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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 990231

Aanvraagnaam DCM Exploitatie Lomm B.V.

Uw referentiecode 085746ad

Ingediend op 30-10-2013

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Verzoek veranderingsvergunning ingevolge de Wabo
voor Hoogwatergeul Lomm bestaande uit de volgende
planonderdelen:
1. De optimalisatie van de vergunde hoogwatergeul.
2. De aanleg van een bypass.
3. De herontwikkeling van een te saneren kassengebied.

Opmerking Indien inzage in de kosten voor projectonderdelen
noodzakelijk is, kunt u zich hiervoor tot DCM Exploitatie
Lomm wenden.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Venlo

Bezoekadres: Garnizoenweg 3
5928 NA Blerick
Gemeente Venlo

Postadres: Postbus 3434
5902 RK VENLO

Telefoonnummer: 14077

Faxnummer: 077-3596766

E-mailadres algemeen: info@venlo.nl

Website: www.venlo.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Weg aanleggen of veranderen

• Weg aanleggen of veranderen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Verandering

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Kappen

• Kappen

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 00001946

Vestigingsnummer 000019462786

Statutaire naam DCM Exploitatie Lomm BV

Handelsnaam DCM Exploitatie Lomm BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters A.G.H.

Voorvoegsels -

Achternaam Reintjes

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6598BL

Huisnummer 16

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Hoogveld

Woonplaats Heijen

4 Correspondentieadres

Postbus 90

Postcode 6590AB

Plaats Gennep
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Formulierversie
2013.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30073990

Vestigingsnummer 000017146607

Statutaire naam LBPSIGHT BV

Handelsnaam LBP|SIGHT

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters F.C.

Voorvoegsels -

Achternaam Wulterkens

Functie Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3439MT

Huisnummer 40

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Kelvinbaan

Woonplaats NIEUWEGEIN

4 Correspondentieadres

Postbus 1475

Postcode 3430BL

Plaats Nieuwegein
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Venlo

Kadastrale gemeente Arcen en Velden

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 153

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Deze ontgronding omvat meerdere kadastrale percelen (zie
verzoek Ontgrondingenwetvergunning).
Het bezoekadres is Voort 15, 5943 NC Lomm.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag DCM Exploitatie Lomm BV is eigenaar van een gedeelte
van de percelen. Voor de percelen waar zij geen eigenaar
van is, hebben de eigenaren ingestemd met de uitvoering
van het project.
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Formulierversie
2013.01 Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg of verandering van
de weg?

Verwijderen van een deel van de Kapelstraat

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Geef de afmetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

485 meter

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Om wat voor weg gaat het? Provinciale weg
Gemeentelijke weg
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Formulierversie
2013.01 Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? DCM Exploitatie Lomm BV

Wat is de aard van de inrichting? Exploitatie van de grondstoffenwinnning uit de
Hoogwatergeul in Lomm

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Brandstoffen voor de aandrijving van het
grondverzetsmaterieel voor de droge en natte winning. Zie
LBP|SIGHT rapport nr 085746ad.0001.rvw.02

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Zand en grind

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
vermogen van de bij de inrichting
behorende installaties.

Zie LBP|SIGHT rapport nr 085746ad.0001.rvw.02

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Beschrijf welke extra maatregelen
worden genomen om de
milieubelasting te voorkomen of te
beperken.

Zie LBP|SIGHT rapport nr 085746ad.0001.rvw.02

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking
van de inrichting.

Wat is de aard van de
verandering?

1.De optimalisatie van de hoogwatergeul Lomm
2.De aanleg van een bypass
3.De herontwikkeling van een te saneren kassengebied
Zie LBP|SIGHT rapport nr 085746ad.0001.rvw.02
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Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?

Ja
Nee

Op welke gegevens en
documenten is de verandering van
invloed?

Zie LBP|SIGHT rapport nr 085746ad.0001.rvw.02

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Woning

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

20

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

Omschrijf concreet de
ontwikkelingen die te verwachten
zijn.

Gemeente Venlo is voornemens om een Bestemmingsplan
Herontwikkeling Maasdal, Ebberstraat 29-33 Velden in
procedure te brengen ten behoeve van de bouw van nieuwe
woningen.

7 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee
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8 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies
anders dan de diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
aanwezig?

Ja
Nee

Is een bijzondere regeling van
de Nederlandse emissierichtlijn
(NeR) op de luchtemissie van
toepassing?

Ja
Nee

Neemt u deel aan de NOx-
emissiehandel?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bees A van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bems van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het BVA van toepassing?

Ja
Nee

9 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

10 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee
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Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 200.000 kWh elektriciteit
of meer dan 75.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

425000

Doet uw inrichting mee aan de
CO2- emissiehandel?

Ja
Nee

11 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven

Is een vergunning op grond van
artikel 3 van de Ontgrondingenwet
vereist?

Ja
Nee

Is een grondstromenplan
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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Formulierversie
2013.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De werkzaamheden vinden plaats in het
milieubeschermingsgebied de Venloschol en ter plaatse van
een (dubbel)bestemming Archeologie.
Voorts is er sprake van de aanleg van een
riooltransportleiding (WBL) en datakabel (Ziggo), paden,
aanlegsteiger, bebording en afrastering, alsmede plaatsen
van straatmeubilair en beplanting.
Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen? Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

3

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

1. 10 essen;
2. 5 berken;
3. 10 essen/eiken.

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

1. 10 essen met een stamdiameter van ca 25 cm;
2. 5 berken met een stamdiameter van ca 10 tot 25 cm;
3. 10 essen/eiken met een stamdiameter van ca 25 cm.

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

2 Gemeentespecifieke vragen

Informeer uzelf voordat u verder
gaat met het indienen van deze
aanvraag. Heeft u dat gedaan?

Ja
Nee

Welke houtopstand (meestal
bomen) wilt u kappen?

Zie rapport LBP|SIGHT kenmerk
R085746ad.00001.rvw_01_001_aanvraag
omgevingsvergunning (wabo).

Staat de houtopstand binnen of
buiten de bebouwde kom Boswet?

Ja
Nee

Wordt houtopstand gekapt die in
het verleden in het kader van een
herplantverplichting geplant zijn?

Ja
Nee

Is de te kappen houtopstand
aangewezen als monumentaal
groen, monumentale bomen of
herdenkingsbomen?

Ja
Nee

Wilt u bij onderdelen van de
houtopstand andere activiteiten
uitvoeren dan kap?

Ja
Nee
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Bent u de eigenaar van de
houtopstand?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 5_3 Milieurapport
Seine_pdf

Bijlage 5_3
Milieurapport
Seine.pdf

Gegevens geluid en
trillingen
Procesbeschrijving Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 5_1 Lijst inzetbaar
materieel

Bijlage 5_1 Lijst
materieel.pdf

Gegevens geluid en
trillingen
Procesbeschrijving Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 10-1 kabels en
leidingen

Bijlage 10-1 kabels en
leidingen.pdf

Plattegrond Milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 10-2 Verleggen
persleiding WBL

Bijlage 10-2verleggen
persleiding WBL.pdf

Procesbeschrijving Milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 9 Wegen
Lossingen + Kappen
bomen

Bijlage 9 te ontrekken
wegen_lossinge-
n_kappen bomen.pdf

Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Situatietekening kappen
Gegevens houtopstanden
Plattegrond Milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 8 Calamiteitenpl-
an_pdf

Bijlage 8
Calamiteitenplan.pdf

Procesbeschrijving Milieu 30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 7 Onderzoek
Luchtkwaliteit--mer

Bijlage 7 - Onderzoek
Luchtkwaliteit -
mer.pdf

Gegevens lucht 30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 5_2 Milieurapport
ZZ Linge

Bijlage 5_2
Milieurapport
Zandzuiger Linge.pdf

Gegevens geluid en
trillingen
Gegevens lucht
Procesbeschrijving Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 4-1 taludhelling Bijlage 4-1
taludhelling obv
faalmechanismen.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 4-2 ontgraving
bypass_pdf

Bijlage 4-2 ontgraving
bypass.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 4-3 Ontgraving
kassengebied

Bijlage 4-3 ontgraving
kassengebied.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 4-4 Fasering
ontgraving kassen

Bijlage 4-4
Ontgraving
kassengebied incl
fasering.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 4-5 Tijdelijke sit.
uitvoering

Bijlage 4-5 tijdelijke
situatie uitvoering.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 3-3 Variant B -
Fase 3

Bijlage 3-3
uitvoeringsvariant B -
Fase 3.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 3-2 Variant A -
Fase 3

Bijlage 3-2
uitvoeringsvariant A -
Fase 3.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 3-1 overall
faseringsplan

Bijlage 3-1 overall
faseringsplan
305850-EHV-316--
T14.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 2-0 Eindbeeld
Hoogwatergeul Lomm

Bijlage 2-0
hoogwatergeul
Lomm 305850-TdM
18102013-4.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 2-1 modellering
eindsituatie

Bijlage 2-1
modellering
eindsituatie 305850-
EHV-316--T19-1.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 2-2 Eindsituatie
Bypass

Bijlage 2-2
modellering
eindsitusite bypass
305850-EHV-316--
T19-3.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 2-3 Eindsituatie
dwarsprofielen

Bijlage 2-3
modellering
eindsituatie
dwarsprofielen
305850-EHV-316--
T19-2.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 1-2
Ontgravingsplan

Bijlage 1-2
Ontgravingsplan
305850-EHV-316--
T17.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 1-1 Situatietekeni-
ng

Bijlage 1-1
Situatietekeni-
ng Wijzigingen
hoogwatergeul
Lomm.pdf

Situatietekening milieu 30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 10-3
Inrichtingselementen
Lomm

Bijlage 10-3
Inrichtingselementen
Hoogwatergeul
Lomm.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30-10-2013 In
behandeling

Bijlage 6 Geluidonderzoe-
k

Bijlage 6
Geluidonderzoek.pdf

Gegevens geluid en
trillingen

30-10-2013 In
behandeling

Toelichting aanvraag
omgevingsvergunning

toelichting aanvraag
omgevingsvergu-
nning-.pdf

Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Situatietekening kappen
Gegevens houtopstanden
Situatietekening milieu
Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens geluid en
trillingen
Gegevens lucht
Plattegrond Milieu
Procesbeschrijving Milieu
Gegevens MER-
(beoordelings)plicht
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30-10-2013 In
behandeling


