot 

een volledige, wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten. 

Om behoud in situ als prioriteit te stellen, wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen 

van het archeologisch belang in planologische beslu itvormingsprocessen door dit aspect al 

vanaf het begin bij de planvorming te betrekken. 

Verdrag van Kyoto (2006) 

Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto 

en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is een aanvulling op het 

Klimaatverdrag. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van 

broeikasgassen - o.a. koolstofdioxide (C02), methaan (CH4), lachgas (N20) en een aantal 

fluorverbindingen (HFK's, PFK's en [[SF6II) - in 2008-2012 met gemiddeld 5% te 

verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De reductiepercentages verschillen van 

land tot land, naarmate economische kracht - economisch zwakkere landen krijgen lagere 

reductiepercentages - en huidige uitstoot (en ook wat bereidwilligheid). De VS moet 7% 

inboeten, Japan 6% en de Europese Unie 8%. De EU heeft vervolgens de emissiereducties 

per lidstaat bepaald, in overleg met die lidstaten. De percentages iopen ver uiteen: 

Luxemburg moet zijn uitstoot met 28% verminderen terwijl Portugal zijn uitstoot met 27% 

mag laten stijgen. Nederland moet 6% minder ui tstoten, Belgie 7,5%. 

In het Kyoto-protocol werd vastgelegd dat de deelnemende land en ook een deel van hun 

reductie mogen omzetten in maatregelen in het buitenland, sommige milieugunstige 

maatregelen zijn daar goedkoper te realiseren dan in eigen land. Ook kunnen landen 

emissierechten (uitstootrechten) van andere landen kopen, om zo reductietekorten (en dus 

een overtreding van het verdrag) te vermijden. De bossen in eigen land kan men ook laten 

meetellen als reductie. 
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EU·Kaderrkhtlijn Water (2000) 

Het Europese Parlement heeft in 2000 de EU-Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Doel van 

deze richHijn is het beschermen van water-ecosystemen/wetlands, waterafhankelijke land

ecosystemen en waterbronnen en bijdragen aan afzwakking van de gevolgen van 

overstromingen en pedoden van droogte. De lidstaten moeten in 2003 aile nodige wettelijke 

maatregelen genomen hebben om aan de dchtlijn te kunnen voldoen. Het streven voor 2015 

is, dat in aile wateren in de Europese Unie zowel de chemische als de ecologische toestand 

goed is. 

Voor het trace van de geplande aardgastransportleiding betekent het dat de activitciten de 

oppcrvlaktewatcrkwaliteit niet extra mogen belasten, Dc plannen mogen geen verdrogende 

invloed hebben op de omgeving en ook niet v~~r een verhoogde kans op overstromingen 

zorgen. 

De KRW gaat uit van standstill: de ecologische en chemische toestand van het grond- en 

oppervlaktewater mag vanaf 2000 niet verslechteren. Andere belangrijke uitgangspuntcn uit 

de KRW zijn een brongerichtc aanpak en "de vervuiler betaalt". De uiteindelijke chemische 

normen en ccologische doelstellingen voor de waterlichamen zijn nog niet bekend. Dat 

betekent voor het plangebied dus dat moet worden uitgcgaan van vigerend rijksbeleid zoals 

de 4" Nota waterhuishouding, het waterbeleid voor de 21c Eeuw, het provincia Ie 

waterhuishoudingsplan en beleid van waterschap en gemeentc. 

Voge/rkhtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) 

De EG-Vogelrichtlijn [2] en de Habitatrichtlijn [3] richten zich op de bescherming van 

soorten planten en dieren en hun leefgebieden. Het hoofddoel van de Voge1richtlijn is het 

instandhouden van aile natuurlijk in het wild lcvende vogelsoorten op het Europees 

grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en 

te beschermen soorten. De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen 

van de biologische diversiteit door het instandhoudcn van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van 

toepassing is. De Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen: 

de bescherming van gebieden waarin belangrijkc habitats en soorten voorkomen en de 

bescherming van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. Elke Lidstaat wijst 

gebieden als speciale beschermingszones aan. 

In Habitat- en Voge1richtlijngebieden mogen geen schade1ijke activiteiten plaatsvinden, 

tenzij er geen alternatieven voorhanden zijn en de activiteiten van groot openbaar belang 

zijn en er compensercnde maatregelen getroffen worden. 

AIle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te 

voeren. De lidstaten moeten de bepalingen uit de rkhtlijn opnemen in de nationale 

regelgeving. 

Een belangrijk clement hierin is het zogeheten afwegingskader van artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn. Dit afwegingskader is opgenomcn in de gewijzigdc 

Natuurbeschermingswet 1998. De vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste 

bescherming van soorten is overgenomcn in de Flora- en fauna wet. 
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Toetsing aan artikel 6 Habitatrichtlijn 
Nieuwe plannen of projecten in of in de nabijheid van speciale beschermingszones maeten 

worden getoetst volgens het in artikel 6 lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn opgenomen 

afwegingskader. Dit afwegingskader stelt dat elk plan of project dat significante gevolgen 

kan hebben voor zo'n gebied een 'passende beoordeling' wordt gemaakt van de gevolgen 

voor het gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen 

van dat gebied. Het Bevoegd Gezag mag aileen toestemming voor het plan of project geven 

ais zij ervan is verzekerd dat het plan de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

niet aantast. De in artikel6 voorgeschreven onderzoeksprocedure heeft drie stappen: 

1. Onderzoek naar het mogelijk optreden van significante gevolgen voor het richtlijngebied. 

Wanneer significante gevolgen uitgesloten kunnen worden, en dit kan dermate goed 

onderbouwd worden dat het ook bij eventuele beroepsprocedures overeind blijft, 

vervallen de volgende stappen. Deze stap wordt, conform het Stappenplan van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 'voortoets' genoemd. 

2. Wanneer significante gevolgen niet uitgesloten kunnen worden, dient op relevante 

onderdelen een passende beoordeling (lees: een meer diepgaand ecologisch 

effectenonderzoek) uitgevoerd te worden. 

3. Wanneer de natuurlijke kenmerken aangetast worden dienen dwingende redenen van 

groot openbaar belang en gebrek aan alternatieven aangetoond te worden. 

NATIONAAL BELEID 

Beleld 

Nationaal 
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Nota Ruimte (2006) 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) 

Nota Mobiliteit (2006) 

Duurzaam Veilig (1997) 

Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 

Nota Belvedere (1999) 

De Boswet 

Natuurbeleidsplan 

Flora· en faunawet (2002) 

Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw (200n 

Vierde Nota Waterhuishouding (1998) 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhu ishouding 

(1989) 

Grondwaterwet (1984) 

Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004) 

Wet geluidhinder (1979) 

Besluit luchtkwaliteit (2005) 

Nieuwe Monumentenwet (aan enomen in de 2e en 1 e kamer) 
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Kaart B: Nationale Ruimte lijke 

Hoofdstructuur: water, natuur, 
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Nota Ruimte (2006) 

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte 

vervangt de ruimtelijk re levante rijksnota's c.q. de planologische kernbes lissingen (PKB's), 

behorend bij de Vierde nota over de ruirntelijke ordening Extra (en de Actualisering 

daarvan in de Vinac) en het Structuurscherna Groene Ruirnte. 

Mobiliteit en infrastructuur 

Voor mobiliteit en infrastructuur gaat het rijk uit van een bundelingsstrategie. Het 

rijksbeleid is gericht op een goede inpassing van infrastructuur in stad en land en op 

opheffing en voorkoming van barrierewerking. Het rijk neernt bij de aanleg van nieuwe of 

verbreding van bestaande in frastructuur gebiedsgericht ontwerpen in samenhang met de 

omgeving als uitgangspunt en vraagt provincies en gemeenten hetzelfde te doen. Waar de 

infrastructuur stedelijke gebieden doorsnijdt, ontstaan op een aanta l plekken knelpunten op 

het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid. 

Uitgangspunt bij nieuwe projecten is dat de initiatiefnemer zorgt voor opheffing van 

veroorzaakte knelpunten. 

Natuur 

De hoofddoelstelling voor natuur luidt dat er sprake moet zijn van het duurzaam 

instandhouden en ontwikkelen van het fysieke (abiotische) milieu als natuurlijke hulpbron 

en dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen. 

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is in het SGR opgenomen. De EHS is door provincies 

overgenomen in een streekp lan of Provinciaa l omgevingsplan (in Limburg: POL). Hier in 

i=---- wordt de bescherming van de EHS geregeld. 
i!=':':"-

,.~-.-

"--====:0 ~_ i 

g:-:,,€.~~ 
__ ~~~~~~ii~-'~ 

Landschap 

De kernkwalite iten van het landschap hebben betrekking op: 

Natuurlijke kwaliteit: bod em, water, relief, aardkunde, flora en fauna. 

Culturele kwaliteit: cultuurhistorie, culturele vern ieuwing en architectonische 

vormgeving. 

Gebruikskwaliteit: (recreatieve) toegankelijkheid, bereikbaarheid en meervoudig 

ruimtegebruik. 

Aanwezigheid toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

Belevingskwaliteit: ruimtelijke afwisseling, informatiewaarde, contrast met de stedelijke 

omgeving, groen karakter, rust, ruimte, stilte en donkerte. 

Venia is aangegeven als economisch kerngebied met een Greenport (g roen driehoekje). 

Venia ligt als een spin in het web tussen Eindhoven, Ruhrgebied, Arnhem-Nijmegen en 

Zuid-Limburg. Aan de oostzijde van de Maas is een robuuste ve rbind ing (voor natuur) 

aangeven. De bossen van Zaarderheiken zijn aangegeven als natuurgebied. 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) 

In het Nationaal Milieubeleidplan 4 (NMP4) [4J wordt de visie op het milieubeleid tot 2030 

geformuleerd. Er worden zeven grote milieuproblemen geconstateerd zoals de 

klimaatverandering, bedreiging van de volksgezondheid, de externe veiligheid en de 

aantasting van de leefomgevmg. Om deze problemen aan te pakken worden verschillende 

ambities en kwaliteitsbeclden geschetst. Deze zijn: een gezond en veilig leven, een 

aantrekkelijke leefomgeving en temidden van een vitale natuur zonder de mond iale 

biodiversiteit aan te tasten en hulpbronnen uit te putten. De oplossingsr ichtingen om deze 

ambities te bereiken zijn: 
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Systeeminnovatie naar duurzaamheid. 

Emissies, energie en mobiliteit: transitie naar cen duurzame energiehuishouding. 

Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen: transitic naar cen duurzaam gebruik. 

Milieu, Natuur en Landbouw: transitie naar cen duurzamc landbouw. 

Beleidsvernieuwing stoffen. 

Beleidsvernieuwing externe veiligheid. 

Beleidsvernieuwing milieu en gezondheid. 

Vernicuwing van het milicubc1eid voor de lccfomgeving. 

Geluid 
Het NMP4 gccft aan dat het gcluidbeleid zich richt op hct vergroten van de akoestische 

kwaliteit, passend bij de functic van cen specifiek gebied. In hct NMP4 is onder andere de 

volgende doeistelling vastgesteld: voor 2010 is de ambitie dat de akoestische situatie niet is 

verslechterd ten opzichte van 2000 (stand still). Dc rijksoverheid zal de geluiddoelstellingen 

uiterlijk in 2006 cvalueren. Het streven voor 2030 is dat in aIle gebieden een voor het 

bctreffende gebiedstype wensclijke akoestische kwaliteit heerst. JJ Akoestische kwaliteit" 

betckent hierbij dat de gebiedseigen gcluiden te horen zijn en niet overstcmd worden door 

niet~gebiedseigen gcluid. Dit betekent niet dat het overal stil moet zijn, maar dat het 

geluidniveau moet passen bij het gebied. De akoestische kwaliteit in de EHS (40 dB(A» zou 

in 2030 gerealiseerd moeten zijn. In 2010 mag hier in ieder geval de akocstische kwaliteit 

niet slechter zijn geworden vergeleken met het jam 2000. 

Luchtkwaliteit 
In het NMP4 wordt gestreefd naar verminderde uitstoot van CO2 en NO, door het 

wegverkeer. Dit moet bereikt worden door zuinigere en schonere (vracht)auto's, met name 

door het toepassen van nieuwe technieken. Daarnaast wordt transportpreventie en modal 

shift naar spoor of water als een belangrijk middel gezien. 

Nota Mobiliteit (2006) 

Op 14 februari 2006 is de planologische kernbeslissing (PKB) deellV van de Nota Mobiliteit 

[5] vastgesteld en is op 21 februari in werking getrcden. De Nota Mobiliteit is het nationaal 

vcrkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) en is de 

opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer 2 (SVV~2). De hoofdlijnen van het 

verkeers- en vervoersbeleid voor de komende vijftien jaar zijn in de Nota Mobiliteit 

vastgelegd. 

Het hoofddoel van de Nota Mobiliteit is het versterken van de concurrentiekracht van 

Nederland door: 

Een adequate aansluiting op internationale netwerken. 

Een verbetering van de bereikbaarhcid van deur-tot~deur. 

Het vel'groten van de betrouwbaarheid van de reistijden. 

Andere bclangrijke doelen zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid (15% minder 

vcrkcersdodcn en 7,5% minder ziekenhuisgewonden in 2010 ten opzichte van 2002) en het 

voldoen aan internationale verplichtingen ten aanzicn van de lecfomgcving, 

Kenmerkende elementen voor de bijbehorende aanpak zijn volgens de Nota Mobiliteit: 

.. De vraag en de beleving van de automobilist staan centraal. 
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De burgers en de bedrijven kiezen zelf en nemen hun verantwoordelijkheid (mobil iteit is 

nodig en gewenst, maar aileen mogel ijk met de inspanningen (initia tief, betrokkenheid, 

bijd ragen van aIle betrokken partijen). 

De overheid is terughoudend en selectief met ingrijpen (passend bij eigen rol, aanpak op 

het juiste schaalniveau en samen met partijen die kunnen bijdragen aan de opJossing, 

pragmatisch en uitvoeringsgericht). 

Waar de overheid ingrijpt, gebeurt dit met een uitgebalanceerde beleidsmix (eerst beheer 

en onderhoud, daarna oplossen problemen met, naar gelang van effectiviteit: benutten, 

selectief bouwen, beprijzen (lange termijn), beter organiseren, innovatie en wet~ en 

regelgeving. 

-. Integrale netwerkbenadering: overheden werken op regionaal niveau gebiedsgericht 

samen, ook met burgers en bedrijven. 

Duurzaam Vei!ig (1997) 

Met het uitvoeren van het 'Startprogramma Duurzaam Veilig' [61 is in 1997 een begin 

gemaakt met de implementatie van duurzaam veilig. Het opstellen van 

categoriseringsplannen door wegbeheerders is een van de concrete maatregelcn in de eerste 

fase van dit startprogramma. Hierdoor wordt een functioneel gebruik van de weg mogelijk. 

De tweede fase van het startprogramma loopt vanaf het jaar 2004 en omvat de integrale 

uitvoering van duurzaam veilig, herinrichting van wegen conform de 

categoriseringsplannen en het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek. In 

deze fase wordt nadrukkelijker dan voorheen gestreefd naar het wegncmen van de 

oorzaken van de verkeersonveiligheid. Er wordt een integrale benadering voorges taan 

waarbij functie, vorm en gebruik van de weg op elkaar zijn afgestemd en daa rnaast 

voldoende aandacht is voor zowel infrastructurele maatregelen als maatregelen op het 

gebied van gedragsbeYnvloeding en hand having. 

Nota natuU/; bos en landschap in de 2 1-eeu w (2000) 

Het natuur, bos en landschapsbeleid voor de periode 2000~201O is in juli 2000 vastgelegd in 

de nota Natuu r, bos en landschap in de 21' eeuw (kortweg Nota NBL) 171- Deze nota 

vervangt het eerdere Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan en het 

Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit. 

Natuur 

Het meest relevante aspect uit de Nota NBL is dat het kabinet de rea lisatie van de 

Ecologische Hoofds truc tuur (EHS) met kracht wil voortzetten. In 2018 moet de gehele EHS 

ingericht zijn en adequaat beheerd worden. Barrieres die zijn ontstaan door verkeerswegen, 

rails of waterwegen en die leiden tot versnippering van leefgebieden worden zoveel 

mogelijk weggenomen. 

Nota Bel vedere (1999) 

De maasvallei is in de Nota Belvedere aangewezen als belvedercgcbicd [81. Oit betreft echter 

aileen gebied ten oosten van de A73. Het plangebied maakt hiervan dus geen deel ui t. 

De Boswet 

Het doel van de Boswet [9] is het areaal bos in Nederland niet te laten afnemen. Het gaat in 

de Boswet om de hoeveelheid bos en niet om de kwaliteit of de natuurwaarde van het bos. 

Aangezien de provincia Ie compensatieregeling voor de aantasting van bos strenger is dan 

de Boswet, wordt vrijwel automatisch aan de Boswet voldaan wanneer het provinciale 

compensatiebeginsel in acht wordt genomen. 
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Concept-begrenzing EHS 
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Natuurbeleidsplan 

Het Natuurbeleidsplan [10] beoogt een stelsel van samenhangende natuurgebieden: de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is door de provincie Limburg niet nader 

begrensd in de Natuurgebiedsplannen (zie provinciaa l beleid). 

--- -

=-Tr.iI ...... 
- ~4 

--
/ 

Flora· en fauna wet (2002) 

I 

~~i,. - .. . If ... _ 

II · '. 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet [11 ] de bescherming van in het wild 

voorkomende inheemse planten en dieren. 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 (a lgemene verhodsbepalingen, artikelen 8 tf m 12). 

Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het w ild levende planten 

en dieren (zorgplicht, artikeI 2). Daarnaast is het niet toegestaan am hun directe 

leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De 

Flora- en faunawet heeft dan oak belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. 

Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het 

verp licht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene 

verbodsbepal ingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er 

maatregelen genomen kunnen worden am dit te voorkomen, of de gevolgen v~~r 

beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of 

is het mogelijk van de minister van LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te 

krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen drie 

groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen sluiten aan bij de indeling in tabellen 

van de AMvB Flora~ en faunawet. 
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Groep 1: Aigemene soorten waarvoor een vrijste//ing geldt (Tabel 1 AMv8) 

Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstel1ing van de verboden 8 tot 

en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. WeI bhjft ook v~~r deze 

soorten de zorgplicht van kracht. 

Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling ge/dt wanneer va/gens een 

gedragscode gewerkt wordt (Tabel2 Amv8; vogels) 

Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie 

goedgekeurde gedragscode wordt gcwerkt. Wanneer een dergelijke gedragscode (nog) niet 

beschikbaar is, kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien 

de beoogde rUimtelijke ing1'eep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort(en). Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen 

genomen worden. Voor vogels geldt echter een uitgebreide toets voor een ontheffing (zie 

onder groep 3). 

Groep 3: Habitatrichtlijn bi;/age IV-soorten en in AMv8 aanvullend aangewezen 

soorten (streng beschermde soorten) (Tabel 3 AMv8) 

Voor soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de door het ministerie 

van LNV per algemene maatregel van bestuur nog aanvuIlend aangewezen soorten geldt 

een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke 

ontwikkcling en inrkhting. 

Een ontheffing kan aIleen worden vcrlecnd wanneer e1': 

Geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

Sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of cconomische aard, en v~~r het milieu gunstige effecten. 

Geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstigc staat van instandhouding van de soort. 

Startovereenkomst Waterbeleid 21' eeuw (2001) 

Voor de waterkwantiteit is de startovereenkomst Waterbeleid 21" ceuw van belang. Op 

verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de voorzitter van de Unie 

van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21" eeuw een advics (CWB21, 2000) 

uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen voor het 

waterbeleid. Een van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water 

noodzakelijk is, en dat er geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet 

worden onttrokken. Water moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. 

Ruimtelijke besluiten moetcn betel' worden getoetst op de gevolgen v~~r het watcrsysteem, 

en in bcleidsplannen moeten concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden 

opgenomen. 

Per 1 november 2003 is de watertoets aIs wettelijk instrument verankerd. Het besluit 

hierover verplicht de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan tot het opnemen van 'een 

beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor 

de waterhuishouding'. Wettelijk verplichte onderdelen van het besluit vormen de 

waterparagraaf en het vooroverleg. Naast deze elementen omvat de watertocts ook een 

procesbcschrijving met tussenproducten en de definitie van taken en 

verantwoordelijkheden v~~r de bctrokken parhjen. Doe! van de watertoets is het expliciet 

aangevcn van het belang van water in de ruimtelijke ontwikkeling. 

Vierde Nota Waterhuishouding (1998) 

Het in de Vierde Nota Waterhuishouding [16] geformuleerde beleid voor het landelijk 

gebied is onder andere gericht op cen vermindering van het verdroogd areaallandelijk 
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gebied met 25% in 2000 en 40% in 2010 ten opzichtc van het referentiejaar 1985. Om dit 

beleid vorm te geven, moe ten de provincies in hun waterhuishoudingplannen de gewenste 

grondwatersituatie op de middellange termijn (2025) vastleggen. 

Voor de drinkwatcrvoorziening geeft het rijk aan dat de groei van grondwaterwinningen 

moet worden bc(\indigd en de kwaliteit van het grondwater duurzaam moet worden 

beschermd. Om de gestaag grociende waterbehoefte te kunnen dekkcn, wordt een inzet van 

oppervlaktewatcrwinning noodzake1ijk geacht. Om grondwater voor de 

drinkwatervoorziening tc kunnen blijven inzetten, wordt cen strategic voorgesteld 

gebaseerd op de haalbaarheidsstudie 'Lange termijnopties grote watereenheden'; 

Verplaatsing van waterwinning van infiltratie- naar kwelgebieden, waarbij de keuze van 

de winningslocatie voor kwelgebieden afhankelijk is van de daar aanwezigc 

natuurwaarden. 

Bescherming en herstel van infiltratiegebieden door uitbreiding van de natuurfunctie en 

aanpassing van de landbouw. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhuishouding 
(1989) 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ziet toe op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in Nederland, waar de Wet op de waterhuishouding (Wwh) de 

kwantiteiten van de waterstromen beoogt te bcschermen. In het kader van beide 

wetgevingen zijn vergunningen nodig. De Wvo-vergunning regelt primair de kwaliteit van 

effluent, de Wwh-vergunning de hoeveelheden te lozen en in te nemen water en de wijze 

waarop deze innames en lozingen plaatsvinden. 

Grondwaterwet (1984) 
Sinds 1984 is door de Grondwaterwet een landelijk kader voor het doelmatig gebruik van 

grondwater van kracht. Deze wet draagt hct grondwaterbeheer op aan het provinciaal 

bestuur. 

Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoff en (2004) 

De huidige richtlijnen v~~r het vervoer over de weg en per spoor vastgelegd in de Circulaire 

Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) [12J. In de richtlijnen wordt 

onderscheid gemaakt tU5sen Plaatsgebonden Risko en Groepsrisico. 

Bij publicatie van deze Circulaire is, door het Ministerie van VROM het verzoek 

meegegeven medcwerking te verlcnen aan dit beleid door vanaf heden bij de 

besluitvorming de veiligheidsbelangen overeenkomstig dcze circulaire af te wegen. Hct gaat 

hierbij om zowel vervoersbesluiten als omgevingsvraagstukken. Deze circulaire is 

grotendeels gelijk aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [13]. 

Het Plaatsgebonden Risko (PR) geeft inzicht in de theoretische kans op ovcrlijden van een 

individu op een bepaaJde horizontale afstand van een risicovolle activiteit, in dit geval het 

transport van gcvaarlijke stoffen. Het PR wordt bepaald door te stellen dat cen (ficticvc) 

persoon zich 24 uur per dag gedurende een heel jaar, onbeschermd op een bepaalde plaats 

bevindt. Het PR is geheel afhankclijk van de hoeveelheid vervoer van gevaarlijkc stoffen en 

de kans op uitstroming. Het PR kan worden wecrgegeven op een topografische kaart door 

middel van lijnen die getrokken zijn door punten met een gelijk risko. De grenswaarde van 

het PR voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is 10'6 per jaar voor nieuwe situaties. Als hct 

Plaatsgebonden Risko lO-s per jaar is, wordt het als verwaarloosbaar beschouwd. 
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Het Groepsrisico (GR) wordt, naast de mogelijke ongevallen en bijbehorende 

ongevalsfrequentie, bepaald door de aanwezige mensen in de nabijheid van een eventueel 

ongeval. Met het GR wordt aangegeven hoe hoog het totaal aantal slachtoffers bij een 

ongeval kan zijn op basis van de aanwezige mensen. Naarmate de groep slachtoffers groter 

wordt, moet de kans op een dergelijk ongeval (kwadratisch) kleiner zijn. Bij het bepalen van 

het GR wordt er ge toetst aan een orienterende waarde uit de RNVGS. Het GR wordt 

weergeven met behulp van een zogenaamde fN-curve. Het GR wordt grafisch weergegeven 

door een lijn waarmee de kans (f) wordt afgezet tegen het mogelijke aanta l dodelijke 

slachtoffers (N). Bij het gebruik van het Groepsris ico wordt aan gemeenten en provincies de 

mogelijkheid geboden om gemotiveerd, op basis van een integrale belangenafweging, van 

de orienterende waarde af te wijken. 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

CONCRETE RICHTlIJN VOOR De Circulaire 'Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen' van de Minister van 

DE VEILIGHEID VROM uit 1984 [14] geeft regels voor zonering van nieuwe traces van 

aardgastransportleidingen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van 

bestaande aardgastransportleidingen. 

In de Circulaire van VROM (1984)worden afstanden vanaf de transportleid ingen gegeven, 

waarop kwetsbare bestemmingen gerealiseerd kunnen worden, dit is de toetsingsafstand. 

Wanneer de toetsingsafstand niet gehaald word t, gelden er min imale bebollwingsafstanden . In 

de Circulaire van VROM (1984) zijn d rie zones aangegeven in verband met de aanwezigheid 

van aardgastransportleidingen: 

Een belemmerende strook vastgelegd in het zakelijk recht, waar geen bebouwing is 

toegestaan. 

Een gebied waar incidentele bebouwing en minder kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Een gebied waar woonbebouwing en andere kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Deze zones zijn met bijbehorende toetsingafstanden en minimaal aan te houden 

bebouwingsafstanden uitgewerkt. De Circulaire VROM 1984 geeft aan da t, indien de 

bebouwingsafstand wegens knelpuntensituaties ten gevolge van de aard van de omgeving 

niet kan worden gerealiseerd, het is toegestaan om de afstanden eenmalig te halveren indien 

bij de uitvoering extra constructieve maatregelen worden genomen. De afstand dient 

minstens te voldoen aan de afstand voor incidentele bebouwing (5 meter). 

Extra maat regelen kunnen zijn: 

Een gronddekking groter of gelijk aan 2 meter gecombineerd met extra markering of 

bewaking; of 

Een afdekking met betonplaten boven de aardgastransportleiding; of 

Een damwandconstructie naast de aardgastransportleiding; of 

Het toepassen van materiaal met hogere gespecificeerde minimum kerftaa iheid. 

De Minister van VROM1 verzoekt gemeenten en provincies om de richtlijnen inzake 

afstanden tussen aardgastransportleidingen en woonbebouwing in acht te nemen. Wanneer 

richtlijnen overschreden dreigen te worden door nieuwe ontwikkelingen heeft dit 

consequenties voor het ve iligheidsn iveau rond de aardgastransportieid ing en dient de 

inrichting van het omringende gebied aangepast te worden. Voor veran twoorde afwijkingen 

I Brief met kenmerk DGMH/B nummer 0104004 van 26 november 1984. 
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van de richtlijnen worden in de Circulaire VROM 1984 handvatten/maatregclcn 

aangedragen. 

Besluit Externe Veifigheid Inrichtingen (2004) 

Het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in Besluit 

Externe Vciligheid Inrichtingen (BEVI) [15], welke in oktober 2004 in werking is getreden. 

Het BEVI is het eerste bcsluit dat de Richtlijn v~~r externe veilighcid wettelijk verankerd. 

Bet BEVI is een AMvB welke verbonden is aan de Wet milieubeheer en de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. De belangrijkste wijziging in dit bcsluit is dat ten aanzien van het 

groepsrisico cen vcrantwoordingsplicht aanwezig is, Dit houdt in dat v~~r cen toenamc van 

het groepsrisico ten opzichte van de orienterende waarde gekeken moet worden naar 

alternatieven, rol van de brandweer en dergelijke. 

Wet geluidhinder (1979) 

De Wet geluidhinder behandelt de geluidnormstelling, Voor de aanwezige woningen langs 

nieuwe wegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), 

Bij reconstructie van een bestaande weg gelden andere regels. Dan is er al sprake van 

geluidbelasting voor woningen in de regio, Voor rcconstructic geldt dat aan een fysieke 

wijziging van een weg die de geluidbelasting op gevocligc bestemmingcn met 1,5 dB(A) of 

meer laat toencmen wettclijke conscquenties zijn verbonden. Er dienen dan maatregelen te 

worden getroffen die de toename wegncmen of er diencn zogenaamde 'hogere waarden' te 

worden vastgesteld, De verhoging van de geluidbelasting mag, gerekend vanaf de 

heersende waal'de of vanaf een eerder vastgesteldc hogerc waarde, nooit meer bedragen 

dan 5 dB(A), In geval van reconstructie is de hoogte van de grenswaarde afhankelijk van 

een aantal factoren namelijk: 

Wat is de geluidbelasting momenteel? 

Is voor de betreffende woning al eerder een hogere waarde of saneringswaarde 

vastgesteld? 

Er is dus geen vaste normstelling die v~~r aIle woningen in het studiegebied hetzelfde is, 

maar de grenswaarde kan per Ioeatic en per situatie verschillen, 

Besluit luchtkwaliteit (2005) 

Afhankelijk van de concentraties luchtverontreinigende stoffen waaraan een persoon 

blootgeste!d wordt, kunnen er acute en chronische gezondheidseffecten optredcn. 

Gezondheidsproblemen, zoals keel- en neusirritatic en astmatische klachten, treden met 

name op bij SMOG-vorming, Chronische effecten treden op na langere tijd van blootstelling 

aan te hoge concentraties luchtverontreinigcndc stoffen. Om te bepaJcn welke concentraties 

aeceptabel zijn en welke coneentratics voor acute of chronische effecten zorgcn is op 19 juli 

2001 hct (herziene) Bcsluit luchtkwaliteie in werking getreden. Dit Besluit implementeert 

de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteieo en de daarbij behorendc 1e EU-dochterrichtlijn11 in de 

Nederlandse wetgeving en geeft grenswaarden aan voor de luchtvcrontreinigende stoffen 

zwaveldioxide (S02)' stikstofdioxide (NO), zwevende deeltjes (PM10 of "fijn stofN) en lood 

? Staatsbl<1d (2001), nummer 269 

'" Richtlijn 96/62/EG, 27-09-1996, PbEG L 296 (EV, 1996) 

"Richtlijn 1999/30/EG, 22-04-1999, PbEG L 163 (EU, 1999) 
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Tabe l B2.41 

Normen uit het Beslu it 

luchtkwaliteit t.a.v. de 

luchtcomponent stikstofdioxide 

(NO, ). 

Tabel B2.42 

Normen uit het Besluit 

luchtkwaliteit t.a.v. de 

luchtcomponent fijn stof 

(PM10). 

STARTNOTITI EIMER FLORIADE 2012 1 

(Pb). De grenswaarden voor de stoffen Benzeen (C6H6) en Koolmonoxide (CO) zijn 

opgenomen in de 2e EU-dochterrichtlijn12
• 

in Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (N02) en 

fijn stof (PMlO). In dit onderzoek wordt daarom vooral aan deze stoffen aandacht besteed . 

in Tabel 82.41 zijn de normen weergegeven zoals deze voor stikstofdioxide gelden in 

Nederland (deze zijn overigens gelijk aan de rest van Europa). 

Toetslngseenheld 
Maxlmale 

Opmerklng 
concentratie 

Jaargemiddelde concentratie: 
grenswaarde 40 ~g/m' Vanaf 2010 is de grenswaarde voor stikstofoxide 

van kracht 

Plandrempel (2005) 50 IJg/m J Tot 2010 neemt de plandrempel met 21Jg/m' per 

jaar af. De grenswaarde gaat geJden vanaf 2010 

Uuraemiddelde concentratie: 
grenswaarde vanaf 200 IJg/m' overschrijding maximaal18 uur per kalenderjaar 

01-01-2010 toegestaan 

Plandrempel (2005) 250 IJg/m' Tot 2010 neemt de plandrempel met 10 IJg/ml per 

jaar af. De grenswaarde gaat gelden vanaf 2010 

Voor zeer drukke verkeerssituatiei: 
grenswaarde tot aan 290 IJg/ml overschrijding maximaal18 uur per kalenderjaar 
01-01-2010 toegestaan 

Alarmdrempe l 400 IJg/ml overschrijd ing maximaal 18 x per kalenderjaar 

toegestaan bijgebieden > 100 km 2 

Voor zeer drukke verkeerssituaties op wegen waarbij de intensiteit groter is dan 40.000 

motorvoertuigen per etmaal. 

In Tabel B2.42 zijn de normen weergegeven zoals deze voor fijn stof vanaf 2005 geld en in 

Nederland (Europese norm). 

Toetsingseenheid 
Maxlmale 

Opmerkmg 
concentratie 

~ 

Jaargemiddelde concentrar humaan: 
grenswaarde 40 IJg/ml 5inds 2005 is de plandrempel gelijk aan de 

grenswaarde 

DSJ}qemiddelde concentratie, humaan: 
grenswaarde vana f 50 IJg/m' Overschrijding maximaal 35 dagen per 

01-01-2005 kalenderjaar toegestaan. 5inds 2005 is de 

plandrempel qeliik aan de grenswaarde 

BE5LUIT LUCHTKWALITEIT EN ACHTERGRONDCONCENTRATIE 

Op vee I plaatsen in Nederland worden de normen voor luchtkwaliteit overschreden. lowel nu 

als in de toekomst worden de luchtverontreinig ingconcentraties grotendeels bepaald door de 

achtergrondconcentraties. Het achtergrondniveau is een generiek gemiddelde van de bijdrage 

van aile verontreinigingen. V~~r de meest kr itieke stoffen komt een groat deel van deze 

verontre inigingen uit onze buu rlanden. Voor fij n stof (PM 10) is de bijdrage uit het buitenland 

" Richtlijn 2000/69 lEG, 13-12-2000, PbEG L 313 (EU, 1999) 
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65% en voor N02 is dit 40%. Daarnaast bestaat een gedeelte van de achtergrondconcentratie 

van fljn stof uit (doorgaans minder schadelijke) natuurlijke bronnen. 

Behalve de schadelijke effecten voor de mens geven de overschrijdingen geen ruimte voor de 

ontwikkellng van infrastructuur of stedelijke uitbreiding. In de huidige bepaling van de 

achtergrondconcentraties zitten echter een aantal onnauwkeurigheden. Momenteel is daarom 

een nieuw conceptbesluit luchtkwaliteit in procedure. Oit biedt de mogelijkheid om de 

luchtverontreiniging door fijn stof die het gevolg is van natuurverschijnselen buiten 

beschouwlng te laten. Deze correctle geeft meer ruimte voor die ontwikkeling die op zichzelf 

geen significante bijdrage leveren aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast blijft er 

sprake van een inspanningsverplichting om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Nieuwe Monumentenwet (aangenomen in de 2e en 1e kamer) 
Archeologische resten onder de grond vormen een belangrijk deel van de geschiedenis van 

Nederland. Doordat Nederland klein is en er veel economische activiteiten plaatsvinden, 

dreigen veel van die resten verloren te gaan. Tenzij we er van te voren rekening mee 

houden, bijvoorbeeld bij het aanleggen van spoorwegen, dijken, nieuwe wijken of 

bedrijventerreinen. 

De maatschappelijke betekenis van de archeologie neemt toe wanneer het publiek er ook 

kennis van kan nemen door bijvoorbeeld vondsten uit opgravingen tentoon te stellen of 

open dagen bij opgravingen te organiseren. Nog beter is het om archeologische 

monumenten in hun context te bewaren voor genera ties na ons d ie met andere 

wetenschappelijke inzichten, andere opvattingen over de geschiedenis en betere method en 

het bodemarchief kunnen onderzoeken. Het grote publiek wordt bereikt door de 

archeologische relicten als grafheuvels en wallensystemen in het landschap zichtbaar, 

herkenbaar en beleefbaar te maken 

PROVINCIAAl SElEID 

Beleid 
Provinciaal Streekplanuitwerking TPN Gull 1999) 

Provinciaal OmgevingspJan Limburg (2006) 

Natuur en landschap 
Nota Provinciaal Erfgoedbeleid 
Stimulerin splan Natuur, Bos en Landschap (2001) 

Streekplanuitwerking TPN (juli 1999) 

De in 1999 door Gedeputeerde Staten van Limburg vastgestelde Streekplanuitwerking [16] 

voorziet in de realisatie van Trade Port Noord, het vervolg op het bestaande Trade Port 

West nabij Heierhoeve. Voor deze Streekplanuitwerking is een m .e.r .-procedure gevolgd. 

Het streekplan-MER wijst uit dat TPN op drie manieren kan worden ontwikkeld . In de 

Streekplanuitwerking is gekozen voor de meest mi lieuvriendelijke variant; het zogenoemde 

Twin model uit het MER. Deze variant gaat uit ervan uit dat de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein zoveel mogelijk aan de randen van het gebied (langs de snelwegen en de 

spoorlijnen) plaatsvindt. 

De gemeente Venlo streeft bij de ontwikkeling en inrichting van TPN een hoge ruimtelijke 

kwaliteit na, te weten: 

Bestaande kwaliteiten van natuUf en landschap zoveel mogelijk ontzien. 

Ruimte creeren voor ecologische verbindingszones. 
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Dit resulteerde in de Streekplanl,.litwerking in cen twcedeling van TPN. Bet bedrijventerrein 

Heicrhoeve in de westelijke lob en het bedrijvenpark Heierkerkweg/Horsterweg in de 

oostelijke lob van het plangebied. Voor het bedrijventerrein in de westelijke lob wordt 

voorzien in industriele activiteiten (transport-, distributie- en prodl,.lctiefaciliteiten) en een 

railterminai (20 ha). Het bedl'ijvenpark in de oostelijke lob is bedoeld voor kantool'achtige 

bedrijven die belang hebben bij een hoogwaardige ligging en representatieve uitstraling. 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2006) 

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006) is cen plan op hoofdlijnen. Het biedt 

een samenhangend overzicht van de pl'ovincialc visie op de ontwikkeling van de 

kwaliteitsregio Limburg, en de ambities, 1'01 en werkwijze op een groot aantal 

beleidsterreinen. Het is zowel Structuurvisie, Streekplan, Waterhuishoudingplan, 

Milieubeleidplan, ais Verkecr en vervoerplan, en bevat de hoofdlijncn van de fysieke 

onderdelen van het economische, en sociaal-culturele beleid. 

De Provincie Limburg wi! meer dan in het ver1eden wcrk makcn van grensoverschrijdende 

samenwerking. De strategische positie van Limburg in het hart van het belangrijkste 

metropolitaans gebied in Europa biedt hiertoe vol op mogelijkheden. Sterk en kansrijk is in 

het bijzonder de samenwerking binnen cen tweetal grensoverschl'ijdende stedelijke 

netwerken. Zo vormt Zuid Limburg onderdeel van het netwel'k Maastricht-Aken-Hasselt

Heed en-Luik (MAHHL) en valt Noor d- en Midden Limburg binnen het netwerk 

Brabantstad-Venlo-Rijn/Ruhrgebicd. Op nationale schaal behool't Limburg tot Zuid-Oost 

Nederland, dat door het Rijk is aangemerkt 0.1 5 Technologische Topregio. Met Noord

Brabant en Gelderland wordt op diverse terreinen (economic, infrastructuur, de Maas, 

ecologic) nauw samengewerkt. De belangrijkste gl'ensoverschrijdende ambities zijn 

hierondel'samengevat. 

Natuur en landschap 

Realisering van de grensoverschrijdende robuuste vel' binding Schinveld-Mook/ 

Reichswald. 

Maasdal: realisatie van het grensoverschrijdend Rivierenpark Grensmaas en de natte 

ecologische structuur langs de Zandmaas. 

Realisatie van grot c aaneengesloten natuur gebieden de Peelvenen en 

Kempenerbl'Oek/Weel'tel'en Budelrbergen. 

Vcrsterking van het Nationaallandschap Zuid-Limburg als onderdeel van de 

ontwikkeling van het Drielandenpark. 

Milieu 

Blijvend sterke inzet in hct kadel' van Europese Thematische strategieen om beleid af te 

stemmen en om resultaten voor Limburg te bereiken. 

Samenwerking o.a. op het gebicd van luchtkwaliteit en afval. 

Water 

Samcnwcl'king om te komcn tot een duurzame beheersing van de hoogwatel'problemen 

en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van de grensoverschrijdende 

wateren. 
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Economie 

Limburg ais ondcrdeel van de drichock Eindhoven-Leuven-Aken op de kaart zetten en 

houden als innovatieve regio met kennisintensieve, technologisch hoogwaardigc en 

duurzame bedrijvigheid. 

Stimuleren van samenwerking tussen universiteit en in de regio en tussen 

kennisinstellingen en bedrijvcn. 

Ontwikkeling van Greenport Venlo in internationale context, ais bclangrijke component 

van een transnationaal (Europees) netwerk van mainports voor voedseldistributie en 

van het Trans Europese Netwerk voor Transport. 

Mobiiiteit en infrastructuur 

Completering van ontbrckende schakels met het Euregionaie (snd)wegcnnet. 

Verdere ontwikkeling van de knooppunt en Venlo en Sittard-Geleen. 

Grensoverschrijdende samenwerking om te komen tot meer vervoer over spoor en 

water en mindel' via de weg. 

Verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer en verbetering van de 

aansluiting van Limburg op het HSL-net. 

Grensoverschrijdende stedelijke netwerken. 

Ondersteuning van samenwerking en benutting van kansen binnen de voor Limburg 

relevante (grensoverschrijdende) stedelijke netwerken: het MAHHL-gebied en het 

netwerk Brabant stad-Venlo~Rijn/Ruhrgebied. 

Samenwerking met Luik en het Waalse Gewest am in te spelen op zich ontwikkelende 

potenties en am tot een gezamenlijke strategie t e komen vaal' de zone tussen Luik en 

Maastricht. 

Onde1'steuning van grcnsove1'schrijdende samenwerking op hct gcbied van 

ve1'stedelijking en wonen. 

Nota Provinciaai Erfgoedbeieid 

De Provincie Limburg kiest vaal' een integrale benadering van cultuu1'behoud en 

cultuurbereik: instandhouding van monllmenten en zorg voor archealagische resten gaan 

samen met educatieve activiteiten voar iedereen. In de Nota Erfgaedbeleid heeft de 

Provincie haa1' beleidsdoelstellingen met betrekking tot het behoud van monumenten en 

archeologie nader uitgewerkt. De Nota en de verniellwde nadere slibsidieregeis voor 

cultured erfgoed zijn gepllbliceerd in de brochure 'Provinciaal Erfgoedbeleid'. De Nota is 

eveneens in te zien op de website van de provincie. 

Stimuieringspian NatuUl; Bos en Landschap (2001) 

In het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap [17] voor Noord-Limburg-West (tcvens 

Natllurgebieds- en Beheersgebiedsplan) is de EHS nader uitgewerkt en begrensd in de 

"Provinciale Ecologische Structuur"(PES). Dc PES bestaat lIit een samenhangende structuur 

van natuurgebieden, multifunctionele bossen, ecologische ontwikkelingszones en 

ecologische verbindingszones. 
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De bossen in het noordwesten van het verkeersknooppunt (A67 I A73) behoren tot de 

categorieen natuurgebied en multifunctioneel bos. Dit gebied "Zaarderheiken" inclusief het 

Mierbeekdalligt op een strategisch punt, als onderdeel van een groene noordMzuid 

verbinding ten westen van de Maas. Het deel van het FloriadeMterrein dat samenvalt met het 

bedcijvenpark is aangegeven als 'verstedelijkt gebied met natuurwaarde'. Het zuidelijke 

deel van het Floriade-terrein is aangeven van als 'kleinschalig cultuurlandschap' met enkele 

'natuur/bos met belangrijke natuurfunctie' er in gelegen. 

REGIONAAL BELEID 

Beleld 

Regionaal Beleid Waterleidingmaatschappij Limburg en eMWater Group 

Integrale Natuurvisie 

Waterplan Gemeente Venlo (2005) 

Beleid Waterleidingmaatschappij Limburg en e-Water Group 

In de regionale watervisie van WML en e-Water Group wordt gestreefd naar duurzame 

waterconcepten waarbij hergebruik van regenwater, kringloopsluiting, minimale 

milieu bela sting en inzet van natuurlijke bronnen een prominente plek innemen. De 

watervisie is toegespitst op veerkrachtige watersystemen die in staat zijn een grotere 

retentie binnen het plangebied te realiseren. Ingezet wordt namelijk op hergebruik van 

hemelwater als aanvullend gietwater voor de glastuinbouw. Onder andere TPN en TPW 

zijn doelgebieden. 

Integrate Natuurvisie 

In de integrale natuurvisie [OJ is een streefbeeld opgenomen voor het gebied rond Trade 

Port, Kraijelheide, Blericksche Heide, Zaarderheiken, Koelbroek en omgeving Grubbenvorst 

(Gebroken Slot en St. Jansleutelbos). Het streefbeeld bestaat uit het een samenhangend, halfM 

open landschap met loofbos, heide, graslanden, vennen, oude meanders en extensief 

beheerde landbouwgebieden. 
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Genoemde maatregelen om dit streefbeeld te ontwikkelen zijn voor TPN en omgeving: 

Ontwikkelen nieuw natuurgebied in het groene hart aansluitend aan Trade Port en 

bestaand natuurgebied Zaarderheiken. Ook de in en rond Trade Port gelegen ecologische 

verbindingszone s lu iten hierop aan. Het betreft hier een invulling van de natuur- en 

boscompensatie. De realisatie van de ecologische verbindingszone, het recreatief 

medegebruik en de realisatie van een golfbaan wordt nu in een model voor het groene 

hart uitgewerkt. 

Ontwikkelen kantorenpark gecombineerd met hoogwaardig green (is onderdeel van 

Trade Port). 

Ontwikkelen landgoederenzone tangs de Horsterweg (wonen in het groen). 

Aanleg ecotunnels onder A67 en spoorlijn in combinatie met ontsluiting van recreatief en 

woon- werkverkeer (fiets). 

De Noordervaart ecologisch inrichten (inclusief omleiding Everlose beek) en vanuit 

cultuurhistorisch en ecologisch opzicht herstellen en daarbij barrierewerking van o.a. A67 

en A73- oplossen. 

De natuurkwaliteit van bestaande bossen verbeteren door bosomvorming, uitbreiding 

heide, grasland en ruigte. Het doel is ecologische samenhang versterken. 
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Waterplan Gemeente VenIa (2005) 

De gemeente Venlo heeft samen met het waterschap Peel en Maasvallei en de Provincie 

Limburg het waterbeleid verwoord in het gemeentelijk waterplan. De gemeente wi! het 

waterbeheer vormgeven via vijf sporen. Dit zijn: 

Lang vasthouden, langzaam afvoeren. 

Schoon maken, schoon houden. 

Zichtbaar en aantrekkelijk, funct ioneel. 

Hemelwater als duurzame bron. 

Proces en zorg. 

Voor het Venlose water is in het waterplan een methodiek aangehouden waarbij er sprake is 

van behouden, voorkomen, ontwikkelen en repareren. Deze methodiek en de 

vijfsporenaanpak vormen samen de bouwstenen voor het gewenste watersysteem. Deze 

bouwstenen zijn per deelgebied uitwerkt. Per stroomgebied is een ambitieniveau 

vastgesteld. Voor het stroomgebied van de Mierbeek, waarin een deel van het plangebied is 

gelegen, is het middelste ambitieniveau maatgevend. 

Dit middeiste ambitieniveau, van toepassing op onder meer het stroomgebied van de 

Mierbeek en daarmee op Venio Noord-West, is uitgewerkt in een aantal doelstellingen. De 

belangrijkste zijn: 

Reductie van piekafvoeren op de Maas met 10%. 

100% afkoppelen van verhard oppervlak bij nieuwbouw. 

Extra maatregelen SEF-beken op generiek beleid diffuse bronnen. 

Beperken overs torten in oppervlaktewater in volume en frequentie. 

Goede waterkwaliteit. Voldoet aan MTR-normen. Beperkte overschrijding N en P. 

Versterken groenblauwe dooradering en realisatie EHS. 

Inrichting en beheer afstemmen op functies door mee te liften met projecten en 

oplossen grootste knelpunten. 

Natuurvriendelijke inrkhting SEF-beken (waaronder Mierbeek). 

Realiseren vispasseerbaarheid conform IWBP 2004-2007. 

Beleid verwijderen overkluizingen: nee 'tenzij'. 

Opstarten projecten E-Water waar mogelijk. 

Terugdringen gebruik grondwater als proceswater. 

Implementeren DuBo richtlijnen bij stedenbouwkundige projecten. 

GEMEENTElIJK BHEID 

Beleid 

Lokaal 
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Bodembeleidsplan 2006 

Gemeentelijk Archeo logiebeleid 

Klimaatbeleid Venlo 

Bestemmingsplan park Zaarderheiken (2006) 

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord (2004) 

Watertoets 
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Bodembeleidsplan 2006 
Het bodembeleidsplan beschrijft de uitgangspunten van het bodembeleid in Venio en de 

daaruit voortvlocicnde bodemkwalitcitsdoeistellingen. Venlo heeft gekozen voor een 

gebiedsgerichte aanpak. In de tweede helft van 2007 zal hiervoor een bodembeheerplan 

met bodemkwaliteitskaart door de gemeenteraad worden vastgesteld, 

Het bodcmbeleidsplan vormt het kader voor de aanpak van bodemverontreinigingen (Wet 

bodembescherming), Het is tevens het toctsingskadcr bij andere procedures zoals wijziging 

van bestemmingspian (Wet op de Ruimtelijke Ordening) en aanvraag bouwvergunning 

(Woningwet). 

Gemeentelijk Archeologiebeleid 
Het totaal aan cultllllrhistoric (archeologie, monumenten, historisch landschap en groen) 

draagt bij aan de leefbaarheid (diversiteit), dc identitcit (imago), de saamhorighcid 

(gezamenlijk verleden, inburgering) en cconomische vitaliteit (behoud door ontwikkeling, 

kwaliteit, diversitcit) van stad, dorpen en omliggend buitengebied. 

Aandacht voor cultuurhistoric anno nu is niet allecn een kwestie van cultuurbehoud, maar 

ook van economic, Toeristisch en economisch onderzoek van marketingspecialisten heeft 

uitgewezen hoc concreet de economische zuigkracht is van aantrckkelijkc landschap pen 

fraai ogende monumenten, en beleefbaar gemaakte archeologische vindplaatsen, Juist de 

strategische positie van Venlo als grcnsstad aan de Maas en als agrokcrngebied in een 

karakteristiek landschap met cen grate diversiteit aan cultuurhistorische kwaliteiten biedt 

cen uitgelezen kans am deze potenties volop te benutten. In dit pcrspectief gcplaatst heeft 

aandacht vaal' cultuurhistorie niet als eindresultaat het bevriezen van datgcne wat er nu nag 

is. Het gaat juist om het vormen van voorwaardenscheppend beleid voor toekomstige 

ontwikkelingen, waar ook bc1angcn als economie bij winnen. 

Primair dod van het archeologiebeleid is het streven naar cen optimaal behoud en beheer 

(documcntatie, presentatie) en benutten (bcleefbaar maken, toerisme, recreatie) van een 

representatief deel van het archeologisch bodcmarchief dat in potentie bijdraagt aan de 

kennis over het lokale, regionale en landelijke verleden, Daarbij richt de gemeente zich met 

name op de archeologische ensembles in die gebieden waar ondergrondse en bovengrondse 

waarden (monumenten, landschap) tc koppelen zijn zoals binnen Greenpark/Floriadc. 

Klimaatbeleid 
De gemeente Venlo heeft haar klimaatbcleid uitgewerkt in het "Uitvoeringsprogramma 

Klimaatbeleid 2004~2007, De 23 projecten uit het uitvoeringsprogramma hebben betrekking 

op gemeentelijke gebouwen, woningbouw, bedrijven, verkeer en vervoer, agrarische sector 

en duurzame energie, Met dit uitvoeringsprogramma zijn een aantailopende projecten op 

het gebied van energie en klima at gebundeld, zoals bedrijventerrein Trade Port Noord. 

Daarnaast is voor een aantal grote ruimtclijke ontwikkelingen een energieambitie 

vastgelegd. De aandacht voor duurzame energie heeft cen nieuwe impuls gekregcn door de 

uitvoering van een duurzamc energiescan, en diverse onderzoeken in overleg met 

marktpartijen over de toepassingsmogelijkheden van duurzame energie in Venio. 
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Motie: "Venia klimaatneutraal" 

De gemeenteraad van VenIo in vergadering bijeen op 28 maart 2007. In deze moHe wordt 

verwoord dat de bestrijding van de klimaatcrisis is geen taak van de landelijke overheid 

aileen. Juist op gemeentelijk niveau kunnen en moeten we vecl meer doen. Gemeentes als 

Apeldoorn, Breda, Groningen en Amsterdam hebben daarvoor zeer ambitieuze plannen 

neergelegd. Ook Gemeente Venlo wil nog meer doen. In de motie van Groenlinks, Partij van 

de Arbeid en de locale democraten is opgenomen dat zij willen dat de gemeente Venio twec 

ambitieuze doeistellingen formuleert: 

Streven naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. 

" Te beginnen met een klimaatncutralc gemeentelijkc organisatie in 2015. 

Om deze ambitics te realiseren moet de gemecnte een zo laag mogelijk energieverbruik 

nastreven, duurzame energie gebruiken en een 20 gering mogelijkc uitstoot van 

broeikasgassen realiseren. De uitstoot die men niet kan voorkomen wordt gecompenseerd, 

bijvoorbeeld door bosaanplant of energie-innovatie. 

Het wcrken aan een klimaatneutrale gemeente is een gezamenlijke inspanning van 

overheid, nutsbedrijven, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en burgers - voor allen 

levert deze groene innovatie winst op. am de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal te 

maken, 2ijn onder meer de volgende maatregelen nodig: 

Energiebesparing en gcbruik van duurzame energic in alle overheidsgebouwen. 

Ecn klimaatneutrale bedrijfsvoering. 

Een klimaatbewust inkoopbeleid. 

Een schoon wagenpark. 

Een duurzaam beleggingsbeleid. 

Tenslotte roept de raad het college van B&W om Venlo lid te maken van het 

Klimaatverbond Nederland, een vereniging voor en door gemeenten en provincies met ais 

voornaamste doel om gezamenlijk het klimaat- en milieubeleid op een hoger niveau te 

brengen. 

Motie NKlavertje 4 klimaatneutraal" 

In deze motie is opgenomen dat met de voorgenomen ontwikkeling VOOl' Greenport en 

Klavertje 4 en het problcem van klimaatverandering een win-win-sitl.latie kan worden 

gecreerd door maatregelen tegen klimaatverandering nadrukkelijk mee te nemen bij de 

verdere ontwikkeling van Greenport / Klavcrtje 4. Hiervoor worden in de motie twee 

onderzoeken voorgesteld: 

A. Haalbaarheidsonderzoek of het technisch en economisch mogelijk is om het plan 

Klavertje 4 klimaatneutraall.lit te voeren. Indien dit niet mogelijk is dient de 

haalbaarheidsstudie aan te tonen wat weI maximaal haalbaar is. 

B. Onderzoek naar de realisatie van enkele wind turbines die naast de opwckking van 

duurzame energie voor het plangebied een tweede functie als landmark bij de poorten 

van Venio moeten krijgen. 
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Bestemmingsplan Trade Port Noord en park Zaarderheiken (2006) 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken [19] biedt 

het juridisch-planologisch kader vODr de ontwikkeling van het grootschalige 

bedrijventerrein Trade Port Noord en het park Zaarderheiken. De in het POL en het 

StimuJeringsplan van de provincie opgenomen ecologische verbindingszone, wordt 

eveneens uitgewerkt in het voorliggende bestemmingsplan. Hoewel het zuidelijk deel van 

het Floriade-terrein binnen het plangebied van dit bestemmingsplan ligt, is de Floriade niet 

in dit bestemmingsplan geregeld. Hiertoe word t een separate procedure gevolgd volgens 

art. 19·1 Wro, waarvoor deze MER wordt opgesteld. 

Het Park Zaarderheiken krijgt als hoofdbestemming natuurdoeleinden (donkergroen) en 

een nevenbestemming recrea tieve doeleinden (blauwgroen). Water neemt binnen beide 

doeleinden een belangrijke plek in, met name daar waar het de golfbaan betreft. Daarnaast 

ligt de afvoerende watergang van een groot deel van het plangebied in het Park. Oit is de 

Mierbeek. Het watersysteem van de Floriade zal afgestemd moeten worden op het systeem 

zoa ls beschreven in dit bestemmingsplan. Het agrarische gebied ten noorden van de 

Heierkerkweg is geel weergegeven en de bestaande bebouwing, met huiskavel oranje. 

Bedrijfsdoeleinden (paars) zijn voora! voorzien in het westelijk deel, dat wordt aangeduid 

als Trade Port Noord. Maar ook ter plaatse van het Floriade· terrein zijn enkele percelen 

voorz ien van deze aanduiding. 
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Bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord (2004) 

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord [201 biedt het juridisch-planologisch 

kader voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Trade Port Noord en een ecologische 

verbindingszone. De ecologische verbindingszone betreft een "extra" zone. Bij de 

beschrijving vande toekomstige ontwikkeling van het bedrijvenpark Trade Port Noord 

rekening gehouden met de eerste gedachten over de Floriade. Uitgangspunt voor 

besternmingsplan is derhalve dat beide ontwikkelingen "coexistent" zijn. De ontwikkeling 

van de Floriade -voor zover deze binnen het plangebied van het bestemmingsplan 

Bedrijvenpark Trade Port Noord valt- moet rnogelijk zijn. Bovendien kunnen de 

voorzieningen en gebouwen die dienst doen voor de Floriade, tevens een functie vervullen 

in het kader van de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Echter, hoewel het noordelijk dee! 

van het Floriade-terrein binnen het plangebied van dit bestemmingsplan ligt, is de Floriade 

niet in d it bestemmingsplan geregeld. Hiertoe word t een separate procedure gevolgd 

volgens art. 19-1 Wro, waarvoor deze MER wordt opgesteld. 

Voor het bedrijvenpark Trade Port Noord is het uitgangspunt om waar mogelijk aan 

te slu iten op bestaande landweggeljes, bosranden en open plekken. De bestemming 

'bedrijfsdoeleinden' is met paars aangeduid op de afbeeld ing h iernaast. Enkele percelen met 

jonge opstanden zullen plaats gaan maken voor bed rijven. De oudere bospercelen blijven 

hierbij behouden. In het bedrijvenpark is een ecologische verbindingszone opgenomen met 

een minimale breedte van 100 meter, deze zone en de overige bospercelen en bosweggeljes 

is geel aangegeven op de hiemaast staande afbeelding. De ecologische verbindingszone is 

geschikt voor dassen en andere kleine zoogdieren en moet aansluiten op de reeds bestaande 

voorzieningen bij de A73. 

Een RRP-olieleid ing gaat dwars door het plangebied . 

De beteken/s van be/de bestemm/ngsplannen voor de Floriade 
In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste bestemmingen uit beide hierboven 

beschreven bestemmingsplannen weergegeven. Tevens is het plangebied van de Floriade 

hierover geprojecteerd, zodat inzicht word t verkregen in de bestemmingen ter plaatse van 

het Floriade-terrein. 
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Watertoets 
De watertoets wordt doorlopen ten behoeve van de ruimtelijke planvorming vocr de 

Floriade. Inmiddels heeft een eerste overleg plaatsgevonden met het waterschap Peel en 

Maasvallei, de beheerder van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater. 

Hierbij zijn een aan tal uitgangspunten en randvoorwaarden voor de planvorming benoemd. 

Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing en het MER zal nadere invulling worden 

gegeven aan de watertoets. Hierbij wordt ook de provincie Limburg, als beheerder van het 

grondwater betrokken. Opgemerkt wordt dat ten behoeve van het bestemmingplan 

Bedrijvenpark Trade Port Noord (september 2004) er een volledige watertoets met de 

waterbeheerders is doorlopen. Deze watertoets vormt een van de vertrekpunten in de 

planvorming. 
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