Aan de raad van de gemeente Venray
Raadhuisstraat 1

MB VENRAY
AANGETEKEND
5801

Mw. mr. L Boer

Behandeld door

:

Doorkiesnr>

,0592-382041

Fax

,0592-382598

E~maH

:I.boer@sur.nl

Pagina

:

1/5

Asscn, 19 juni 2009
Betreft:

Janssen/gemeente Venray

zienswijze bestemmingsplan

Vlakwatcr 2009

Gcachtc raad,

Tot mij wcndde zich de heer ."P.M. Janssen (hierna te
noemen: Janssen), wonende te Vcnray (5801
DB) aan de Wcnlholtlaan 2. Namens Janssen bericht ik u als voIgt.

Bij puhlieatie d.d. 28 mei 2009 hehben burgemeester
en wethouders van Venray dc ter inzage
legging bckend gcmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan
'Vlakwater 2009' (prod. I). Het

plan heen betrekking op de ontwikkeling
van 27 Ruimte voor Ruimte-woningen in het plangebied.
Gednrende de inzagetermijn, die Ioopt van 29 mei 2009 tot en met 9 juli 2009, kunnen zienswijzen
worden ingediend bij nw raad. Janssen maakt hierbij gebrnik van die mogelijkheid
nn hij zieh niet
verenigen met voornoemd plan. Janssen
medewerking
verzoekt uw raad geen
te verlenen aan de
vasts telling van het bestemmingsplan 'Vlakwater 2009' op
het
grond van
navolgende.

Masterplan Loobeek
Het plangebied is gelegen tusscn dc natunrgebieden
Vlakwater, Weverslo, Hiep en het Loobeekdal.
Gesteld wordt dat het plangebied juist buiten het Loobeekdal is
gelcgen. Janssen betwijfelt deze
stelling. Op de bart die de begrenzing
van het Loobeekdal weergeeft (prod. 2), Iijkt het gcbied te

zijn gelegen binnen de grenzen
van het Loobeekdal. Dit zou betekenen dat het bestemmingsplan
2009'
(hierna: het bestemmingsplan) is gelegen in het gebied
'Vlakwater
waarop het Masterplan
Loobeek van toepassing is. Het bestemmingsplan is in strijd met de uitgangspuntcn
van het
Masterplan Looheek voor wat betrell de
ontwikkeling
gewenste
van het gebied. De gronden zijn
namelijk aangewezen als agrarisch gebied.
Beleid

22 septemher 2()06 is door Provineiale Staten
van Limburg het Provineiaal Omgevingsplan
Limburg 2006 (hierna: POL) vastgesteld. Het POL kan
beschouwd worden als de struetnnrvisie die
op grond van artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening dient te
worden vastgesteld door
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Provinciale staten. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen
van de voorgenomcn ontwikkeling van
dat gebíed, alsmede de
het
hoofdzaken van
door de províncíe te voeren ruímtcliik beleíd.

In het POL wordt een onderscheíd gemaakt ín 14 beleídsregío's.
Voor elke regío is op basis van de
gebiedskenmerken
enwaarden een ontwikkclíngsvísíe gegeven. Het plangebíed ligt

op de
en stadsregio 'Venray'. Iedere stadsregio is voorzien
van
grens wordt op de kaart behorcnde bij bet POL,
aangegeven
met paarse eontouren. Die contouren
vormen tegelijk de ovcrgang naar het plattcland. Het
plangebíed is slechts deels binnen de stadsregío
Venray en de grens 'stedclijke dynamíek' gelegen.
De stadsregío's vormen de vertaling van de bundelingsgebieden díe het Ríjk
hanteert in de Nota
Ruimte. Nu het plangebicd voor het grootste decl buíten de stadsregio
en de grens stedclíjke
dynamiek ís gelegen, ís het bestemmíngsplan
in stríjd met het Ríjksbeleíd zoals dat is vastgclegd
ín
de Nota Ruímte.

overgang van de regio 'Maasvallei~West'
een 'grens stedelíjkc dynamíek'. Díe

Aan het grondgebíed van de províncie Límburg worden ín het POL
verschíllende perspcctieven
toegekend. Deze pcrspeeticvcn
karakteriseren een bCfJaald type gebíed en geven de
gewenste
ontwikkclingsríehting van dergelíjke gebíeden
aan. In het plangebíed zijn de volgende
perspectieven van toepassing:

-

-

Perspectief 3: Ruimte 'lOOT veerkrachtige
watersystemen;
PerspL'Ctíef 4: Vítaallandelijk gebíed;
Perspeetíef 9: Stedclijke bebouwíng.

In zowel perspeetíef 3 als 4 staat het behoud
van de landschappeJíjke en cultuurhistorische
kwaliteiten voorop. Woníngbouw is níet wenseJíjk in deze gebíeden.
Ilet bestemmingsplan ís
derhaJve strijdig
met de gewenste ontwikkeling van het plangebied zoais die is
opgenomen in het
POL.
Op 24 junì 2005 ís door Províneíale staten de 'POL-herzíening
vastgesteld.

01'

onderdelen Contourenbeleíd'

Daarmec is het contourenbeleíd íngevoerd. Het contourenbeleíd beoogt het
behoud en
de realísering van landschappeJíjk, natuurlijk

en eultuurbistorísch waardevolle gebieden.
Daarnaast
stnring van noodzakelíjk geachtc ontwikkelingen
van platteland en stedelíjke gebíeden. Om díe
reden zíjn contouren rond de kernen geïntroduceerd.
In príncipe moeten aile 'stedelíjke functies'
bínnen de contouren plaatsvínden.
ís
plangebied
Ilet
grotendeels gelegen buíten de
contouren,
20dat het bestemmíngplan ook op dít punt níet in overeenstemmíng is
met het províneíale beleíd.

Gesteld wordt dat de realisatíe van kavels toch mogclíjk ís
01' basís van de Ruímte voor
Ruimteregelíng. Janssen is het
hk'I'mee oneens. Bovengenoemd províncíaal beleid ís recent

vastgesteld.

De Ruímte voor Ruímte-regeJíng dateert van 27 oktober
2000. Had men voor ogen
gehad het thans in geding zijnde gebied
te benutten VQor de

realisatie van compensatiewoningen,
dan had de províncie híermee rekeníng gehouden
met de vaststellíng van het POL in 2006. Dit
kJemt temeer nu oak de
gemeente Venray in het recent vastgestelde bestemmíngsplan
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goedgekeurd d.d. 27 maart 2007- het gebied als agrarisch
heefl bestemd. Janssen acht de geplande
woningbouw waarin het onderhavige bestemmingsplan
voorziet, in strijd met het provinciaJe en
gemeentelijke beleid voor
de
inricbting
wat betrefì
van het gebied. W oningbouw is hier niet
passend en in strijd met het criterium
ruimteJijke ordening' waarin het
goede
van 'een
bestemmingsplan client te voorzien. De belangen
goede JeefÒmgeving
vall een

en een duurzame

ruimtelijke ordening zijn onvoldoende
meegewogen hij de vastste1Iìng van het plan.

Flora en fauna
Direct naast maar oak in het plangebied, komen diverse
beschermde planten en dieren VOOL
Daarnaast behoort het bosje van circa 3 hectare ten westen van bet plangebied,
tot de Ecologiscbe

lIoofdstrnetuur (EllS). Dit bosje maakt ook onderdcel uit van een geplande Ecologische
Verbindingszonc van de POG (Provinciale Omgevingszone
Groen).

Door BRO is een verkennend onderzoek uitgevoerd
mar de gebiedsbescherming van en het
voorkomen van beschermde planten en dieren in het plangebied. De bevindingen zijn vastgelegd
in
het rapport
'Natuuronderzoek "Vlakwater 2009'" (hierna: het natuuronderzoek). Janssen is
van
mcning dat het Natuuronderzoek Hiet zorgvuldig is uîtgevoerd,
zodat de uitkomsten cryan niet
betrouwbaar zijn en niet betrokken mochten worden bij de vaststel1ing van het bestemmingsplan.
Er is sleehts op twee momenten, die kort op elkaar Jiggen, namelijk 22
2 juli 2008,
mei 2008

en
veldonderzoek verrieht. Janssen stelt zieh op het standpunt dat op die
manier geen volledig beeld
kan worden verkregen van de planten- en diersoorten die in het plangebicd
voorkomen. In het
bijzondcr geldt dit voor de aanwezigheid
is
de
van
Das. De Das cen zeIdzaam dier dat een
beschennde status heeIì, hetgeen met zieh meebrengt dat behalve de
Das en zijn bnrcht, de directe
omgeving streng besehermd is. In het veldonderzoek in
mei is eenloopspoor van een Das
aangetrofTen aan de zuidkant
het
plangebied.
Gesteld wordt dat niet kan worden vastgesteld dat
van
het pIangebied
een foerageergebied is van de Das, zodat het ruimtelijk plan geen efTect
heefì op de
Das. Janssen kan zich Hiet vercnigen met deze conclusie en is
van oordeel dat wel degelijk nadelige
elTeeten zijn te verwaehten
(directe)
de
leef{)mgeving
voor
van de Das. Janssen stelt zlch op het
standpnnt dat de zorgpJicht
van artikel 2 van de Flora- en Faunawet wordt geschonden.

In de Flora- en Faunaparagraaf in de toelichting
van het bestemmingspJan, wordt aangegeven dat
de potentiële verblijfþlaatsen van de Das en
van een aantal roofvogels in het EIiS-bosje aan de
westkant van het plangebied, Diet mogcll worden verstoord. Om die
redcn kunncn er gecn
woningen, straatverJichting of infrastructuur
worden gerealiseerd binnen een strook van 30 meter
tot aan het bosje. Op pagina 3 I van de toeliehting
wordt conereet gesteld dat reguliere
tnininrichting binnen die strook mogeJijk is,
maar dat bijvoorbeeld tnlnverlichting sleehts in zeer
beperkte mate gewenst is. Nn de
strook in het thans voorliggende onwerp-bestemmingsplan niet
tevens is aangewezen voor

'Waarde

Ecologic', kan de beperkte toepassing
van tuinverlichting op

geen enkeJe wijze worden afgedwongen nu de voorschriften
van het bestemmingspJan hierover

niets bepalen. De toekomstige bewoners
van de betreffende pereelen, staat het derhalve vrlj om
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principe onbeperkt

-

tuinvcrlichting aan te leggen. Geconcludeerd maet worden ciat de bescherming

van de diersoorten onvoJdoende is gewaarborgd en verstoring niet kan worden uitgesloten.

Bodem
In de toeIiehting van het bestemmingsplan wordt op pagina 34 een brief van Gedepnteerde Staten
van de provineie Limburg aangehaald van 12 sq'tember 1995, nr. 95/36 I 99V. Vit deze brief bIijkt
ciat, indien er geen lokale verontreinigingsbron voor grondwater aanwezig is en de gemiddeJd

hoogste grondwaterstand zieh op meer clan I
Ill-mv bevindt, er geen bezwaar bestaat yoor cen
bouwaanvraag van deze aard, Voor woningbouw met tuinen is de gemiddcld hoogste

grondwaterstand bepalend. Gesteld wordt dat de grondwaterstand plaatselijk hoger dan of gelijk is
aan I m-mv. Dit betekent dat woningbouw (met tuin) in principe niet toelaatbaar is.

Economische uitvoerbaarbeid

De gemeente Venray is aljaren aetief met de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Brabander. Dit
betretl cen grant gebied waar een gevarieerd aanbod van woningen is gepland. 1-let uitbreidingsplan
wordt momenteel in een zeer laag tempo gerealiseerd. De verkoop van bonwkavels Iigt vrijwel stil.
Gelet op het voorgaande en de huidige economische situatie, aebt Janssen het zeer onaannemelijk
dat de kavels zoals opgenomen in het bestemmingsplan, wel worden verkochl. De stelling van de
gemeente dat het hier een ander type kavel en woning betreft die wèl zullen worden verkoeht, is
Diet op enigerlei wijze onderbouwd. Daarnaast zíjn de kosten van de ínfrastructuur en andere

werken hinnen het plangebied aIsmede eventuele planschadeclaims,

nog niet inzichtelijk.

Hoe kan

de gemeente stell en dat het plan eeonomiseh uitvoerbaar is terwijl er nog geen
exploitatieovereenkomst is gesloten en de flnanciële aspecten van het plan derhalve niet zijn

uitgewerkt? Janssen aeht het onbegrijpelijk dat een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht
waarvan de economische uitvoerbaarheid allerminst zeker is.

Goede ruimtelijke ordening

Het westelijke gedeelte van het plangebied heen de nadere aanduiding 'Wro-zone
I'. Dit betekent dat het eollege de bevoegdheid heen onthef1ìng te verlenen voor
hoogte
honwen tot een
van 12 meter. Janssen is van mening dat bouwen tot een dergelijke hoogte,
onthef1ìngsgebied

niet passend is in het onderhavige gebied en een ernstige aantasting van de fysíeke en visuele
landscbappelijke waarde opleverl. De belangen van de bewoners van aangrenzende percelen
hebhen kennelijk geen enkele rol gespeeld

bij de overwcging om voor dit gebied bovengenoemde

onthef1ìngsmogeIijkheid op te nemen. Dit is in strijd met het criterium van 'een goede ruimtelijke
ordening', op grond waarvan particuliere belangen dienen te worden meegewogen bij de
vaststelling van een bestemmingsplan.

Opgewekt vertrouwen
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan

is omwonenden telkens gegarandeerd dat de kavels

een minimalc oppervlakte van 1000 m' louden hebben. In het ontwerp-bestemmingsplan

wordt

hier van afgeweken. Ilet merendecl van de kavels heeíì een oppervlakte van slechts 700 tn2.
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Janssen stelt zieh op het standpunt dat de gemeente daarmee in strijd handelt met eerder gedane

toezeggingen, hetgeen een schending van het vertrouwensbeginsel
oplevert.Het toepassen van een
kavelgrootte,
impliceert
kleinere
dat er mec'f woningen kunnen worden gerealiseerd, hetgeen ecn
gert."Chtvaardígde \TeeS VOOf verkeersoverlast met zich meebrengt

Conclusie
Ge!et op het voorgaande, verzoek ik uw raad, namens de heer Janssen, geen medewerking te
verlenen aan de vaststelling van het bestemmingsplan Ylakwater 2009.

