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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor dit MER

De Provincie Limburg is bezig met de voorbereiding van het Provinciaal Omgevings-
plan Limburg (POL), een strategisch provinciaal plan waarin hel beleid ten aanzien
van de omgeving in ruime zin inieg raai wordt beschreven. Het POL gaat de bestaande
slralegische plannen van de provincie vervangen.

Hel POL zal onder andere uitspraken doen over ruimtelijke funclies. Aan de uiispra-
ken in het POL zal een integrale afweging van ruimielijke, milieuhygiënische econo-
mische en financiële afweging len grondslag liggen. Afhankelijk van de betrokken
ruimtelijke funclie (aard en omvang) kan voor dergelijke beleidsbeslissingen de ver-
plichting bestaan om een milieu-effectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. M.e.r.-plichtige
activiteiten zijn beschreven in het Besluil milieu-effeclrapportage 1994 zoals gewijzigd
bij besluit van 7 mei 1999 (onderdelen C en D (beoordelingsplichtige gevallen). Als
voor een acliviteil de verplichting lot m.e.r. bestaal kan het betrokken besluil pas wor-
den genomen als er een goedgekeurd milieu-effectrapport (MER) beschikbaar is.

In het kader van het POL bestaat de verplichting tol m.e.r. voor het concreet aan-
duiden van localies voor glastuinbouw.

1.2 Voorgeschiedenis

In Noord- en Midden-Limburg is glastuinbouw een belangrijke economische en ruimle-
lijke factor. De provincie Limburg voert een actief en voorwaardenscheppend beleid
om de onlwikkeling van glastuinbouw in deze gebieden te slimuieren. De provincie
werkl hierbij samen meI andere partijen in het Bestuurlijk Overleg Glastuinbouw
(BOG).

Het BOG en het College van GS van Limburg stellen dat projeclvestigingen voor
glastuinbouw (grolere 'centrumgebieden' voor de projectmatige vestiging van (groot-
schalige) glastuinbouwbedrijven) vanuil de optiek van energiegebruik, landschap, mi-
lieubelasting, ruimtegebruik en schaalvoordelen te verkiezen zijn boven 'individuele'
vestigingen en kleinschaligheid. In het kader van het POL zullen daarom de individu-
ele mogelijkheden voor nieuwvestiging worden beperkt.

1.3 Huidige situatie

Vanwege de beschikbaarheid van ruimte, een goed functionerend centrum voor de
glastuinbouw, de aanwezigheid van de veiling ZON, de nabijheid van een grote af-
zelmarkt in de Euregio, goede gebiedskwalileiten, deskundigheid en logistieke voor-
delen is het gebied Venlo en omgeving in het Structuurschema Groene RuimIe aan-
geduid als glasluinbouwgebied meI inlernalionale belekenis. De glasluinbouw biedt in
Noord- en Midden Limburg daarom voldoende perspectief om een verdere duurzame
groei te lalen doormaken.

1.4 Autonome ontwikkelingen glastuinbouw tot 2010

De autonome ontwikkelingen van de glastuinbouw in Limburg hebben betrekking op:

B. Autonome groei volgens het LEI
Hel LEI prognosticeert voor Limburg in het meest posilieve scenario een autonome
groei van ca 175 hectare (brulo) in 2010. Deze komt in de studie van hel LEI overeen
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meI 140 hectare netto. De provincie is voornemens deze aulonome groei niel ver-
spreid maar geconcenlreerd Ie lalen plaaisvinden. Naast de aulonome groei moet ook
rekening gehouden worden met verplaatsingen van glastuinders vanuit hel maasdal
(vanwege 'ruimIe voor de rivier') of uil andere gebieden vanwege andere beperkingen.
De exacle omvang van deze overflow is niel bekend. In hel MER wordl aangenomen
dal deze 40 à 80 ha. netto zou kunnen bedragen (10 à 20 bedrijven à 4 ha. gemid-
deld). Wordl de aulonome groei daar aan loegevoegd, dan moel dus rekening gehou-
den worden meI een behoefte van 180 - 220 heclare.

b. Onfwikkelingen in de sector

Binnen de glasluinbouwsecior doen zich ontwikkelingen voor len aanzien van de af-
zelmarkIen, colleclieve voorzieningen, bedrijfssirucluren en -omvang en de omge-
vingsfacIoren (mei name milieu: begrippen als duurzaamheid, energie, gewasbe-
scherming, landschap, waler, afval). Bij het ontwikkelen van beleid dienl daarom re-
kening gehouden Ie worden met:

nieuwe en andere eisen aan de organisalie en infraslrucluur van de verwerking,
afzeI en dislribulie,
kostenbeheersing volgend uil hoge milieu- en produclie-eisen,
groolschalige funcliewijzigingen die zowel nalionaal als regionaal noodzaken lol
herslruclurering en bedrijfverplaaisingen,

een groeiende ruimievraag voor vesliging van, meI name, grooischalige bedrijven
(;,5 a 20 ha per bedrijf).

2 Besluitvormingskader

2.1 Reeds genomen besluiten

Huidige planologische regeling
In hel vigerende streekplan Noord- en Midden-Limburg zijn gebieden aangewezen
waar de glasluinbouw zich optimaal zou kunnen ontwikkelen (cenlrumgebieden). Bij
de aanwijzing van deze gebieden heeft deslijds een inlegrale afweging plaaisgevon-
den. De volgende zaken hebben hierbij o.a. een rol gespeeld:

ligging len opzichie van de Provinciale ecologische slrucluur (PES),
het landschappelijke basispatroon en hel bebouwingspairoon (en geomorfologisch
en culluurhlslorisch palroon),
aangewezen milieubeschermingsgebieden (o.a. grondwalerbeschermings-
gebieden),
ligging len opzichle van de veiling/ logisliek,
ligging van beslaande glasluinbouwbedrijven.

Gezien de afweging die bij de voorbereiding van het vigerende sIreekplan Noord- en
Midden-Limburg heeft plaaisgevonden bij de aanwijzing van de cenirumgebieden
glasluinbouw worden de cenlrumgebieden als zoekgebied genomen voor hel gecon-
cenlreerd vestigen van glasluinbouw.

Overige relevante beleidsafspraken
Bij de vorming van hel College van GS van Limburg is in 1999 door de belrokken par-
lijen een slandpunl geformuleerd over de ontwikkeling van glasluinbouw in Limburg.
Dil is in hel Basisakkoord vasigelegd. Dil akkoord is de basis voor de aanpak van
glasluinbouw in hel kader van hel POL.

Parallel aan hel opsiellen van dit MER hebben de minisIer van LNV en de voorzitter
van de vakgroep Glastuinbouw van de LTO op 6 januari 2000 hel "Besluurlijke afspra-
kenkader herslruclurering Glasluinbouw" ondertekend. In deze overeenkomsl worden
voor de vesliging van duurzame groolschalige glastuinbouw de Limburgse gebieden
Californië en Siberië als vesligingsgebieden aangegeven. Naasl LNV heeft ook hel
minislerle van Volkshuisvesling, Ruimlelijke Ordening en Milieu zich geschaard achIer
de overeenkomst.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R26B.03.SAMENVATIING
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I n de overeenkomsl is tevens aangegeven dal de nieuwe vesligingen gezamenlijk
ruimIe dienen te bieden voor netto 235 ha. glas.

2.2 Nog te nemen besluiten

Het m.e.r.-plichtige besluit

Procedure
Initialiefnemer in deze m.e.r.-procedure is hel College van Gedepuleerde Slalen van
Limburg.
De slartnolilie voor deze m.e.r. is op 7 sepiember 1999 door hel College van Gedepu-
leerde Slalen van Provincie Limburg vaslgesleld. Inspraak was mogelijk in de periode
van 14 sepiember 1999 lol en meI 12 okIober 1999.
De Commissie m.e.r. heeft op 15 november 1999 een advies voor richllijnen aan het
bevoegd gezag uiigebracht.
De Richllijnen zijn op 25 januari 2000 door Gedepuleerde Slaten vaslgesleld. In de
Rlchllijnen is aangegeven welke onderwerpen en aspeclen in hel MER dienen Ie wor-
den uitgewerkt.

Te nemen m.e.r.-plichtige besluit
Hel m.e.r.-plichlige besluil is hel in hel POL aanwijzen van localies voor de project-
malige vesliging van glasluinbouw. Hel POL vervuil hierbij de funclie van hel sIreek-
plan en vervangl hel Sireekpian Noord-, en Midden Limburg.
Op gemeenlelijk niveau zal de ruimlelijke reservering voor de projeclmalige vestiging
worden gevolgd door hel (zo nodig) onlwikkelen van nieuwe beslemmingsplannen
(en/ of andere WRO-procedures).

3 Probleem, doel en programma van eisen

3.1 Probleemstelling

In hel vigerende streekpian is in de zogenaamde 'cenlrumgebieden glasluinbouw' de
vesliging van glasiuinbouw in principe mogelijk. Daarbij zijn op slreekplanniveau geen
nadere eisen gesleid aan de wijze van de invulling van de giasluinbouw. De vigerende
planologische regeling len aanzien van glasluinbouw in hel SIreekplan Noord- en Mid-
den-Limburg biedl daarom onvoldoende mogelijkheden voor de overheden om slu-
rend op te lreden bij de verdere ontwikkeling, omvorming en uilbreiding van glasluin-
bouw.
De behoefte aan sluring koml voor uit overwegingen van ruimlelijke, economische en
milieuhygiënische aard. Daarnaasl vraagl de duurzame onlwikkeling van naluur en
landschap om mogelijkheden van sluring van de glasluinbouw.

3.2 Voorgenomen activiteit

Daar de provincie een meer slurende rol wil spelen len aanzien van de ruimtelijke en
milieulechnische randvoorwaarden voor de vesliging van glasluinbouw kan de voor-
genomen aclivileil als voigl worden omschreven:

Het aanduiden van locaties voor projectmatige vestiging van glastuinbouw,
onder gelijktijdige beperking van de individuele vestigingsmogelijkheden
voor glastuinbouw en het aangeven van ruimtelijke en milieutechnische
randvoorwaarden voor de vestiging van glastuinbouw voor de projectloca-
ties en de resterende centrumgebieden.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R26B.03.SAMENVATIING
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De voorgenomen aclivileil bestaal derhalve uit twee onderdelen. De verplichling lol
m.e.r. is daarbij gekoppeld aan hel aanwijzen van de localies voor projecimalige vesli-
ging.
Daarbij wordlonder projectvesliging hel volgende verslaan: invuliing en onlwikkeling
van een localie len behoeve van glasluinbouw waarbij wordl voorzien in een hoog ni-
veau van noodzakelijke nulsvoorzieningen, onisluiling, milieuvoorzieningen en land-
schappelijke inpassing, gesleund door een hoge male van colleclivileil van de voor-
zieningen.

3.3 Doel voorgenomen activiteit

Doel van de voorgenomen aclivileil is om op provinciaal niveau de mogelijkheden om
slurend, voorwaardenscheppend en stimulerend op Ie lreden len aanzien van glas-
lu inbouw Ie versIerken.
Dil doel kan worden geconcreliseerd in de vorm van hel in hel POL aanduiden van 10-
calies voor de projecimalige vesliging van glasluinbouw meI een hoog ambilieniveau
len aanzien van duurzaamheid. Tevens dienl daarbij de nieuwvesliging builen de
aangegeven gebieden voor projectvesliging onmogelijk Ie worden gemaakl, meI dien
verstande dal mogelijkheden binnen reeds vasigeslelde beslemmingsplannen blijven
beslaan.

3.4 Doel en reikwijdte van het MER

Doel van het MER is, len behoeve van besluitvorming in hel kader van hel POL, het
zoeken naar en hel afwegen van de meesl geschikle vestigingslocaties voor projeci-
malige vesliging van glasluinbouwbedrijven. De aldus gevonden meesl geschikle
vesligingslocalies worden in hel MER onderzochl op grond van Inrichlingsmodaliteiien
len aanzien van hun milieueffeclen. Onder inrichlingsmodaliieiien wordl verslaan de
varialie in lermen van zuinig en duurzaam omgaan meI ruimte, energie, waler, afval,
bodembelasling en hel compenseren ten behoeve van natuur en landschap.
Aangezien levens de concrele begrenzing van de localies in hel POL wordl vasige-
legd, wordl deze ook in hel MER opgenomen (zie hoofdsluk 7 van deze samenval-
ling).
Hel delailniveau van hel MER en de in hel MER in beschouwing genomen milieuas-
peclen sluilen aan bij hel Ie nemen planologische besluit.

3.5 Aanpak

Hel doel van hel POL-besluil heeft geleid tol een gefaseerde aanpak.
De eersle fase is daarbij gerichl op hel zoeken en selecleren van localies die geschikl
zijn om Ie worden aangemerkl als projectvesligingslocatie. Deze eerste fase impliceert
hel aangeven van uilslullende en globale rangschikkende crileria voor project-
vesligingen. In de eersle fase is hel gehele zoekgebied en meI name de vigerende
cenlrumgebieden in beschouwing genomen.
In de lweede fase zijn voor de geselecieerde locaties inrichlingsvarianlen onlwikkeld,
die vervolgens zijn onderzochl en beoordeeld op hun milieueffeclen.
In de derde fase zijn localies samengevoegd lol allernalieven. De milieueffeclen en
ruimtelijke effeclen van de allernalieven zijn daaropvolgend beschreven, beoordeeld
en vergeleken. Eén van de allernalieven is vervolgens aangeduid als basis voor hel
MMA en vervolgens lot MMA uiIgewerkt. Dil MMA wordl tevens gepresenteerd als al-
lernalief voor de concrele begrenzing van projectvesligingslocalies in het POL.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R26B.03.SAMENVATIING
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3.6 Plan-, studie- en zoekgebied

Hel plangebied van hel POL is geheel Limburg. Hel plangebied voor dil MER is veel
kleiner. Naast een plangebied wordl hier onder ook een zoek gebied en een sludiege-
bied gedefinieerd.

Het zoekgebied
In de slartnolilie is aangegeven dal de drie localies waar reeds Initialieven worden ge-
nomen (Siberië, Californië, Maasbreeseweg) in het MER in beschouwing moelen wor-
den genomen. Daarnaasl dienl te worden onderzochl of er andere localies binnen een
ruim zoekgebied, voor projectvesliging in aanmerking kunnen komen. Hiervoor wor-
den de zogenoemde cenlrumgebieden voor glasluinbouw uil hel Streekplan Noord- en
Midden-Limburg genomen. Deze centrumgebieden zijn namelijk reeds geselecieerd
op basis van een brede ruimlelijke en milieulechnische analyse binnen de regio. Het
zoekgebied beslaat dus uit hellolaal van de beslaande cenlrumgebieden voor glas-
luinbouw aangevuld meI de localies Siberië en Californië die gedeellelijk buiten de
cenlrumgebieden liggen.

Het plangebied
Uil de polenliële locaties worden een aanlal zowel voor hel mileu als voor de glas-
luinbouw meest geschikle localies geselecleerd (zie hoofdsluk 4) om verder als ge-
schikle localie meegenomen Ie worden voor de vorming van allernalieven in hel MER.
Deze locaties vormen lezamen hel plangebied.

Het studiegebied
Hel sludiegebied voor dil MER is een groler gebied rond hel plangebied waar als ge-
volg van de voorgenomen aclivileil effeclen kunnen oplreden. Het studiegebied is
daarmee groter dan de geselecieerde en uilgewerkle localies (plangebied) maar klei-
ner dan hel zoekgebied.

3.7 Programma van eisen

Op basis van de marktverkenning van hel LEI en de omvang van de verplaaisingen in
hel verleden en een prognose van de vraag vanwege hervesliging binnen Limburg is
de verwachting dal 180 - 220 heclare (netto glasoppervlak) exlra benodigd is om aan
de vraag Ie kunnen voldoen (zie paragraaf 1.4). Als vervolgens ook de beslaande,
maar nog niel feitelijk ontwikkelde, planologische reservering van Californië fase I in
beschouwing wordl genomen, zou op basis van hel LEI een behoefte van 60 - 100
hectare zijn aan planologische reserveringen.
In de periode tijdens hel opstellen van hel MER is er echler in een overeenkomsl lus-
sen LNV en L TO afgesproken dal de localies Siberië en Californië voor de groei in hel
tolaal 235 ha. netto glas als projectvesliging dienen Ie ontwikkelen. Indien ook hier de
reeds gereserveerde heclares van Californië I ervan afgetrokken worden blijft over:
113 ha netto voor de groei. Worden hier de verplaalsers bijgeleld (zie paragraaf 1.4:
40-80 ha.) dan dienl de Ie realiseren netto oppervlakIe, uilgaand van de L TO/LNV-
overeenkomsl 155 - 195 ha Ie zijn. Deze oppervlakterange ligi een sluk hoger als de
hierboven vermelde oppervlaklerange op basis van de marktverkenning van het LEI.

Er wordt gekozen om uil Ie gaan van de besluurlijk overeengekomen laakslellng en
voor een voor hel MER voorzichlige insleek: uiIgaan van de groolsl denkbare be-
hoefte, namelijk die van 175 hectare. De in de loekomst oplredende milieueffeclen
zullen dan in ieder geval niel groler zijn dan in hel M ER voorspeld. Vanwege de voor
projectvesligingen benodigde 'krilische massa' per localie (zie hieronder), is hel loca-
lieonderzoek in hel MER gericht op localies met een netto ruimIe voor glas van 100
ha. Twee locaties gezamenlijk geven derhalve netto circa 200 ha. ruimIe voor project-
vesligingen. Deze opgave - twee localies van elk 100 ha netto - is dan ook als start-
punl voor hel MER gehanleerd.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R268.03.SAMENVATIING
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Voor de localies wordl uiIgegaan van een model van een projectvesliging meI een
oppervlakie van minimaal 100 heclare netto glasoppervlak vanwege duurzaamheid,
efficiency en vanuil economisch oogpunt.

Verder wordl gezochl naar gebieden waar de brulo heclare-doelslellng op een relalief
compacle wijze Ie realiseren is, meI reeds in de beslaande silualie kavelgroottes van
gemiddeld 4 à 6 ha en relatief weinig belemmeringen van bebouwing, leidingen en
overig grondgebruik. Ook wordl geslreefd naar een goede bereikbaarheid. Daarom
worden gebieden gezochl die op relalief kleine afstand van hoofdlransportassen lig-
gen meI een maximumgrens van 5 km hemelsbreed lussen localie en Iransportas.

Voor de inrichling van de iocaties wordl een aanlal basis uilgangspunlen aangehou-
den met belrekking lol bijvoorbeeld de gemiddelde kavelgrootte, de verhouding lus-
sen netto en brulo glasheclares en de opperviakIen groen en waler. Deze slaan be-
schreven in paragraaf 5.2.2 onder hel kopje 'basisvariant'. Daar wordlook een zoge-
naamde piusvarianI beschreven waarin voor een aanlal inrichtingsaspeclen, wijzingen
zijn aangebrachl len opzichle van de basisvarianI, waardoor een voor hel milieu nog
belere uiigangssilualie wordl gecreëerd. Verder is de landschappelijke uilgangs-
silualie richlinggevend voor de situering van de glaskavels en de groenslrucluur.

4 Verantwoording te onderzoeken projectlocaties

4.1 Betekenis afzonderlijke projectlocaties in de m.e.r.

Opbouw van alternatieven uit locaties
Op basis van hel programma van eisen zai een allernalief moelen beslaan uil 200 ha.
Deze ruimIe moel gevonden worden binnen de cenlrumgebieden voor glasluinbouw
uil hel vigerende sIreekplan Noord- en Midden-Limburg en in en rond de in de slart-
nolilie aangegeven nieuwe gebieden (Siberië II en Californië 11). Uil de in dil hoofdsluk
beschreven seleclie en beoordeling van poienliële localies blijkl dal geen enkele van
de mogelijke iocalies voldoende ruimIe biedlom in hel gehele programma van eisen
Ie kunnen voorzien. Hel voorgaande belekenl dat een allernalief uil een combinalie
van twee localies zal beslaan.

4.2 Selectie projectlocaties

Methode
In de m.e.r. worden 4 à 5 locaties geloelsl en vergeleken. Drie van de localies zijn
reeds in de slartnolilie gegeven. Dal zijn de gebieden:
. Maasbreese weg
. Siberië 11

. Californië 11

De twee overige locaties worden via een siapsgewijze analyse geselecleerd uil de in
de startnolilie aangegeven cenirumgebieden voor glasluinbouw (zie Kaart 1).
In hel sIreekplan Noord- en Midden-Limburg zijn deze cenlrumgebieden aangewezen
als gebieden waar de glasluinbouw zich oplimaal zou kunnen onlwikkelen. Bij de
aanwijzing van deze gebieden heeft een inlegrale afweging plaalsgevonden.

De poienliële en de drie reeds bekende localies worden globaal beoordeeld aan de
hand van een aanlal rangschikkende criteria. Per milieuaspect vindl zo een giobale
rangschikking plaals uilgedrukl in cijfers 1 Vm 3 (minsi schadelijke - meest schadelij-
ke localie). Deze beoordeling vindlook pi aaIs voor de luinbouw zelf. Er vindl een
rangschikking plaals voor een aanlallocaliecrileria. Dil wordlook uilgedrukl in cijfers 1
Vm 3 (meesl gunslige - minsl gunslige localies). Op Kaart 1 slaan de poienliële loca-
lies aangegeven.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R268.03.SAMENVATIING
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Voor de inrichlingsvarianlen in hel kader van deze MER gaan we in eersle inslanlie uil
van een verhouding van 1: 1 ,5.

Rangschikking potentiêle locaties
Helloekennen van gewichlen en scores (zie bijlage 2) heeft geleid lol hel volgende
resultaat:

-1

1
~
~ -2i

2

Glastuinbouw . 3

Figuur 1 Rangschikking locaties (de nummers komen overeen met gebiedsnummers van de
potentiële locaties: zie tabel hieronder)

Helzelfde beeld wordl weergegeven in label 1.

Tabel 1 Rangschikking locaties voor milieu en glastuinbouw-functionaliteit

Potentiële locatie Mileu
8 Siberië 1/ 1,3

2
Tienraijseweg 1,5

. "."....."."."...".. ........
16 Meeiderbroek 1,5......"...

5 Molenveld .1..,.7.......,. "......""..... .."......

4 Melderslo-zuid l,B
10 Meiiel:~~icJ ............1ß..........................
3 Eikelenbosch 2,0

..............".,.. .......,.,.

1 Tuindorp ?,Q"................... ...,..,..

6
Hegelsom-wesl/ 2,0
Hazen.ka.ITP ............... ...... ...,.,....,..,.

7b
Califomië 1/- 2,1
noordest ..........,.

7a Califomië I/-oost 2,1..............".................,-.
11 De Kievit 2,2""."........" ...................,..,.
12 pa_n_n.l~gen"~.!',e.~t"."... 2,2...... ....

14 Baarlo-noord 2,2

13
Dekeshorst (Maas- 2,3
breese weg) ...."...........".... .......,...,..

9
Schandelo 2,6

"."""......"..."..................."....,..,.
15 Baarlo-zuid 2,6

1

2

3
4
5
6
8
7
9

10

11
12
13
14
15

16

17

Potentiële locatie Glastuinbouw
1 8 Siberië 1/ ... ......... ........3,0

2 7b caliiorriiJit: 3,0
noordwest

3 7a CiiiifomiiJit:¡Oii......... .....................................................
4 2 .Tienr?ij~e"'eg .......... ..........
5 5 Molenveld
6 11 De Kievit
7 12 Panningen-wesl

8 4 Melderslo-zuid..................-........
9 13 Dekeshorst (Maas-

b",,,seiveg)
1 0 3 Eikelenbosch

11 9
12 10
13 14
14 16
15

Schandelo
Meijel-zuid.
Baarlo-noord
Meelderbroek

...........2.,7

............?,S
2,5
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Keuze locaties
Uil schema en tabel blijkl dal naasl de gegeven locaties 'Siberië 11' en Californië 11-
noordwesI, de localies 2 en 5 hel besle scoren voor zowel milieu als glastuinbouw:
. Tienraijseweg (2)

. Molenveld (5)

Beide liggen in de gemeenle Horst.

Er is beslolen om de localie Dekeshorsl (Maasbreese weg) in de gemeenle Helden af
Ie lalen vallen vanwege de relalief slechle beoordelingen en om van Californië 1I-00s1

en -noordwest samen één zoeklocalie Ie maken in aansluiling op de bestaande reser-
vering voor glasluinbouw.

Aldus worden de volgende vier localieallernalieven in de m.e.r. meegenomen:
1. Siberië 11 (Maasbree)

2. Californië 11 (Grubbenvorst)

3. Tienraijseweg (Horst)

4. Molenveld (HorsI)

5 Alternatieven en varianten

5.1 Werkwijze vorming alternatieven en MMA

Opbouw alternatieven
De allernalieven zijn gevormd uil een combinalie van twee projectvesligingslocalies.
Dil is gebeurd na de beschrijving van de effeclen.

Opbouw varianten
Per localie zijn twee varianlen onlwikkeld: een basisvarlanl een plusvariant. De laalsle
variant voorziel in oplimaal mogelijke colleclieve voorzieningen, een hoogwaardige
landschappelijke inrichling en een colleclieve energie- en waiervoorziening inclusief
de belangrijksle besparende maalregelen.

Meest milieuvriendelijk alternatief
Hel meesl milieuvriendelijk allernalief wordl nel als de andere allernatieven gevormd
uil een combinalie van afzonderlijke localies. De localies die voor hel milieu hel besle
scoren worden gecombineerd lol hel meesl milieuvriendelijke allernalief. Als inrich-
lingsvarianl wordl de meesl milieuvriendelijke varianl gehanieerd. Bovendien wordt
hel MMA voorzien van een aanlal exlra miligerende voorzieningen.

5.2 Varianten

5.2.1 Variatiefactoren

Er wordl voor gekozen om bij hel vormen van varianten uil Ie gaan van die facloren
die het gevolg zijn van de vooraf, planmalig door de exploilani en / of gemeenle be-
paalde inrichling en ambilieniveau. Dal zijn:
. de male van colleclivileil;
. hel invesieringsniveau landschappelijke inpassing;

. de mate van ioepassing van allernatieve walerbronnen;

. de wijze van walerafvoer;

. de wijze en male van energiebesparing.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R268.03.SAMENVATIING
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5.2.2 Basisvariant

Inrichting
De basisvarianl beslaaI uit een zo compacl mogelijke moderne projecllocalie meI 100
ha netto glasoppervlak. Dil oppervlak wordl geplaalsl in regelmalige kavels van ge-
middeld 5,6 ha (200 x 280m) meI gemiddeld 4 ha glas (200 x 200m). In hel overi~e
deel van de kavel is ruim plaals voor een woning meI erf, bedrijfsgebouw (500 m ) en
parkeerplaais en een gietwalerbassin (500 m3/ha: 2000 m3). Hiermee wordl de meesl
ruime maal aangehouden die in de praklijk voorkoml, voor de brulo-nettoverhouding.
Zo wordl in hel MER in ieder geval rekening gehouden meI de voor het milieu meesl
ongunslige voorspelbare silualie.
Binnen de localie is dus ruimIe voor 25 bedrijven meI een lolaal van 140 ha uil Ie ge-
ven glasluinbouwkavels. Naasl deze kavels wordl 3 ha gereserveerd voor wegen.
Verder wordl 12 ha (ca. 8% van hel bruto oppervlakie van de localie) gereserveerd
voor landschappelijke inpassing, groen, waierberging en overig. Daarmee koml de
brulo opperviakIe van de localie op 155 ha. Binnen hel gehele gebied meI name bin-
nen de 12 ha landschapsinrichling wordl in hellolaal 6% van de bruto opperviakIe ge-
reserveerd voor open waler (9,3 ha).

Landschappelijke inpassing: natuur en groen
In de basisvariant wordl 12 ha gereserveerd voor naluur en groen. Hel gaal daarbij
om een waierrijke inrichling (ten behoeve van de benodigde reientie). Verder zal de
inrichling veelal bestaan uil lage vegelalie en slruweei om schaduw Ie voorkomen.
Bomen zullen alleen op enige afsland van de kassen gepiaalsi kunnen worden. Een
deel van hel groen zal beslaan uit naluurontwikkeling en een ander deel zal een meer
culIuurlijk karakler krijgen.

Waterbron
In de basisvarianl wordl uiIgegaan van de wettelijk voorgeschreven 500 m3/ha gietwa-
lerbassins per bedrijf. Daarmee wordl reeds een dekkingspercenlage van 63% van de
jaarlijkse walerbehoefte behaald (zie bijlage 4). De resl zal moelen worden aangevuld
meI suppleliewater dat In het geval van de basisvarianl uil drinkwaler zal bestaan.

Waterbeheer
Heloverschol aan regenwaler (overloop van bassins) wordl uitgelaien op hel open
waler binnen hel gebied (6% van de lotale oppervlakIe). Over hel algemeen wordl in
overeenslemming met de waterschappen een dergelijk percenlage vaslgesleld voor
open waler len behoeve van de buffering en berging van hel waler alvorens hel in hel
oppervlaklewaiersysieem wordl ingelalen. Siechls een beperkl deel van hel waler zal
lijdens deze buffering en berging infillreren naar de ondergrond.

Afvalwater
Binnen de substraatteelI zal hel water zoveel mogelijk worden gerecirculeerd. Daarna
zal hel vervuilde waler worden afgevoerd via het riooL. Ook binnen de grondgebonden
leell zal hel gebruikIe waler slechls in beperkle mate de grond inzijgen, omdal over
hel algemeen de waiertoediening nauwkeurig wordl afgesiemd op de walerbehoefte
van de planlen.

Energie en CO2
In de basisvarianl wordl door bedrijven op individuele basis in hun warmIe en CO2-
behoefte voorzien.

Type bedrijven
De volgende oppervlakteverdeling in bedrijfslypen is aangenomen:
. groenle 65% (iomaien, paprika en komkommer)
. snijbloemen 30% (roos, chrysanl, gerbera)
. polplanten 5%
Dil komt ongeveer overeen meI de huidige verdeling in leellen in de regio. Van deze
leellen is 5% grondgebonden (meI name: radijs, sla en chrysanlen).
Verder wordl ervan uiigegaan dal in de loek om sI 20% van de bedrijven naasl de pro-
duclie ook de verwerking, verpakking, verkoop en dislribulie gaan beheersen.

Afdeling Bodem, Water en Milieu R26B.03.SAMENVATIING
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5.2.3 Plus-variant

Inrichting
Uiigaande van de 100 ha netto glasoppervlakie en dezelfde kavelinrichling is ook bin-
nen de piusvarianI ruimIe voor 25 bedrijven meI een lolaal van 140 ha uil Ie geven
glasiuinbouwkavels en 3 ha voor infrastrucluur.
De plusvariani wijkt echler van de basisvarianl af belreffende hel aandeel groen en
waierberging. Binnen de piusvarianI wordl een grolere opperviakIe gereserveerd voor
landschappelijke inpassing, namelijk 22 ha (ca. 11 %) en er zal builen de uil Ie geven
kavels een colleclief gietwalerbassin worden gerealiseerd van 10 ha (zie hieronder).
Hiermee wordl de brulo opperviakIe van de piusvarianI dus groler dan de basisva-
rianI, namelijk 175 ha in plaals van 155 ha. Binnen de localie wordl minimaal 10,5 ha
open waler gerealiseerd len behoeve van de berging en buffering van piekafvoeren
van regenwaler.

Landschappelijke inpassing: natuur en groen
In de plusvariani wordl 22 ha gereserveerd voor naluur en groen. Verder wordl hel-
zelfde inrichlingsprincipe aangehouden als bij de basisvariant.

Waterbron
In de plusvariant wordl uiIgegaan van een grotere opvangcapaciieil van hel hemelwa-
Ier door middel van een colleclief gietwalerbassin van 10 ha. Daarbij wordl uiigegaan
van een bassin meI een opvang- en leveringscapaciieil van 200.000 m3 en een fluclu-
alie van 2,5 meter (dil betekenl 2.000 m3 per ha). Een dergelijke capaciieil zorgi voor
een subslanliële verhoging van de dekkingsgraad len opzichle van de basisvarianl
(ca. 10%). Grolere capacileilen leveren nauwelijks exlra rendement; door hel grolere
wateroppervlak neemt de verdamping steeds meer loe waardoor de dekkingsgraad
per saldo zelfs afneemt. De resl van de walerbehoefle zal moelen worden aangevuld
meI suppleliewaler. In de plusvariant wordl per localie naar een mogelijkheid gezochl
om hiervoor een andere bron Ie vinden dan drinkwaler. Te denken vall aan gezuiverd
oppervlaklewaler of in andere gebieden gescheiden opgevangen hemelwaler. Hel
waler wordl van hel cenlrale gietwaierbassin via een disiribuliesysteem (buizen) over
hel gebied verspreid. In hel geval van de Tienraijseweg wordl in droge perioden hel
hemelwaler aangevuld meI suppleliewater uil de Grote Molenbeek. Voor zover be-
kend zijn er voor de localie Molenveld geen allernalieve walerbronnen aanwezig, len-
zij aanvoer van waler uil de Grole Molenbeek lol de mogelijkheden behoort.
In hel geval van Californië tweede fase wordl er van uiIgegaan dal hellekort aan he-
melwaler volledig wordt aangevuld met E-water uil hel in onlwikkeling zijnde bed rij-

venlerrein Tradeport Noord. Op dil moment worden voor de localie Siberië I plannen
onlwikkeld voor een dergelijke levering van E-waler uil hel gebied Tradeport West.
Daarbij kan in droge lijden waler uit reientievijvers op hel bedrijvenierrein worden ge-
pompt.
In aansluiting op de plannen die er voor Siberië zijn, vindl in droge perioden een leve-
ring plaats van E-water uil relenlievijvers binnen hel bedrijvenlerrein Tradeport West.

Waterbeheer
Nel als in de basisvarianl wordl hel overschot aan regenwater uilgeiaten op hel open
waler. Binnen de plusvariani worden maximale inspanningen verrichl om hel waler op
localie Ie lalen infillreren. Hiertoe wordl binnen de landschappelijke inrichling exlra tij-
delijk Ie bevloeien onverhard (naluur)lerrein gereserveerd, waardoor hel waler langer
in hel gebied kan worden vaslgehouden. De hoeveelheid te infillreren water zal af-
hangen van de hydrologische omslandigheden van de localie.

Afvalwater
In hel beheer van hel afvalwaler koml de plusvariani overeen meI de basisvariant.

Energie en CO2
In de plusvariani wordl de energievoorziening geregeld door een oplimale Inzel van
warmiekrachtkoppeling waarbij energievoorziening op bedrijfscluslerschaal wordl loe-
gepast. Verder wordl rookgasreiniging loegepast waardoor de bij hel sloken vrij-
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komende CO2 oplimaal kan worden gebruikl voor de CO2 -levering len behoeve van
de leei!.
Op de localie Tienraijseweg zal wellicht een mogelijkheid beslaan om restwarmIe Ie
gebruiken van de Sleenfabriek bij Tienraij. Voor de localie Molenveld zijn geen moge-
lijkheden voor levering van restwarmIe.
In de omgeving van Californië zijn geen bedrijven die reslwarmle zouden kunnen leve-
ren. Wellchl kan er in de loekomsl sprake zijn van een synergie meI Tradeport Noord,
meI belrekking lol warmlekrachlkoppeling Deze evenluele mogelijkheden zijn nog Ie
onzeker en hypolhelisch om ze mee Ie nemen in deze m.e.r. Voor de localie Siberië 11
worden vooralsnog geen mogelijkheden gezien voor levering van reslwarmle van el-
ders.

6 Beoordeling en vergelijking

6.1 Aanpak

De aggregalie van de beoordeling verloopl in drie slappen:
. bij hel laagsie niveau gaal hel om de effeclmetlng aan de hand van de onder-

scheiden criteria.
. de beoordeling voor de crileria worden geaggregeerd lot aspeci-niveau en vervol-

gens lol hoofdaspect-niveau.
. len behoeve van de finale beoordeling en vergelijking van de locatievarianlen

wordl de beoordeling per localievarianl geaggregeerd lol een eindoordeeL.

Na de beoordeling is aanvullend een beschrijving van de voornaamsle verschillen in
mileueffeclen van de localies opgenomen (sterke en zwakke punlen per localie).

Bij de drie aggregaliesiappen moelen de kwalilatieve en kwanlilalieve effeclscores
worden opgeleid (gebruik mullicrileriamodel, verschillende gewichlensels).
Vanwege de doelsielling van het projecl is hel noodzakelijk om in hel POL lwee loca-
lies aan Ie wijzen. Twee localies gezamenlijk vormen een allernalief, waarbij onder
allernalief wordl verslaan een realislische en redelijkerwijs haalbare mogelijkheid om
invullng Ie geven aan de doelslelling.

6.2 Beoordeling locaties

Overzicht beoordeling op aspectniveau
In hel MER zijn de effeclen van hel vesligen van glasluinbouwbedrijvigheid op de vier
onderzochle locaties beschreven en beoordeeld. Tabel 2 beval een overzichl van de
beoordeling van de op aspeclniveau len opzichie van de referenliesilualie.

Afdeling Bodem, Water en Mileu R268.03.SAMENVATIING
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Tabel2 Overzicht van de beoordeling van de /ocatievarianten op aspectniveau

Aspect Tb T+ Mb M+ Cb C+ Sb S+
ruimIegebruik Woongebied --- --- 0 0 0 0 0 0

Bedrijventerreinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw --- --- -- -- -- -- --- ---

recreatie en toerisme --- --- - - 0 0 - -

kabels en leidinoen -- -- - -- --- --- 0 0
landschap en Hislorische geografie en 0 0 -- -- 0 0 -- --

cultuurhistorie bouwkunst
Aardkundige waarde 0 0 -- -- 0 0 0 0
Archeologie 0 0 - - 0 0 0 0
landsch. Identiteit en - - -- -- - - - -

structuur
flora, fauna en flora en vegetatie - - - - -- -- - -

ecologie Fauna - - - - -- -- - --

Ecolooische structuur - - 0 0 -- -- -- --

bodem en waler bodem en grondwater - - - -- - - - --

Drinkwatergebruik --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
Oooervlaktewaler 0 0 0 0 0 0 0 0

verkeer en ver- mobiliteit, bereikbaarheid -- -- - - - - - -

voer en afwikkeling
Multimodaliteit -- -- --- --- - - - -

Verkeersveilioheid -- -- -- -- - - - -

geluid en lrillin- Geluidbelasting wegver- - - --- --- -- -- -- --

oen keer
lucht en energie emissies glastuinbouw -- - -- - -- - -- -

emissies weQverkeer 0 0 0 0 0 0 0 0
woon- en leefmi- externe veiligheid -- -- --- --- - - - -

lieu Barrièrewerking - - - - 0 0 - -

recrealie in de dagelijkse -- -- --- --- - - - -

leefomgeving
licht -- -- -- -- - - - -

Aggregatie op hoofdaspectniveau
De aggregalie van de beoordeling op hoofdaspeclniveau is weergegeven in label 3.
Ook hier geldl dal hel gaal om een beoordeling in een zevenpunlsschaal len opzichle
van de referenliesilualie, de aulonome onlwikkeiing op de belreffende iocalies.
Aan de hand van hel overzichl van de beoordelingen op hoofdaspeciniveau kan een
aanlal opmerkingen worden gemaakt:
. de beoordeling is in alle gevallen negatief of neutraallen opzichte van de refe-

renliesilualie. Gezien hel karakler van de voorgenomen aclivileil -hel realiseren
van projectvesligingen voor glasluinbouw vanwege economische, ruimlelijke en
milieuhygiënische motieven en niel hel oplossen van een milieuprobleem is hel
niel verwonderlijk dal de ingreep op localieniveau op milieu-hoofdaspeclen als
negatief wordl beoordeeld

. er is geen consislent beeld van localievarianlen die voor meerdere hoofdaspeclen

posiliever of minder negalief worden beoordeeld; de beoordeling van de localie-
varianten wijsl niet in één richling

. de verschilen lussen de plusvarianlen en de basisvarianlen zijn voor de meesle

hoofdaspeclen niel aanwijsbaar; alleen voor de hoofdaspecien bodem en water
en luchl en energie worden de plusvarianten minder negalief beoordeeld dan de
basisvarianlen. Binnen deze hoofdaspeclen wordlonder andere gekeken naar
duurzaamheidaspeclen als hel gebruik van (drink)waler en de emissie van broei-
kasgassen.
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Tabel 3 Beoordeling van de locatievarianten op hoofdaspectniveau

HoofdaSDct Tb T+ Mb M+ Cb C+ Sb S+
RuimIegebruik --- --- - - - - - -

iandschap en culluur- 0 0 -- -- 0 0 - -

historie
flora, fauna en ecologie - - - - -- -- - --

bodem en waler -- 0 - - - 0 -- -

verkeer en vervoer -- -- -- -- - - - -

geluid en lriliingen - - --- --- -- -- -- --

luchl en energie - 0 - 0 - 0 - 0
woon- en leefmilieu -- -- -- -- - - - -

Integrale beoordeling
Om inzichl Ie geven in de gevoeligheid van de voorkeursvolgorde van de localies voor
hel belang dal aan de hoofdaspeclen wordl loegekend zijn in dil MER verschillende
gewichlensels bekeken en doorgerekend meI behulp van een mullicriteriasysleem.
De gewichlensels zijn verbonden aan een viertal lhema's die verschillende mogelijke
maalschappelijke belangen en slandpunien vertegenwoordigen (figuur 2):
. neutraal, waarbij aan alle ach I hoofdaspeclen evenveel gewichl wordl loegekend
. naluur, meI vooral gewichl voor hel hoofdaspecl naluur en de daaraan gereIa-

leerde crileria binnen andere hoofdaspeclen
. landschap en beleving, waarbij vooral waarde wordl loegekend aan de visueel-

landschappelijke effecten en de belevingswaarde van hel gebied
. duurzaamheid, meI veel gewichl voor de crileria die inzichl geven in hel duurzaam

functioneren van de voorgenomen aclivileil
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Figuur 1 . Overzicht gewichtensets

De uilkomsl van de weging en sommering is voor de vier basisvarianlen weergegeven
in figuur 3 en voor de vier plusvarianlen in figuur 4.
De gewogen, inlegrale beoordeling van de localievarianlen kan leiden lol een aanlal
opmerkingen en conclusies:
. op de lolale schaal -die loopl van -- tol +++, len opzichle van de referenlie-

silualie- liggen de gewogen beoordelingen relalief dichl bij elkaar: geconcludeerd
kan worden dal hel onderscheid lussen de localies klein is. Gezien de voor-
seleclie van localies, die was gerichl op hel selecleren van de meesl geschikle 10-
calies, is dal een Ie verwachlen uilkomsl
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. bij de gewichlensels natuur en duurzaamheid liggen de localievarianten, zowel bij
de basis als bij de plus, relalief dichl bij elkaar

. de spreiding en hel onderscheidend vermogen is hel grootsl bij de gewichlensel
landschap en beleving; bij deze gewichlensel worden meI name de beide localie-
varianlen voor Molenveld relalief negalief beoordeeld

. de localievarianlen Californië 11 'duiken' bij de gewichtensel naluur, lerwiji voor

deze gewichlensel de localievarianlen voor Molenveld relatief hoger liggen
. de localievarianlen Californië en Siberië liggen, zowel bij de plusvarianlen ais bij

de basisvarianlen, relalief hoog in de figuur. De localie Siberië is daarbij wat con-
slanIer dan de iocalie Californië

. de localie Molenveld liglover hel algemeen relalief laag in de figuur

. bij vergelijking van de figuren 3 en 4 blijkl dal de verschillen lussen de basis- en

plusvarianten meI name tol uiling koml in de beoordeling voor de gewichlenset
duurzaamheid. Bij deze gewichlensel liggen alle plusvarianlen duidelijk hoger dan
de basisvarianlen.
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Figuur2. Gewogen eindscore voor de vier basis-focatievarianten bij de gehanteerde
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Figuur 3 Gewogen tata a/scores voor de vier p/usvarianten bij de gehanteerde gewichten sets
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6.3 Vergelijking van de locaties

Uil de inlegrale beoordeling van de localies volgl geen duidelijke voorkeur. Door de
seleclie van vier localievarianlen op basis van een globale beoordeling van vele po-
lenliële locaties zijn exlremen in milieueffeclen reeds weg geselecleerd. Daarnaasl
blijkl dal er wel verschilen beslaan lussen de locatievarianlen als naar de afzonder-
lijke milieuaspeclen wordl gekeken. In de integrale beoordeiing komen deze echler
niel meer lol uiling omdal de beoordelingen voor de verschilende milieuaspeclen Ie
zeer uileen lopen en elkaar nu en dan opheffen.
Hieronder volgl een lypering van de locaties aan de hand van de meesl in hel oog
springende mileueffeclen. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de basis- en
de piusvarianien. Verschilen lussen deze varianlen lreden alleen op voor de aspeclen
'drinkwatergebruik' en 'emissies glasluinbouw'. Beide aspeclen zijn niel onder-
scheidend voor de localies.

6.3.1 Tienraijseweg

De localie Tienraijseweg scoort len opzichie van de andere localies meI name slechl
voor hel hoofdaspecl ruimIegebruik en ook de milieueffeclen voor verkeer en vervoer
vergen bijzondere aandacht. Voor de hoofdaspecien 'landschap en culluurhislorie',
'flora, fauna en ecologie' en 'bodem en waler' scoort deze localie, gemiddeld beIer
dan sommige andere localies (neulraal lol '-'). Tienraijseweg is daarin overigens niel
uniek. Voor al deze aspeclen worden voor één of twee andere localies vergelijkbaar
goede resullaten voorspeld.

De negatieve effeclen op hel gebied van ruimiegebruik hebben len eersle Ie maken
met de aanwezigheid van de agrarische bedrijven en de woonhuizen in hel gebied en
de relatief ongunslige localie daarvan. Hel is in legensielling lol de andere localies
niel mogelijk om een compacle projectvesliging Ie realiseren zonder een aanlal woon-
huizen en bedrijven Ie verwijderen. Ten lweede belreft de negalieve score voor hel
hoofdaspect ruimiegebruik, de recrealieve kwalileil (opheffen modelvliegierrein, aan-
lasten recrealieve rouies) door het gebied waarvan in ieder geval één verlegd zal
moelen worden.
Tienraijseweg scoort bovendien slechl op hel aspecl 'kabels en leidingen', doordal er
aan de zuidweslkanl een hoogspanningsleiding over de localie loopt. Dil beperkt de
inrichlingsmogeiijkheden van de locatie omdal aan weerszijde van de leiding een
sIrook van 20 à 25 meIer niet kan worden bebouwd.
Naast hel hoofdaspeci ruimIegebruik verdienen ook de milieueffeclen op hel gebied
van verkeer en vervoer, nadere aandacht. Dil heeft bijvoorbeeld Ie maken meI de ver-
keersafwikkeling. De verwachling is dal de capacileil van de Tienraijseweg lijdens de
spils niet voldoende zal zijn na realisering van de projectvesliging. Daarnaasl geldl nel
als voor de localie Molenveld een relalief negalieve score voor de mullimodalileil door
de langere afsland lol de veiling en een negalieve score voor de verkeersveiligheid
door de loename van hel verkeer op huidige probleemlocalies bij de aansluiling aan
de A73 en op de A73 zelf.

De effeclen op hel aspecl flora, fauna en ecologie scoren slechts gemaligd negalief
meI name door de niel al Ie slechle ligging len opzichle van de ecologische structuur
en door de relalief gunslige silualie met belrekking tol de kans op verdroging. Er wordl
geen ecologische verbindingszone doorsneden. Verdroging lreedl op als gevolg van
een verminderde infillratie door een vergroling van hel verharde oppervlak. Er is hier
maar een zeer beperkle invloed te verwachlen van verdroging van vegelalies en leef-
gebieden van diersoorten en er liggen geen priorilaire gebieden voor herslel van ver-
droging in hel invloedsgebied van de projecllocalie. Net als op de andere localies
wordl er wel een invloed verwachl op de in hel gebied aanwezige fauna. Daaronder
bevindl zich ook een aanlal Rode-lijslsoorten. Tienraijseweg scoort meI belrekking lol
de fauna even negalief als de localie Molenveld. Siberië scoort beduidend beIer en
Californië juisl slechler op dil milieuaspect. De locatie is geen belangrijk leefgebied
voor amfibieën maar voor vogels geldl een verlies aan broedgebied voor vogels van
bosranden, slruwelen en ruiglen en voor soorten van open akkergebieden. Van deze
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laalsle zijn de twee Rode-Iijslsoorten Geelgors en Palrijs, waargenomen. Voor zoog-
dieren belekenl de projecllocalie een verlies aan foerageergebied van vleermuizen
(waar onder beschermde soorten volgens de Habilalrichllijn) en ook voor kleine mar-
ierachligen verdwijnl er leefgebied. Voor soorten die in de omgeving van de localie
voorkomen is kans op enige verstoring van hun leefgebied, door lichl en geluid. Hel
gaai onder andere om de in de omgeving waargenomen Rode-Iijslsoorten Kuifeend,
Nachlegaal, Appelvink, Walervleermuis, Dwergvleermuis, Franjesiaart en Rosse
vleermuis.

6.3.2 Molenveld

Van de localie Molenveld springen meI name de negalieve effeclen voor verkeer en
vervoer en voor woon- en leefmileu in hel oog. Daarnaasl is de localie ook voor land-
schap en culluurhislorie ongunsliger dan de andere localies. Relalief gunslig is Mo-
lenveld daareniegen voor 'ruimIegebruik' en voor 'flora, fauna en ecologie, maar er
zijn ook andere localies die een vergelijkbaar gunslig beeld vertonen voor deze as-
peclen.

Nel als de localie Tienraijseweg scoort de localie Molenveld negalief meI belrekking
lol de mullimodalileiL. De afsland lol de veiling is zelfs nog iets groler. Ook gelden
voor deze localie dezelfde knelpunten meI belrekking lol de verkeersveiligheid bij de
aansluiling aan de A73 en op de A73 zelf.
MeI belrekking lol hel woon- en leefmileu scoort de localie Molenveld hel slechlsl van
alle localies. De hoofdreden hiervan is de siluering van de locatie, geheel omringd
door woon bebouwing in een nog relalief ongestoorde silualie. Ook de ontsluitings-
roule naar de A73 loopl door relalief dichl bebouwd gebied. Dil heeft als gevolg dal de
loename van de geluidsbelasling bijvoorbeeld relatief grool is en op veel woningen
van ioepassing is. Helzelfde geldl voor de lichlhinder en exlerne veiligheid. Verder
heeft de localie als open landelijk gebied Ie midden van woonbebouwing, meer dan
andere localies een recrealieve funclie als dagelijkse leefomgeving. De vermindering
van de recrealieve kwalileil weegl dus exlra zwaar.
MeI belrekking lol landschap en culluurhislorie scoort hel Molenveld slechl doordal
hel gebied een landschappelijk nog open oud bouwland belreft dal zich nog redelijk in
de hislorlsche conlexl bevindl, omslolen door de oude linlbebouwing van HorsI, Mele-
rik, Middelijk en Schadijk. Er is een grole kans dal zich archeologische reslen in de
ondergrond bevinden die door de inrichling van de projectvesliglng beschadigd kun-
nen worden. Daarnaasl wordl de hislorisch-Iandschappelijke conlexl van waardevolle
culluurhislorische elemenlen aangelast. Bovendien vormen de open oud bouw-
land gebieden een belangrijk en karakterisliek onderdeel van de landschappelijke
hoofdslrucluur van hel gebied lussen Venraij en Venlo.

De effeclen op hel aspecl flora, fauna en ecologie scoren slechls gemaligd negalief
meI name door een gunslige ligging len opzichie van de ecologische slructuur. Er
wordl geen ecologische verbindingszone doorsneden. Verder scoort Molenveld ge-
maligd door de relalief gunslige silualie meI belrekking lol verdroging. Ook worden er
geen waardevolle vegelalies en planlensoorten door de projectlocalie vernieligd.
Er is hier maar een zeer beperkle invloed Ie verwachlen van verdroging van vegeia-
lies en leefgebieden van diersoorten als gevolg van de verminderde infillralie. Er lig-
gen geen waardevolle vegelalies binnen hel invloedsgebied van de localle. Alleen de
als poienlieel aan Ie merken waarden in hel beek dal van de Kabroekse beek worden
lichl beperkl in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Nel als op de andere localies wordl er wel een invloed verwachl op de in het gebied
aanwezige fauna. Daaronder bevindl zich ook een aanlal Rode-Iijsisoorten. Molen-
veld scoort meI belrekking lot de fauna even negalief als de localie Tienraijseweg. Si-
berië scoort beduidend beter en Californië juisl slechler op dil milieuaspecl. De localie
heeft een beperkie waarde voor amfibieën. Indien nieuwe slolen worden aangelegd
zou wel de in hel verleden waargenomen, niel bedreigde Rode-lijslsoort, Rugstreep-
pad weer lerug kunnen komen in hel gebied.
Voor vogels van bosranden, slruwelen en ruiglen en voor soorten van open akkerge-
bieden geldl een verlies aan broedgebied. Van de laalsl genoemde zijn de twee Ro-
de-lijsisoorten Geelgors en Palrijs, waargenomen. Voor zoogdieren belekenl de pro-
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jecllocalie een verlies aan foerageergebied van vleermuizen (waar onder beschermde
soorten volgens de Habitalrichllijn).
Voor soorten die in de omgeving van de localie voorkomen is kans op enige versioring
van hun leefgebied, door lichl en geluid. Hel gaal onder andere om de in de omgeving
waargenomen Rode-Iijsisoorten Groene spechl, Boomleeuwerik, Gewone grooioor-
vleermuis, Laatvieger en de Das. Deze komen voor in de randzone van de Schadijkse
bossen en in hel beekdal van de Kabroekse beek. Verder is het risico van beïnvloe-
ding van (trek)vogels door assimilaliebelichling niel uil te sluilen omdal een route van
Kraanvogels over de locatie loopt.

6.3.3 Californië //
Overall geeft de localie Californië 11 een wal minder negalief beeld dan de localies
Molenveld en Tienraijseweg. Daar iegenover slaal echler dal juisl de effeclen voor flo-
ra, fauna en ecologie op de localie Californië 11 hel meesl negalief zijn van alle loca-
lies. Daarnaasl geldl een relalief negalieve score voor hel aspecl 'kabels en leidingen'
(hoogspanningsleiding, beperking inrichlingsmogelijkheden). Ook verdient hel aspecl
'geluidsbelasling door wegverkeer' enige aandachl, in verband meI het len opzichie
van de andere localies relalief grole aantal woonhuizen (17) langs de aan- en afvoer-
roules.
Voor alle overige aspeclen van ruimIegebruik, landschap en woon- en leefmilieu zijn
de effeclen op de localie Californië 11 juisi relalief gering, dil in legenslelling lol de 10-
calies Molenveld en Tienraijseweg. Deze gunstige eigenschap heeft deze localie ge-
meen meI de iocalie Siberië 11. Er bevinden zich relatief weinig culluurhislorische en
visueel-landschappelijke waarden en het gebied is door de onlwikkeling van Californië
i reeds aangelast.

De effeclen op hel hoofdaspect flora, fauna en ecologie worden len opzichle van de
andere locaties negalief beoordeeld doordat de locatie op alle deelaspeclen relalief
slechl scoort, waarbij meI name de effeclen op de fauna in hel oog springen.
Ten eerste heeft de projectvesliging op deze localie negalieve effeclen voor amfibie-
ën. Doordal een deel van de vochlige graslanden zal verdwijnen rond het veen-
reslanlje 'de Brommer' gaai een deel van hel zomerbioloop verloren van zowel alge-
mene als bedreigde soorten zoals de Rode-lijslsoort Kamsalamander, die er in hel
verleden voorkwam. Door hel mogelijk verdwijnen van de Lange vensche loop ver-
dwijni er ook voortplanlingsbioloop voor de meer algemene soorten. Naasl hel direcle
verlies aan bioloop zal er in wijdere omgeving ook hinder oplreden door Iichl en ge-
luid. Dil kan gelden voor soorlen in hellen zuiden van de localie gelegen gebiedje de
'Nieuwe erf, waar onder andere de Kamsalamander zou kunnen zitten. Ook zal voor
amfibieën enige schade kunnen optreden door de zeer lichle verdroging die in de om-
geving oplreedt. De poienliële waarde van de locatie als leefgebied voor de Rode-
lijslsoort Knoflookpad blijft behouden omdal hel veenresianlje wordl gespaard en in
verbinding blijft meI hel sluifzandgebied Reulsberg. Wel zou deze soort hinder kunnen
ondervinden van lichl of geluid vanuil de projectvesliging en door de zeer Iichle ver-
droging die in de Brommer en omgeving zal oplreden.
Voor vogels belekenl de aanleg van glastuinbouw verlies aan (polenlieei) weidevogel-
gebied (wesieiijk deel van localie), verlies van broedgebied voor vogels van open ak-
ker- en weidegebieden en verlies van broedgebied voor vogels van bosranden, slru-
welen en ruigten. Van deze vogelgroepen zijn op de localie drie Rode-lijslsoorten
waargenomen (in 1990): Grutto, Geelgors en Pairijs. Bovendien kan voor deze soor-
len lichl- en geluidshinder oplreden in wijdere omgeving. Dalzelfde geldl voor de in de
omgeving waargenomen Rode-lijstsoorten Blauwborsl en Sleenuil.
Voor zoogdieren belekenl de komsl van glasluinbouw hel verdwijnen van slechls al-
gemene soorten. Voor de Das belekenl de glasluinbouw een beperkl verlies aan (po-
ienliële) foerageermogelijkheden. Hel aangrenzende, aan de overkanl van de A73
gelegen gebied (Hooge heide en Hollhuizerheide) is als poienlieelleefgebied aange-
duid. Door de aanleg van fase i worden de foerageermogelijkheden reeds beperkt.
Naasl de faunislische waarden worden er ook vegeialiekundige en florislische waar-
den aangelast. Rond de Brommer zal een deel van de vochlige graslanden verdwij-
nen. Aan de noordkanl van de localie bevindl zich waarschijnlijk een groeiplaais van
Sofiekruid en in de zuidooslhoek van de localie staal Valse kamille. Beide in Limburg
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slerk bedreigde soorten komen voor op de Rode lijst. Rond en in de Brommer, langs
de Gekkegraaf en In hel natte naiuurgebiedje 'I Ham (in hel dal van de Molenbeek) zal
als gevolg van de glasluinbouw een zeer lichle verdroging oplreden. Dit heeft een
klein effecl op de huidige waarde van de vegeialie in met name 'I Ham en voor de te
ontwikkelen waarden langs de Gekkegraaf en in en rond de Brommer.
Ook zijn er effeclen op de ecologische strucluur. Op de localie gaal een grool deel
van hel landbouwgebied meI aan openheid of aan kleine landschapselemenlen ge-
bonden naluurwaarden verloren. De smalle zone die overblijft na de aulonome onl-
wikkeling van Californië i groeil nu helemaal dichl, zodal hel versnipperend effecl als
vrij grool wordl beoordeeld. De realisalie van de ecologische verbindingszone langs
de Gekkegraaf binnen hel plan voor de projectvesliging beperkl het versnipperend
effecl enigszins, hoewel de lracering van deze verbindingszone midden door de glas-
tuinbouw geen oplimale condilies schepl voor een goed funclioneren ervan (hinder
van licht en geluid).

6.3.4 Siberië "

De localie Siberië 11 geeft van alle localies de minsle mileueffeclen. Nel als op de 10-
calie Californië 11 worden op Siberië 11 wel wal grolere negalieve effecten verwachl
voor flora, fauna en ecologie, zij hel in iels mindere male dan voornoemde localie. Hel
belreft in Siberië 11 voornamelijk effeclen voor de ecologische slrucluur en in mindere
male voor de fauna.
Verder wordl de locatie Siberië 11 nog gekenmerkl door een, len opzichle van de an-
dere localies, sterker negalief effecl voor hel huidige landbouwgebruik. Dat heeft Ie
maken meI hel relalief grole aanlal landbouwbedrijfsgebouwen dal zal moelen ver-
dwijnen.
Een ander aandachlspunl is hel recrealieve gebruik. Pallen zuiden van de localie ligl
hel recrealiepark Breebronne en op de localie zelf ligt een deel van een recrealieve
rouIe. Door de glasluinbouw zal de recrealieve kwalileil van hel noordelijke uilloop-
gebied van hel recrealiepark verminderen.
Verder verdient hel aspeci 'geluidsbelasling door wegverkeer' aandachl in verband
meI hellen opzichie van de andere localies relalief grole toename van hel geluid.
Voor alle overige aspeclen van ruimIegebruik, landschap en woon- en leefmilieu zijn
de effeclen op de localie Siberië 11 juist relalief gering, dil in legenslelling lol de loca-
lies Molenveld en Tienraijseweg. Deze gunslige eigenschap heeft deze localie ge-
meen meI de locatie Siberië 11. Er bevinden zich relalief weinig visueel-landschap-
pelijke waarden en hel gebied is door de onlwikkeling van Siberië i en de bedrijven-
lerreinen van Tradeport Wesl en Noord reeds aangelast. Verder bevinden zich in hel
gebied relalief weinig woonhuizen waardoor de leefbaarheid weinig wordl beïnvloed.
Alleen culluurhislorisch scoort deze localie relalief negatief doordal er een grote con-
cenlratie van oude wegen ligl, uil de periode van de heideonlginning in de 19" eeuw.
Daarvan zal hel merendeel verdwijnen bij realisering van de projectvestiging op deze
plaals.

De negalieve effeclen voor flora, fauna en ecologie zijn onder andere hel gevolg van
verlies, versloring en verdroging van leefgebied voor waardevolle fauna.
Er wordl nel als bij Californië en overige localies een verlies van broedgebied ge-
conslaleerd voor vogels van open akker- en weidegebieden en voor vogels van bos-
randen, struwelen en ruigien. Van deze vogel groepen zijn ook de lwee Rode-Iijslsoor-
ten Geelgors en Palrijs waargenomen (in 1990). Verder broeden in de kleine bosjes
op de localie ook de Rode-Iijstsoorten Boomleeuwerik en Nachlegaal. Omdal een
aanlai bosjes geïsoleerd koml Ie liggen (één bosje wordl onderdeel van de ecolo-
gische verbindingszone) wordt aangenomen dal ook deze soorten van de locatie zui-
len verdwijnen. Op de localie verdwijni ook foerageergebied voor zoogdiersoorten. Er
zijn echler geen Rode-iijsisoorten aangelroffen. Ook hel verlies aan leefgebied voor
amfibieën is zeer beperklomdal de localie geen belangrijk gebied voor amfibieën is
door hel gebrek aan voortplanlingswaler en aan landbioloop.
Naasl deze invloeden op de localie zelf zijn er ook exlra effeclen Ie verwachlen in de
omgeving van de locatie door lichl- en geluidshinder. Rode-lijslsoorten die mogelijk
hinder kunnen ondervinden zijn: Boomleeuwerik, Boomvalk, Geelgors, Grutto, Nachle-
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gaal, Palrijs, Zwarte spechl, Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, LaaIvlieger en
Wild zwijn.
In de verbindingszone is een speciale aandachl nodig voor de oplredende verdroging.
Aangezien deze verbindingszone moel gaan funclioneren voor amfibieën en moeras-
en waiervogels, dienen voldoende vochlige en natte biolopen aanwezig Ie zijn.
Er worden op de iocatie geen waardevolle vegelalies of Rode-lijslsoorten van planien
vernieligd. De bosjes blijven bijvoorbeeld behouden en zijn deeis geïnlegreerd in de
ecologische verbindingszone. Op de localie Iigi wel een zeer verdroginggevoelig
(maar slechl ontwikkeld) wilgen/gagelslruweel. Hoewel het struweel behouden blijft,
zal het lichl verdrogen. Een grondwalerslanddaling lreedl ook op in de verderaf gele-
gen gebieden Lage Heide en Lange Heide waarvoor naiuurdoellypen zijn geformu-
leerd die afhankelijk zijn van hoge grondwalerslanden. De daling is overal kleiner dan
10 cm.
Nel als de localie Californië 11 zorglook Siberië ii voor een verdere versnippering van
de ecologische slrucluur. De localie is grolendeels aangeduid als landbouwgebied
meI aan kleine landschapselemenlen gebonden naluurwaarden. Verder Iigi er een
ecologische verbindingszone binnen de provinciale ecologische hoofdslrucluur. De
funclie van hel landbouwgebied gaai verloren. Door de reeds geplande glastuinbouw
(en andere ontwikkelingen in deze regio) slaal de ecologische slrucluur reeds onder
druk. Door de localie Siberië ii wordl deze zone in de Provinciale ecologische hoofd-
slrucluur nog smaller zodal hel versnipperend effecl als vrij grooi wordl beoordeeld.
De realisalie van de ecologische verbindingszone binnen hel plan voor de projeci-
vesliging beperkl hel versnipperend effecl enigszins, hoewel de tracering van deze
verbindingszone midden door de glasluinbouw geen oplimale condilies schepi voor
een goed funclioneren ervan (hinder van lichl en geluid).

6.3.5 Basis- en plusvariant

Voor de keuze van de localies zijn de verschilen tussen de basis- en de plusvariani
niel onderscheidend. Voor de meesle milieuaspecien zijn de effeclen idenliek. Alleen
voor de aspeclen 'bodem en grondwaler', 'drinkwalergebruik' en 'emissies glasluin-
bouw' worden verschillen geconsiaieerd. Behalve voor het aspecl bodem en grond-
water zijn deze verschilen onafhankelijk van de localies.
Doordal in de piusvarianI meer regenwaler wordl opgevangen len behoeve van de
giastuinbouw, infillreert er minder waler in de bodem. Hoewel dil op alle localies een
verschil in verdroging geeft, koml dil in de eindbeoordeling van hel aspecl 'bodem en
waler' alleen lol uiling bij de localies Molenveld en Siberië, doordat deze localies
grenzen aan inlrekgebieden van grondwaler. De verlagingen van de grondwater-
slanden zijn hier kleiner dan 5 centimeIer. Desalniettemin is een (zeer) geringe ver-
sioring van de grondwalerrelalies niet uil Ie sluilen.
Voor alle localies geldl wel een grooi verschil in effecl voor hel aspecl 'drinkwaler-
gebruik'. De plusvarianlen maken allen optimaal gebruik van regenwaler en aanvul-
lend worden de mogelijkheden uitgebuil om andere bronnen aan Ie wenden dan drink-
waler. Er wordl daarom in die varianlen van uiIgegaan dal er geen verbruik van drink-
waler zal zijn.
Een ander belangrijk verschil lussen de basis- en de piusvarianI is hel verschil in ef-
fecl op hel gebied van energie en emissie. Doordal in de piusvarianI oplimaal gebruik
wordl gemaakl van gecluslerde warmlekrachlkoppeling en rookgasreiniging zijn het
gasverbruik en de emissie van CO2 en NO, een sluk lager.

6.4 Vorming van alternatieven en varianten door combineren

6.4.1 Samenstellen alternatieven

De effeclbeschrijving is op het niveau van de localies uilgevoerd. Voor hel realiseren
van de doelslelling (netto 200 ha glas) zijn lwee localies noodzakelijk. Onder een al-
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lernalief wordl verslaan een mogelijke manier om aan de doelstelling Ie voldoen. Een
allernalief beslaaI daardoor uil twee localies.
Als uilgangspuni voor de allernalieven is gehanieerd dal alleen hele localies zullen
worden opgenomen. Combinalies van delen van localies zijn niel in beschouwing ge-
nomen. Verder is als uilgangspunl gehanleerd dat geen combinaties van basis- en
plusvarianien zullen worden onderzocht.

Op grond van de effeclbeschrijvingen en de beoordeling en vergelijking van de loca-
ties koml als beeld naar voren dal de verschillen in de beoordeling van de onder-
zochle localies niel leiden tot een duidelijk voor- of afkeur voor één of meerdere loca-
ties. De localie Molenveld scoort op enkele punlen weliswaar wal slechler dan de an-
dere localies maar de verschilen zijn klein; bij hel hanteren van verschillende gewich-
tensels is de localie Molenveld niel ailijd de minsl geschikle localie.
MeI vier localies zijn in lolaal zes combinalies mogelijk in twee varianlen (basis en
plus).

Hel nut van de slap van localies naar allernalieven is gelegen in het beschrijven van
de cumulatieve en gezamenlijke effeclen en in helloelsen van de aanname dal de
effeclen gebonden zijn aan de localie en niel afhankelijk van de combinalie meI een
andere localie.

6.4.2 Gecumuleerde effecten en beoordelingen

Bepaling effecten alternatieven
De gezamenlijke en cumulatieve effeclen (iabel 4) komen lol sland door de effeclen
van de afzonderlijke localies op Ie lellen (kwanlilalieve crileria) dan wel Ie middelen
(kwalialieve crileria. Gezien de aard van de bepaalde effeclen , de omvang van de
effeclen en de afslanden lussen de localies die gezamenlijk een allernalief vormen is
geen sprake van cumulalie van effeclen. De gehanteerde melhodiek (middelen voor
kwalilalieve crileria, oplellen voor kwanlilalieve criteria) kan daarom worden ge-
hanleerd.

Aanvullende criteria beoordeling alternatieven
Bij de localies is vooral op hel schaal niveau van de localies naar de effeclen gekeken.
Bij de allernalieven dienl echler (ook) op hel schaalniveau van hel plangebied van hel
POL naar de effeclen van de allernalieven Ie worden gekeken.
Hel gaai dan immers over de beoordeling van de allernalieven voor de doelsielling
'200 ha glasluinbouw in de vorm van projectvesliging' waarbij de referenliesilualie in
hel POL niel zozeer de (aulonome onlwikkeling op de) localies zelf zijn maar meer de
onlwikkeling van hel plangebied van hel POL als geheel en van de cenirumgebieden
in hel bijzonder. Immers, zonder projecllocalies in hel POL zou het vigerende beleid,
dal vesliging van glastuinbouw in en -zoals blijkl uil de aulonome ontwikkeling zelfs
builen de cenlrumgebieden mogelijk maakl, worden voortgezet. Omdal er behoefte is
aan ruimIe voor glasluinbouw zou deze autonome ontwikkeling zich ook daadwerkelijk
gaan voordoen.

Er zijn daarom aanvullende crileria opgenomen (cursief weergegeven in label 4) om
de effeclen op hel niveau van hel POL zichtbaar Ie maken. Bij de beoordeling van de
allernatieven op dil schaalniveau dienl hel bestaande glasluinbouwareaal en de aulo-
nome groei daarvan te worden meegenomen. Beslaand en nieuw glas leiden immers
gezamenlijk lol effecten op hel schaal niveau van hel plangebied van hel POL.
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Tabel 4. Overzicht van de kwalitatieve en kwantilatieve effectscores voor de alternatieven, be-
staande uit combinaties van twee locaties (basisvananten)

Ilhoold)aspect criterium Tb+Mb Tb+Cb Tb+Sb Mb+Cb Mb+Sb Cb+Sb
ruimtegebruik

woongebied verlies areaal stedelik oebied 0 0 0 0 0 0
aantal burcerwonincen te amoveren 5 5 5 0 0 0

bedrijventerreinen verlies areaal bedrijventerreinen 0 0 0 0 0 0
verlies areaal gepland bedrijventerrein 0 0 0 0 0 0

landbouw verlies areaal landbouwgrond 303 302 301 307 306 305

aantal agrarische bedriiven te verwiideren 4 4 7 2 5 5
recreatie en toerisme verlies areaal recreatiegebied 2 2 2 0 0 0

doorsnijding recreatieve routes -- -- - -- -

kabels en leidinClen doorsnijding kabels en leidingen -- --- - -- - --

landschap en cultuurhistorie
historische geografie aantasting waardevolle elementen en 2 0 0 2 2 0
en bouwkunst gezichten

aantasting cultuurhistorische lijnelementen 1050 1600 4200 850 3450 4000
aardkundige waarde aantastinCl aardkundiCle waarde - 0 0 - 0
archeologie aantasting gebieden (middel)hoge ver- 227,5 150 120 232,5 202,5 125

wachtinoswaarde
aantastino arch. Vindolaatsen 0 0 0 0 0 0

landsch. Identiteit en aantasting landsch. Identiteit per land- -- -- -- -- -- -

structuur schapstype
aantasting landschapsstructuur locatieni- - - - -- -- -

veau
landscaøsbeeld hofdtruumiveu -- - - - - 0
landscapsuur hoofdstrctuumiveu 0 0 0 0 0 -

flora, fauna en ecologie
flora en vegetatie verlies door ruimtebeslac - -- - - 0 -

kwalitatieve verslechtering verzuring -- -- -- --- --- --

kwalitatieve verslechtering verdroging - _. -- -- -- --

fauna verlies waardevol ciebied -- --- -- --- -- --

verstorino waardevol oebied -- -- -- -- -- --

verdro ¡no waardevol oebied -- -- -- -- ---

ecologische structuur versnipperino op locatieniveau -- -- - - --

¡versnippenng bovenlokBal (cumulatie bij 0 - 0 0 --

ailemativeni
versterkinCl 0 0 0 0 0 0

bodem en water
bodem en grondwater verstorino bodemprofiel en -opbouw -- - - - 0

beïnvloeding kwaliteit bodem en grond- -- - - - 0
water
beïnvloeding grondwaterstroming en -- -- -- -- _. --

standen, waterbalans
verstorinCl hvdroloClische relaties - 0 - - - -

drinkwatergebruik verbruik (drink)water 5640 5640 5640 5640 5640 5640
oppervlaktewater beïnvloedina debiet en peil 0 0 0 0 0 0

beïnvloedino oooervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 0 0 0

verkeer en veNaer
mobiliteit, bereikbaar- toename verkeer 275 99 300 350 551 375
heid en afwikkeling lIC.verhouding 0,93 0,91 0,92 0,24 0,25 0,23
multimodaliteit afstand tot velling of overslaQ 2800 15tO 1570 2310 2370 1080
verkeersveilioheid toename onaevallen (kwalitatief) -- -- -- -- -- -

geluld en trillngen

geluidbelasting weg- toename geluidemissie 6,5 1,9 6 7,4 11,5 6,9
verkeer aantal woningen met toename geluidbe- 30 23 6 41 24 t7

lastino
lucht en energie
emissies glastuinbouw emissies CO2 -- -- -- -- -- _.

emissies NOx -- -- -- .- -- --

energiegebruik gasverbruik -- -- -- -- -- --

rdûüaamliëlcWii.li--h;' synrgievoordl altematieven - 0 0 0 0 +

emissies wegverkeer vrachtwagen kilometers 0 0 0 0 0 0
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woon~ en leefmileu

externe veiligheid kwalitatieve beoordelino risico's --- -- -- -- -- -

barrièrewerking kwalitatieve beschrïvina barrièrewerkina - - - - -

recreatie in de dage- verandering recreatieve kwaliteit en bele- --- -- -- -- -- -

Iijkse leefomgeving vinnswaarde
licht relatieve toename lichtimmissie --- -- --- -- -- --

aantal gehinderden -- - - -- -- -

Aggregatie beoordeling op hoofdaspectniveau
De aggregalie van de beoordeling op hoofdaspectniveau is weergegeven in label 5.
Deze label geeft geen duidelijke lrend Ie zien len aanzien van de allernatieven.

Tabel 4. Beoordeling van de alternatieven (combinaties van locaties, basisvarianten) op
hoofdaspeclniveau

Hoofdasoeet Tb+Mb Tb+Cb Tb+Sb Mb+Cb Mb+Sb Cb+Sb
RuimIegebruik --- --- --- - - -

Landschap en culluurhislorie - - - - -- -

flora, fauna en ecologie - -- - - - --

bodem en waler -- -- -- - - -

verkeer en vervoer --- .- -- -. -- -

geluid en trillngen -- - . --- --- --

luchl en energie - - - - - .
woon- en leefmileu -- - - - -- -

Integrale beoordeling
De aanpak zoals gebruikl bij de iniegrale beoordeling van de localies is ook voor de
beoordeling van de alternalieven gehanleerd (mca, gewichlensels). Voor de basis-
varianlen leidl dil lot figuur 5.

De resullalen van de mca voor de allernalieven kan -bij de gehanieerde gewichien-
seIs leiden lot de voigende conclusies:
. de verschillen lussen de allernalieven zijn relalief klein

. hel groolsle onderscheidend vermogen is aanwezig bij de gewichiensel land-

schap en beleving: bij deze gewichiensel koml allernalief Cb en Sb als besle uil
de bus en de drie allernalieven meI Molenveld als één van de localies als slechlsl

o

~
iic

5,
11

go.~

:i

-+1b+Mb
-ø1b+Cb
å Tb+Sb

~Mb+Cb
..Mb+Sb
-eCb+Sb

Figuur 4. Gewogen totaalscores voor deze alternatieven (combinaties van twee basisvarianten)
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6.4.3 Vergelijking alternatieven

Nel als bij de inlegrale beoordeling van de localies volgt er uil de inlegrale beoordeling
van de allernalieven geen duidelijke voorkeur. Na opieilng van de effeclen van de
verschilende localies blijven de verschillen klein. Hieronder volgl daarom een korte
beschrijving van de conclusies van de beoordeling.

Ruimtegebruik
Voor ruimIegebruik zijn alle allernalieven waarin de localie Tienraijseweg is opgeno-
men relalief ongunslig. Dit heeft Ie maken meI hel relalief grole aanlal burgerwo-
ningen dal zich op de localie bevindl en meI hel verlies aan recrealielerrein.

Landschap en cultuurhistorie
Voor landschap is de combinatie Molenveld - Siberië 11 ongunslig in verband met op-
iellng van de relalief negatieve effeclen op Molenveld voor landschap in het alge-
meen en op Siberië 11 door hel verdwijnen van relatief veel oude wegen.
In andere combinalies meI deze twee localies komen deze negalieve effeclen niel
meer lol uiling in hel eindoordeeL.
Voor het landschapsbeeld op regionaal niveau wordl de combinalie Tienraijseweg en
Molenveld als meesl negalief beoordeeld en de localie Siberië 11 en Californië 11 als
meesl gunslig. De eersle combinalie veroorzaakl namelijk een 'verglazing' van hel
landschapsbeeld in een regio waar nu nog relalief weinig glas voorkomt. De laatsle
combinalie ligl daarenlegen wel in een regio waar reeds veel glasluinbouw ontwikkeld
wordt. Tevens wordl hellandschapsbeeld hier al bepaald door de bedrijvenlerrein van
Tradeport Wesl en Noord. De combinalie Siberië 11 en Californië 11 scoort echler wel
wal slechler dan de andere allernatieven, meI betrekking tol de landschapsstrucluur
op regionaal niveau. Beide locaties verdichlen namelijk ieder een ander deel van hel-
zelfde grole open Ie houden heideontginningsgebied.

Flora, fauna en ecologie
Alle combinalies meI de localie Caliornië 11 scoren relalief slechl in verband meI ef-
feclen op deze localie voor zowel flora, fauna (met name amfibieën en vogels) als
ecologische strucluur. Alleen de combinalie meI Molenveld geeft een iels gunsliger
beeld vanwege de nel ten opzichie van de andere lwee localies wal minder negalieve
effeclen voor naluur op de locatie Molenveld.
De combinalie van Californië en Siberië scoort levens hel slechls voor de ecologische
slrucluur op boven lokaal niveau. Beide versnipperen namelijk ieder een ander deel
van dezelfde noord-zuidgerichie verbinding.

Verkeer en vervoer
Voor hel hoofdaspecl verkeer en vervoer is de combinalie Californië 11 en Siberië 11 hel
meesl gunslig, onder andere omdal deze localies allebei gunslig liggen len opzichle
van de veiling. De combinalie van de localies Tienraijseweg en Molenveld zijn relalief
ongunslig voor verkeer en vervoer vanwege congesliekansen op de locatie Tienraijse-
weg en vanwege de groolsle voertuigkilomeiers lol de veilng.

Geluid en woon- en leefmileu overig
Voor deze aspecten van leefbaarheid zijn alle allernalieven waarin de localie Molen-
veld is opgenomen hel meesl ongunslig. Dil heeft Ie maken van de ongunslige localie
van Molenveld lemidden van veel woon bebouwing en ook de aanvoerroule loopi door
een gebied meI relatief veel woningen.

6.5 Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Hoewel de verschillen lussen de allernalieven relalief klein zijn, kan op grond van bo-
venslaande beoordeling en vergelijking worden geconcludeerd dal hel allernalief 'Ca-
lifornië - Siberië' als meesl geschikl voor hel milieu naar voren komt. Dil wordt vooral
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duidelijk als meI nadruk gekeken wordl naar de aspeclen landschap en leefbaarheid
(gewichlenset landschap en beleving). Daarnaasl is geconslaleerd dal in verband meI
de aspecien waler, luchl en energie de meer duurzame plus-varianien de voorkeur
genieien.

Er wordl daarom beslolen om hel allernalief Californië ri - Siberië ri in de plus-variant
(C+ - S+) als Meesl Milieuvriendelijk Allernalief (MMA) naar voren Ie schuiven, meI
dien verslande dat gezochl wordl naar oplossingen om de voor dil allernalief overblij-
vende knelpunien voor met name flora, fauna en ecologie Ie voorkomen of Ie ver-
zachlen en dal hoger wordl ingezei op duurzaamheid en samenwerking.
Hel MMA is levens hel voorkeursalternalief voor hel POL. In hel Addendum van hel
MER wordl hel besluit voor hel POL beschreven. De inhoud hiervan is samengeval in
hoofdsluk 7 van deze samenvatting.

Optimalisering inpassing en groeninrichting

Voor Californië ri is meI name aandachl nodig voor een belere inpassing van de
glasluinbouw aan de weslkanl van de localie rond het veenreslanlje van de Brommer
en de Lange vensche loop. Ook dienl de localie van de ecologische verbinding van de
Gekkegraaf binnen de projectvesliging nader Ie worden overwogen.
Voor Siberië 11 is meI name een belere inpassing nodig aan de zuidkanl van de locatie
voor een buffer lussen de glasluinbouw en hel waardevolle meer beslolen en bosrijke
gebied. Bovendien dienl daar aandachl Ie worden besleed aan de overgang naar het
recreatiepark Breebronne. Verder dienl in Siberië ook de localie van de ecologische
verbindingszone nader te worden bekeken.
Mede met hel oog op de hierboven vermelde knelpunien wordl in hel MMA meer
groen nageslreefd dan in de plusvariani is aangeven. Daarbij dienl meI name meer
aandachl te worden besleed aan de ontwikkeling van groene overgangszones aan de
randen van de projectvesligingen.
Voor de verdere beschrijving van de knelpunlen en de oplossingen wordl verwezen
naar hoofdsluk 7 van deze samenvatting en naar Tabel 7.1 en Tabel 7.3.

Ambitieniveau duurzaamheid en samenwerking
Er wordl in hel MMA een hoger ambilieniveau nagestreefd op hel gebied van duur-
zaamheid en samenwerking dan in de plusvariani wordl aangegeven. Het MMA dienl
Ie worden uiIgebreid meI extra maalregelen en voorzieningen op hel gebied van duur-
zame energie, energiebesparing, beperking van de CO,-uilslool, waiergebruik, waler-
zuivering en Iichiafscherming.

In de piusvarianI zijn de volgende zaken reeds geïncorporeerd:
. optimale opvang van regenwaier in een colleclief bassin, waarmee een dekkings-

graad van circa 75% wordt bereikl,
. naast regenwaleropvang volledig gebruik van E-waler,

. optimale infillratie van overtollg regenwaler middels wadi's op hellerrein,

. nauwkeurige waiertoediening naar behoefte in de grond gebonden leell,

. optimale inzel van gecluslerde WKK,

. rookgasreiniging.

Voor hel MMA dient bovendien een volledige afscherming van assimilalieverlichling
plaats Ie vinden, zowel aan de zijkanlen als aan de bovenkant. Daarmee worden de
geconslaleerde effecten van lichlhinder voor mens en naluur geminimaliseerd. Aan-
vullend worden in het MMA de volgende maalregelen en onderdelen loegevoegd om
nader Ie onderzoeken op haalbaarheid en rendement:
. ioepassing van duurzame energie zoals wind en zonenergie en gebruik van aard-

warmte,
. energiebesparing door opslag van warmIe bijvoorbeeld in een Ie saneren grond-

waierpompslalion,
. gebruik van laagwaardige warmIe uit parkeerplaaisen,

. gebruik maken van CO,-overschol van champignonkwekerijen en bedrijvigheid op

Tradeport Noord en Wesl,
. colleclieve waierzuivering,

. Iransport via spoor door een raillerminal op Tradeport Noord.
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7 Beleidsbeslissing POL

7.1 Over dit hoofdstuk

In de voorgaande hoofdslukken van hel MER is beschreven op welke wijze inhoud is
gegeven aan hel onderzoek van geschikte localies voor projectvesligingen van glas-
luinbouw en de mogelijke milieueffeclen van de geselecleerde localies. In dil hoofd-
sluk is beschreven op welke wijze gebruik is gemaakl van de gegevens uil hel MER
len behoeve van hel besluil zoals dal in het POL wordl genomen. Dil is geplaaisi bin-
nen de besluurlijke afweging zoals die in hel kader van het formuleren van hel beleid
in hel POL heeft plaalsgevonden.
Voor de concrete POL-begrenzing wordl uiIgegaan van hel MMA: een len behoeve
van hel milieu aan Ie passen allernalief Californië 11 - Siberië 11, dal in lichte male als
meesl gunslig naar voren komt. MeI name op hel gebied van flora en fauna (habilal-
en vogelrichtlijn) heeft hel allernalief Californië 11 - Siberië 11 nog een aanlal proble-
men. In hel besluitvormingsiraject is gezocht naar oplossingen. Deze hebben geleid
lol een aanpassing en inkrimping van beide localies. In paragraaf 7.2.1 wordl be-
schreven hoe door een nadere bestuurlijke afweging hel ruimiebeslag van beide loca-
lies kan worden gereduceerd, waardoor ruimIe onlslaal om de localies beIer in Ie
passen. In de paragrafen 7.2.2 en 7.2.3 wordl een overzichl gegeven van op te lossen
knelpunlen, en wordl beschreven welke aanpassingen zijn gedaan en tol welke ver-
beIeringen dil heeft geleid. Op kaart 13 en 14 is hel uileindelijke POL-besluil weerge-
geven.

7.2 Voorkeursalternatief zoals opgenomen in POL

7.2.1 Bestuurlijke afweging concrete begrenzing

Netto te realiseren hectares
Op basis van de marktverkenning, de omvang van de verplaaisingen in hel verleden
en een prognose van de vraag vanwege hervesliging binnen Limburg is de verwach-
ling dal een extra planologische reservering nodig is van 60 - 100 heclare (netto glas-
oppervlak) om aan de vraag te kunnen voldoen (zie paragraaf 1.4). Op basis van de
overeenkomst lussen LNV en L TO dienl 155 - 195 ha ontwikkeld te worden (zie para-
graaf 3.7).
In hel MER wordl ervoor gekozen om uil Ie gaan van de besluurlijke taakslellng en
voor een voorzichlige insleek: uitgaan van de groolst denkbare behoefte, namelijk die
van 195 hectare.
Vanwege de voor projectvesligingen benodigde 'krilische massa' per iocalie, is hel 10-
calieonderzoek in hel MER gerichl op localies meI een netto ruimIe voor glas van 100
ha. Twee localies gezamenlijk geven derhalve netto circa 200 ha ruimIe voor projecl-
vesligingen. Deze opgave -twee locaties van elk 100 ha netto is dan ook als slartpunl
voor hel MER gehanieerd.

Bruto te realiseren hectares en globale begrenzing in het MER
Vanwege diezelfde voorzichlige insleek en de onzekerheid over de loekomslige in-
richling, is in hel MER bovendien uiIgegaan van de meesl ruime maal die in de prak-
lijk voorkomt, voor de brulo-nettoverhouding: in de plusvariani wordl inclusief hel col-
leclieve gietwalerbassin uiigegaan van circa 155%.
In hel MER is voor iedere localie rond het groen en hel brulo glasoppervlak een voor
hel POL voor Ie slellen globale planologische begrenzing aangegeven. Deze begren-
zing is ruimer genomen dan de 'kale' brulo heclares en hel groen om enige schuif-
ruimIe en flexibilleil voor de ioekomslige ontwikkeling in Ie bouwen en omdat reke-
ning wordl gehouden meI de beslaande bebouwing en bedrijven.
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Concrete begrenzing in het POL
Ten behoeve van een oplimalere inpassing van de localies binnen de geconslaleerde
gevoelige waarden, worden voor de begrenzing in hel POL de volgende uiigangs-
punlen aangehouden:
1. er wordt uitgegaan van een zuiniger ruimiegebruik,

2. er vindl een concrele begrenzing plaais voor de brulo heclares en hel groen.

Voor een zuiniger ruimiegebruik wordl len opzichie van hel MER een kleinere brulo-
nettoverhouding aangehouden. Als bovengrens wordl de norm van 130% voor duur-
zame bedrijvenlerreinen genomen. Bij de recenle planvorming voor Californië wordl
deze norm reeds gehanleerd. In hel concepl beslemmingsplan voor Siberië wordl
zelfs een norm gehanleerd van 110%!
In hel POL vindl in legenslelling tot de localies in hel MER, een exacle begrenzing
plaats van de bruto glasheclares en het groen. Er is beslolen om daarbij geen reke-
ning Ie houden beslaan de bebouwing en glasluinbouw.
MeI deze uilgangspunien ontslaal er ten opzichle van de MER-alternalieven en vari-
anlen ruimte om naluur- en landschapswaarden verder Ie ontzien of Ie miligeren
doordal er per localie een minder grool en exacl Ie bepalen ruimIebeslag zal zijn.
I n de hierna voigende paragrafen zal de concrele begrenzing beschreven worden. Alle
inrichling- en duurzaamheideisen blijven gehandhaafd zoals die in paragraaf 6.5 bij de
beschrijving van hel MMA worden geformuleerd.

7.2.2 Californië

In Tabel 7.1 worden de op Ie lossen knelpunien beschreven. Tevens wordt aangege-
ven hoe deze knelpunlen door de nieuwe begrenzing en door ioevoeging van exlra
groen binnen de begrenzing zullen worden gemiligeerd (verzacht) of worden voorko-
men. Hieronder wordl eerst beschreven hoe de begrenzing er concreel koml uil Ie
zien en welke groeninrichling wordl voorgeslaan.

Begrenzing en te realiseren groen
Er wordl een begrenzing aangehouden waarbij aan de weslzijde van de projectveslig-
ingslocalie een aanzienlijke slrook grenzend aan de Reulsberg en om de Vensche
Loop wordl open gehouden. Tevens worden de twee verbindingszones gecombineerd
ontwikkeld op de meest zuidoosielijke van de twee. (zie kaart 13).
Op kaart 13 is Ie zien welke groenzones binnen de begrenzing van de projeclvesliging
ontwikkeld dienen Ie worden. Aan de ooslrand wordl langs de A73 een groenontwik-
keling van 100 meIer aangegeven (obstakelvrije zone van de A73). Aan de weslkanl
wordl een groenzone aangegeven van minimaal 25 meIer als overgang naar de lan-
ge vensche loop en hel te handhaven landschap lussen de projectvesliging en de
Reulsberg. Rond hel veenresianlje van de Brommer wordl een veel bredere bufferzo-
ne aangehouden dan in hel MER allernalief, waardoor een deel van de graslanden
blijft beslaan en tevens een afscherming kan worden gecreëerd. Aan de zuidooslkanl
wordl binnen de begrenzing van de projectvesliging, de ecologische verbindingszone
ontwikkeld waarin nu zowel de droge als de natte verbinding worden gecreëerd. Hel
natte milieu wordl gekoppeld aan de door deze verbindingszone om Ie leiden Gekke-
graaf.
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Tabel7.1 OvelZicht knelpunten en oplossingen (Califomiij)

KneiDunt ODloss/na
Verdwijnen vochlige graslanden rond de Voornomen: Groot deel van graslanden blijft
Brommer behouden door gewijzigde begrenzing.
. Zomerbiotoop Kamsalamander
Verstoring en zeer lichte verdroging Brommer VelZacht: Doordat de grens van de project-
en omgeving vestiging verder van het veentje af komt te
. Verstoring polentieelleefgebied Knof- liggen en door de verplicht gestelde groen-

Iookpad inrichting aan de westrand, is de invloed van
verdror:inr: en hinder minder

Verdwijnen Lange vensche loop Voornomen: Door de gewijzigde begrenzing
. voortplantingsbiotoop algemene amfibie- blijft de Lange vensche loop gehandhaafd en

soorten aangrenzend wordt een groenstrook van mi-
nimaal 25 meter verplicht r:esteld.

Verlies aan landbouwgebied met waarde voor
vogels
. Grutto (graslanden in zuidwestelijk deel) Voornomen: Door de gewijzigde begrenzing

blijft het leefgebied voor het grotste deel
behouden

. Geelgors en Patrijs VelZacht: Belangrijk deel van leef gebied aan
de zuidwest- en westkant van de locatie blijft
behouden.

Verder verlies potentieel foerageergebied Das Effect blijft: Het gaat echter om foerageer-
gebied dat door Califomiij i en de A 73 reeds
zeer gelBoleerd ligt van het potenMIe leefge-
bied

Verdwijnen groeiplaatsen voor:
. Sofiekruid Voornomen: Door de gewijzigde begrenzing

wordt de standplaats in de zuidoosthoek ge-
spaard

. Valse kamille Voornomen: De standplaats aan de noordkant
blijft r:esoaard.

Zeer lichte verdroging vegetaties westelijk van VelZacht: Door het tenigtrekken van de grens
de locatie naar het oosten zal de invloed van de verdro

r:inr: minder worden.
Hinder en verdroging ecologische verbin- VelZacht: Beide zones worden gecombineerd
dingszones tot één brede vemindingszone buiten de pro-

jeetvestiging, voor zowel natte als droe mil-
eus buiten.

Dichtgroeien en versnippering landbouwge- Veizacht: Het belangrijkste en meest waarde-
bied met natuurwaarden volle deel tegen de Reulsberg aan blijft ge-

handhaafd, waannee tevens een noord-
zuidvemindinr: blijf bestaan.

Bruto en netto oppeNiakte glas en groen
MeI deze POL-begrenzing wordl op Californië, in hellolaal 299 ha brulo glas aange-
wezen. In Tabel 7.2 is een vergelijking gemaakl lussen de MER-locatie Californië en
de POL-Iocalie. Te zien is dat de netto nieuwe opperviakIe binnen de POL-Iocalie na-
genoeg helzelfde als de 100 heclare waarop de in het MER beschreven effeclen zijn
gebaseerd De brulo nieuw begrensde oppervlakie is echter een sluk kleiner dan in hel
MER: 141 ha. in plaats van 153 ha.
Hel groen dat is aangegeven binnen de begrenzing van de projectvestiging is 63 ha.
Dil is bijna 3 keer de opperviakIe die in de plusvariani in hel MER wordl aangehou-
den.
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Tabel 7.2 Overzicht en vergelijking van bruo en netto hectares van Californië in het MER en
het POL

MER bru- MER globale Addendum I Addendum I 

(oppervlakten in hectare) tolnetto bearenzino POL /totaall POL/nieuw)
CALIFORNIE
. nieuw netto 100 108 (77%)

(Californië 11

. nieuw brulo 155 (155%) 141

(Californië 11 "- ..
. nieuwaroen 22 "- T 63
. globale begrenzing ~ 280 /¡Californië 11

. globale begrenzing 438~ /Inclusief Californië i

. concrele begrenzing
..

~/(POL Californië i + 11)
- groen 63
- bruto glas 299-
- netto glas (b.-n.- 230
verh.130%)

. reeds bestemd: (Ca- 158-
Iifornië Il

7.2.3 Siberië

In Tabel 7.3 worden de op Ie lossen knelpunien beschreven. Tevens wordl aangege-
ven hoe deze knelpunlen door de nieuwe begrenzing en door loevoeging van exlra
groen binnen de begrenzing zullen worden gemitigeerd (verzachl) of worden voorko-
men. Hieronder wordl eersl beschreven hoe de begrenzing er concreel koml uil te
zien en welke groeninrichling wordt voorgeslaan.

Begrenzing en te realiseren groen
Door een inkrimping van hel areaal glas aan de zuidkanl en aan de weslkanl kan een
belangrijk oplossend effecl worden bereikl, omdat daarmee de bosrand vrij koml Ie
liggen en een deel van hel open landbouwgebied gehandhaafd wordt (zie kaart 14).
Hel kneipunt met belrekking lol de ecologische verbindingszone blijft wel beslaan.
Een ooslelijke omieiding is niel mogelijk en een westelijke omleiding wordl als een Ie
grote omleiding ongewenst geacht. Door de ontwikkeling van een voldoende robuusle
slrucluur meI voldoende afscherming door opgaande begroeiing, kunnen de negalieve
effeclen worden geminimaliseerd. Hel lichle verdrogende effecl van de glasluinbouw
kan worden opgelost door in de gewensle natte delen binnen de ecologische verbin-
ding hel maaiveld Ie verlagen.
Aan de noordzijde wordl lussen de A67 en de glastuinbouwkavels een 100 meIer
groenzone aangehouden. Rond de resl van de projectvesliging dienl binnen de gren-
zen van de vesliging een groene overgangszone van minimaal 25 meIer Ie worden in-
gericht. De verbindingszone blijft gehandhaafd op de localie zoals reeds in hel MER is
aangegeven (zie ook kaart 14). De breedle is minimaal 100 meIer en de inrichling be-
slaat uil natte en droge milieus meI een doorgaande waierloop die aansluit op hel
waler in de resl van de verbindingszone builen de projectvesliging. Aan de noordzijde
buigl de verbindingszone binnen de projectvesliging even langs de A67 af, richling hel
ooslen, lol hel punl waar deze aansluil bij hel deel dat len noorden van de A67 ligt.
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Tabel7.3 Overzicht knelpunten en oplossingen (Siberië)

KneiDunt Oplossing
Verlies aan en verstoring van landbouwge-
bied met waarde voor vogels
. Geelgors en Palrijs (op en rond de loca- Verzacht: Door de gewijzigde begrenzing blijft

tie) het westelijk deel van het landbouwgebied
gehandhaafd alsmede de kleinschalige over-
gangszone naar het bos.

. Grutto (in open gebied ten noorden van Verzacht: Door groeninrichting aan tussen A67
localiel en projectestiging wordt hinder verzacht

Isolatie en verstoring van bosjes op en aan de Verzacht: De bosjes aan de zuidkant komen
zuidkant van de locatie vrijer te liggen en de hinder naar het zuiden
. Boomleeuwerik, Nachtegaal, Boomvalk wordt minder door het opschuiven van de

en Zwarte sDecht grens naar het noorden.
Hinder voor zoogdieren:
. Vleermuissoorten en Wild zwijn Verzacht: Door de inkrimping van de locatie

aan de zuid- en westkant en door de groen-
inrichting aan de noordkant wordt de hinder
een stuk teruaaebracht

Zeer lichte verdroging vegetaties ten zuiden Verzacht: Door het beperkere oppervak, zal
en noorden van de locatie (Lange Heide en de verdroging minder zijn, vooral aan de west
Laoe Heide) en zuidkant iLanae Heide)
Hinder en verdroging ecologische verbin- verzacht: Omlegging buiten de locatie is niet
dingszones mogelijk. De zone wordt voldoende breed

aangelegd binnen de projectvestiging en ver-
nat door verlaaina van het maaiveld.

Dichtgroeien en versnippering landbouwge- Verzacht: Het zuidelijk en westelijk deel blijft
bied met natuurwaarden gehandhaafd, waardoor een oost-

westverbindina blift bestaan.

Bruto en netto oppervlakte glas
MeI deze POL-begrenzing wordl op Siberië, in hellolaal 154 ha brulo glas aangewe-
zen. In Tabel 7.2 is een vergelijking gemaakl lussen de MER-Iocalie Californië en de
POL-Iocalie. Te zien is dal de netto nieuwe oppervlakie binnen de POL-Iocalie nage-
noeg helzelfde als de 100 heclare waarop de in hel MER beschreven effeclen zijn ge-
baseerd De brulo nieuw begrensde opperviakIe is echler een sluk kleiner dan in hel
MER: 106 ha. in plaals van 153 ha.
Hel groen dal is aangegeven binnen de begrenzing van de projectvesliging is 41 ha.
Dil is bijna 2 keer de oppervlakte die in hel MER (piusvarianI) wordl aangehouden.

Tabel 7.4 Overzicht en vergelijking van bruto en netto hectares van Siberië in het MER en het
POL

MER bru- MER globale Addendum I Addendum I
(oPDervlakten in hectare) tolnetto begrenzing POL (totaal) POL (nieuw)

SIBERIE
. nieuw netto 100 96 (91%)

(Californië 11

. nieuw brulo 155 (155%) 106
(Californië 11) "- "'

. nieuw oroen 22 "- l 41

. globale begrenzing "l 222 /(Californië 11

. globale begrenzing 270~
/inclusief Californië I

. concrele begrenzing .. 196 /
(POL Californië I + 11)
- groen 41
- brulo glas 154-
- netto glas (b.-n.- 140
verh.110%)

. reeds beslemd: (Ca- 48 -
lifornië I)
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7.3 Resumé oppervlakte doelstellingen

Overeenkomst LNV-L TO
In de overeenkomsl die lijdens hel opsiellen van dit MER is afgeslolen lussen hel mi-
nislerie van LNV en L TO is afgesproken dat de localies Siberië en Californië voor de
groei in hellolaal 235 ha. netto glas als projecivestiging dienen Ie ontwikkelen boven
hel reeds op Siberië I beslaande glasoppervlak. MeI de beslaande begrenzing in hel
sIreekplan wordl op Californië I en 11 en op Siberië 11 in hel tolaal 230 + 96 = 326 ha.
netto glas onlwikkeld. Als bovendien rekening wordl gehouden meI verplaaisers bin-
nen de regio (40 - 80 ha.) wordl goed voldaan aan de overeenkomst.

Markonderzoek LEI
De behoefte aan extra te reserveren ruimIe is op basis van hel marklonderzoek van
hel LEI een heel sluk lager, namelijk 60 - 100 ha. De provincie Limburg kiesl er echler
voor om op de eersle plaals aan de besluurlijk laakslellng Ie voldoen. Er dienl daarbij
tevens in beschouwing genomen Ie worden dal hel er nu len opzichie van hel sIreek-
plan Noord- en Midden-Limburg circa 9000 ha. cenlrumgebied glasluinbouw wordl
opgeheven. Builen de in hel POL begrensde localies Siberië en Californië zijn dus
geen nieuwe besiemmingen meer mogelijk waar nieuwvesliging van glastuinbouwbe-
drijven mogelijk is. Daarnaasl is hel bekend dal een aanlal glasluinbouw gemeenlen
in deze regio voornemens is de beslaande besiemmingen voor glas aan Ie passen en
nieuwvesliging onmogelijk te maken.

MER
Uiigangspunt voor de ailernalieven voor het MER was de vorming van 2 locaties met
ieder 100 heclare. De begrensde localies in hel POL gaan uil van in hellolaal 204 ha.
netto nieuwe glasbestemming, meI 108 ha. en 96 ha. voor de afzonderlijke localies.
De op de netto oppervlakte gebaseerde effeclen blijven dus helzelfde als in hel MER.
De effeclen die samenhangen meI hel brulo ruimiebeslag zijn nu alle lager dan in hel
MER.

8 Leemten in kennis

Voorgenomen activiteit (basis- en plusvariant)
Een aanlal aspeclen van de toekomslige invullng van de projecllocalies is moeilijk Ie
voorspellen, omdal deze sterk marklafhankelijk zijn. Dil zijn bijvoorbeeld:
. de aandelen van de diverse leellen

. wijze van leellen (aandeel subslraatteell)

. bedrijfslype (alleen leell of hele kelen)

. gemiddelde kavelgrootte

. netto / bruio-verhouding glas kavels
Deze onzekerheid is ondervangen door uil Ie gaan van prognoses op basis van de
huidige silualie en lrends.

Milieueffecten
MeI belrekking lol de milieueffeclen is voor een aanlai lhema's (noodgedwongen) ge-
bruik gemaakl van gedateerde gegevens (bijvoorbeeld flora en fauna) en aannames.
Deze leemlen in kennis zijn niel zodanig dat deze hel nemen van een besluil belem-
meren.

9 Aanzet voor evaluatieprogramma

Door hel bevoegd gezag zal een evalualieprogramma moeten worden opgezet. In hel
evaiualieprogramma zal aandachl worden gevraagd voor de effeclen op flora en fau-
na, landschap en culluurhislorie (archeologie) en verschillende hinderaspeclen.
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