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Definitieve beschikking
betreffende vergunningverlening op grond van de

Ontgrondingenwet

Onderwerp: Uitbreiding Bakelse Plassen, gemeente Gemert-Bakel.

Beslissing van Gecleputeercle Staten van Noorcl-Brabant op cle aanvraag om een
ontgronclingsvergunning van BV Exploitatiemaatsehappij "Peelhorst" tc
Gennep, geclateercll8 oktober 2007, verzonclen op 29 oktober 2007 en
ontvangen op 30 oktober 2007.

Deze aanvraag heeft betrekking op het multifunetionele ontgronclingsprojeet
Bakelse Plassen, meer in het bijzoncler op:

A. een uitbreicling van cle Bakelse Plassen. Dit betreft:
• cle vergroting van cle verguncle, maar nog niet gerealiseerclc

mcest oostelijke plas (pIas 4; hoofclfimetie reereatie),
noorclelijk van Bekker en nabij camping "Landgoecl
Neclerheicle"

• cle <lanleg van een aflonderlijke, ten westen van Booizak
geprojeeteercle plas (pIas 5; hoofdfunctie natuur)

B. cen wijziging van de vigerende vergunning, waaroncler het
verwijcleren van de clam tussen cle plassen 2 en 3;

C. het ontgraven van enkele percelen, gelegen zuidelijk van Bekker,
tot ca. 6 m. oncler het maaivelcl. Dit gat worclt daarna gevuld met
c1ek- en bosgronclen, indusief stobben en wortels, afkomstig van het
zandwingebied.

D. De aanleg van cen golfi)aan met geacciclcnteerde terrcinvormen,
inclusief boden1verlagingcn, ten zuidcn en westen van het
(toekomstige) plassengebicd;

E. Dc omleiding en natuurvriendelijke inrichting van de Snellc Loop,
zuiclelijk van het (tockomstig) pIassengebied.

Bet project is gelegen in cle gemeente Gemert-Bakel, ten noorclen van de
kernen Bakel en Milheeze en zuiclelijk van natuurgebiec1 cle Stippelberg. De
aanvraag is bij ons bekend onder zaaknummcr 13+2306.

Nummer

1462093

Directie

Ecologie
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I. Gegevens vergunningaanvraag

Doel ve/gunning
De aangevraagde ontgrondingsvergunning' beoogt:

• cen uitbrciding van de huidige zandwinexploitatie HBake1se Plassen"
moge!ijk te maken en tege!ijkertijd het omliggende gebied her in te
richten;

• het opnemen van de op 30 september 1999, nummer 637671,
verleende en op 22 december 2004, nummer 1052703, gedeelte!ijk
gcwijzigde ontgrondingsvergunning, in de nu aangevraagde
vergunning, waarbij de vigerende vergunning:

o op onderdelen wordt gewijzigd
o voor wat betreft de ge!digheidscluur, die verstrijkt per

1januari 2011, wordt verlengcl.

Doel van de ontgronding
Het project richt zich op:

o Dc winning' van oppervlaktedelfstofTen, vooral beton- en metsclzanclen,
ter voorziening in cle lokale en regionale behoefte;

o lIet versterken en vergroten van de recr~atieve voorzieningen;
o Het vergroten van het areaal aan natuurgebied en het verhogen van de

kwaliteit daarvan;
o Het herstcl van de kwaliteit van het lanclschap;
o De realisering van enkele (mute) ecologische verbinclingszoncs.

Aard van bovenve/meld temdn
V66r ontgronding: bos-, gras- en bouwland en water, zijncle het huiclige

plassengebied;
Nii ontgronding: water, natuur en recreatie.

Ie winnen hoeoeelheden oppelVlaktedeifitoffin
a. Nieuw aangevraagd in de plassen 4b, 5 en in 2 en3( als gevolg van de
verwijdering van de dam):
Beton- en metselzand: 11,6 miljoen ton
Ophoogzand: 1,0 miljoen m3
Grind: 1,6 miljoen ton
De vergunde maar nag niet vergraven plas 4a, groot ca. 6,5 ha, heeft naar
sehatting een voorraad beton- en metsclzancl van 0,5 miljoen ton, en
relatiefg'ering'e hoeveclheden grind en ophoogzand.

b. Nieuw aangevraagde hoeveelhcid als gevolg van omputten percee!
zuidzijcle van Hekker: ophoogzand: 120.000 m3.

c. Bij de aanleg van de golfbaan en de omleicling van cle Snelle Loop
komen gecn vermarktbare bouwgronclstofTen vrij.
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Omvang van de ontgronding
De totale oppervlakte van de ontgronding, dat wil zeggen de huidige
exploitatie en de beoogde uitbreidingen:

• Gerekend vanaf de insteek: ca. 157 ha.
• Inclusiefhet in te richten gebied: ca. 186 ha. (excl.golfbaan en

compensatiegebied).

II. Aigemeen
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 22 april 2005 het
Reconstructiep1an De Peel vastgesteld. Dit plan beslaat een aantal in zuidoost
Brabant gclegen gemeentcn, waaronder Gemert-Bakel.
Het gebied tussen de kernen Bakel en Milheeze en het natuurgebied De
Stippelberg is aangewezen als extensiverings- en/ofverwevingsgebied. Dit
betekent, aldus het plan, dat voor de landbouw i.e. de intensieve veehouderij
een minder prominente rol is weggclegd. Voor dit gebied zijn daarom nieuwe
impulsen, gepaard gaande met nieuw ruimtegebruik noodzakelijk. De
maatsehappelijke vraag naar nieuwe funeties ligt onder meer op het terrein van
natuur en landschap en recreatie. Deze laatste functie impliceert tegelijkertijd
cen verstcrking van de sodale en economische structuur.

Ter uitwerking van het Reconstructieplan is voor bovcngenocmd gebied het
Integraal gebieclsprogramma Bakel-Milheeze (rGP) opgestcld. De totale
oppervlakte bedraagt circa 1. 300 ha.

Bij de opstelling van het IGP is als uitgangspunt gehantcerd de integrale
gebiedsgerichtc benaderiug. Gekeken is naar de kansen, belemmeringen,
wensen en mogelijkheden van dit gebied. Het IGP heeft invulling gegeven aan
de bcleidsdoelstellingen van het Reconstruetieplan en aan een aantallokalc
initiatieven met ruimtelijkc relevantie.
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Centraal staan natuur- en landschaps- en recreatieve ontwikkelingen. Dit lGP is
later omgezet in een structuurplan, waarin de definiticve ontwikkelingen zijn
vastgelegd.
Concreet zijn ondermeer de volgende projecten en maatregelen voor het gebied
opgesomd:

• de verplaatsing ofbeeindiging van agrarische bedrijven in de
extensiveringsgebiec1en waardoor het woon- en leefmilieu in de
omgeving verbctert, de milieudruk op natuurgebiec1 de Stippclberg
vermindert en ruimtc vrijkomt voar nieuwe ontwikkelingen;

• aanleg van E(cologischc)V(erbindings)Z(one)'s langs de van oost naar
west door het gebiedlopende watergangen Esperloop en de Snelle
Loop;

• de realisering van de recreatieve poort de Stippelberg nabij de camping
'Landgoed Nederheide'. Dit is onderdcel van het recreatief
zoneringsplan waarmee de recreatieve druk op natuurg'ebied de
Stippelberg moet worden gereguleerd. Onderdelen hiervan zijn een
aanpassing van de ontsluiting, aanleg parkeergelegenheid en een
bezoekerscentrum met horecavoorzieningen, zuidelijk van Stippelberg;

• uitbreiding van camping 'Landgoed Nederheide' met toeristische
standplaatscn/trekkcrscamping op een aangrenzend percee!
landbouwgrond, evenals het recreatieve medegebruik van de beoogde
oostelijke zandwinplas met strandbadvoorziening. De recreatieve
voorzieningen bij de Heibloem worden verwijderd;

• uitvoering van het Cultuurhistorisch Landschapsplan Gencneind,
waarin herstel van de wijstverschijnselen en het zichtbaar maken van
de Pee1randbreuk en het herstel van landschapselementen met
aandacht voor cultuurhistorie, een grote rol spelen.

• uitbrciding van de bestaande ontgronding Bakelse Plassen in westelijke
en oostelijke richting. De westelijke plas krijgt een natuur
(ontwikkelings)functie. Aansluitend aan de oevers en randzones van
deze plas wordt een 18 holes-golfbaan als toeristisch-recreatieve trekker
aangelegd. De inrichting van deze golfbaan moet in potentie !eiden tot
realisering van het actueel aangeduide struweelvogelgebied en een
uitbreiding daarvan. De oostelijke uitbreiding biedt voorzieningen voor
de bovengenoemde (water)recreatieve ontwikkeling·eh.

Door deze ontwikkelingen wordt een dee! van de Groene Hoofdstmctuur
(GHS) en de Agrarische Hoofdstructuur-landschap, zoals vastge!egd in het
streekplan aangetast. In het Natuurcompensatieplan IGP, dat deeluitmaakt van
het structuurplan en onderdeel vormt van deze ontgrondingsaanvraag , is
uiteengezet op welke wijze de aangetaste gebieden c.q. de waarden daarvan
gecompenseerd worden.

De bovengenoemde projecten en (compensatie)maatregelen hebben een
functione1e, tcchnische en financiele samenhang. Daar waar nodig en mogclijk
wordt in de uitvoeringsfase deze samenhang (win-winsituaties) gehandhaafd.
De aanvraag am een ontgrondingsvergunning zal binnen de bovenbeschreven
context worden bcoordeeld.
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III. Milieu-effectrapportage
In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 wordt een aantal activiteiten en
bcsluiten opgesomd, ten aanzien waarvan het verrichtcn van cen milieu
effectrapportage verplicht is. Deze activiteiten kunnen mogelijkerwijs negatieve
gevolgen hebben voor het milieu. Ondermeer wordt genoemd de winning of
uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen, ingeval de activiteit
betrekking heeft op een winplaats van 100 ha. of meer of een aantal
winplaatsen die samen 100 ha of meer omvatten en die in e1kaars nabijheid
liggen. Het mer-plichtige besluit is de vergunning ingevolge artikel 3 van de
Ontgrondingenwet.
Op grond van de huidige vergunning, verleend op 30 september 1999 en
gedeeltelijk gewijzigd op 22 december 2004 heeft de ontgronding in het project
"de Bakelse Plassen" een omval1.g van ca. 85 ha. Door de beoogde uitbreiding
krijgen de Bakelse PIassen een oppervIakte van ca. 157 ha (bruto 186 ha.). Dit
betekent dat de uitbreiding van de zandwinning en de aangevraagde
vergunning een mer-plichtige activiteit resp. een mer-plichtig besluit is.
Op grond van artikel 10 van de Ontgrondingenwet moeten, voorafgaande aan
de vergunningverlening, alle belangen die betrokken zijn bij de ontgronding,
inelusief de herinrichting en de omgevingsaanpassing, worden afgewogen. Het
dod van de mer-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats in
deze afweging te geven.
De aanvraag om een ontgrondingsvergunning is vergezcld van het
milieueffectrapport "Bakel-Milheeze Noord" d.d. 29 oktober 2007.
Er is toepassing gegeven aan de artikelcn 7.12 tot en met 7.20 en 7.26 van de
Wet milieubeheer, dat wil zeggen dat wij hebben gecoustateerd dat het op 30
oktober 2007 ontvangen MER voldoet aan de gestelde regels en de
voorgeschreven procedure is doorlopen. De Commissie voor de
milieueffectrapportage te Utrecht heeft op II januari 2008 (onder nummer
1866-126) advies uitgebracht. Zij is van oorded dat de cssentide informatie in
het :tYlER aanwezig is.

Naast de uitbreiding van de zandwinning gaat dit MER ook in op de aanlcg
van cen golfbaan van fficcr dan 50 ha en een zgn. Recrcaticve Poort,
waaronder cen rccrcaticplas, waarvan 20 ha of mecr in gcvoelig, natuur- en
landschappe1ijk gebiedliggen. Ook dit zijn mer-plichtige activiteiten, waarvoor
het bestemmingsplan het mer-plichtige besIuit is. Het opgeste1de
milieueffectrapport dient zowel ter onderbouwing van het bestemmingspIan als
de hier voorliggende beschikking.

Ten behoeve van de ontgrondings- en zandwinactiviteiten is in het MER 'Ian
de hand van het structuurplan een 'basis(inrichtings)mode1' opgesteld.
Daarnaast zijn nog 2 alternatieven ('golf en 'natuur') ontwikke1d die eveneens
in beschouwing zijn genomen. In de twee alternatieven is de omvang van de
nieuw geplande weste1ijke plas (pIas 5) enigszins kleiner dan in het basismodel.
De oostelijke uitbreiding (pIas 4) is in alle drie de opzetten qua omvang en
functie identiek.
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De altcrnaticven onderseheiden zich verdeI' door:
• cen andere functic c.q. herinrichting van de oevers en randzones van

plas 5,
• een wijziging van de in de huidige ontgrondingsvergunning vastgelegde

eindsituatie, betrekking hebbend op het vergraven van de dam, gelegen
tussen de plassen 2 en 3,

• verschillende traces voor de omleiding van de Snelle Loop.

In het MER zijn de positieve en negatieve effeeten zowel van de zandwinning
ais van het nieuwe ruimtegebruik beschreven.
Geeonstateerd worelt dat de alternatieven 'golf en 'natuur' per saldo mindel'
negatieve effecten op de omgeving hebben dan het basismodel.
De beide alternatieven 'golf en 'natuur' seoren vrijwel gelijkwaardig·. Het
geringe verschil in de effecten tussen deze alternatieven zelf heeft te maken met
de wijze waarop de aspecten 'bodem en water', 'natuur' en 'landschap'
bcoordeeld worden. Het altcrnatief 'golf scoort iets betel' op het aspect boelem
en water. Dit komt door de vormgeving van de westelijke plas waarmee dit
alternatief een beperktere invloed heeft op de vernattingsproblemen in de
omgeving. Het alternatief'natuur' heeft cen wat positiever effect op het'
landschap. Dit wordt veroorzaakt doorelat in dit alternatiefbij de westelijke plas
een geIeidelijke overgang wordt geereeerd van plas naar bos, wat de samenhang
van het lanelschap ten goeele komt.
Beide alternatieven scoren gelijkwaardig op het aspect natuur, met elien
verstande dat er een aanwijsbaar verschil is tussen de ontwikkelings
mogelijkheelen voor nieuwe natuur, die in het aiternatief 'golf' iets betel' zijn. In
dit alternatiefvinden namelijk geen goifaetiviteiten plaats op de noorcl- en
oostoever van de westelijkc plas. Dit leidt tot mindel' verstoring en eleze oevers
kunnen optimaler worden ingericht voor natuur(ontwikkeling) (zie hierna).

Het aiternatief 'golf' is gekozen als basis voor het Meest Milieuvricndelijke
Alternatief (MMA). Dit alternatief is eloor initiatiefnemer/ aanvrag'er Peelhorst,
afgezien van een enkclc beheersmaatregel, gekozen als voorkeursaltcrnatief.
IIet voorkcursalternatiefvormt de basis voor deze ontgrondingsaanvraag.

Van 7 november tot en met 19 december 2007 heeft het MER samen met het
voorontwerp-bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" voor een ieder ter
inzage gelegcn. leelere belanghebbende is in de gelegenheid gesteld sehriftelijk
te reageren op het MER. Tijdens een op 12 november 2007 gehouelen
informatie- en inspraakbijeenkomst konelen bclanghebbenden ook mondeling
hun inbreng' op het MER g"even.
Een aantal reacties is van planologisehe aard e.q. heeft betrekking op het
voorontwerp-bestemmingsplan. Deze zuHen aan de orde komen in het kader
van de procedure ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan
door de gemeenteraad van Gernert-Bakel. Enkcle reaeties, van
milieuhygienische aard, nemen wij mee in ele procedure voor de door ons te
verlenen milicuvergunning.
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Een aantal andere reacties kunnen worden gerelateerd aan de voorgenomen
ontgronding. Deze hebben namelijk bctrekking op:

• de geohydrologisehe situatie, meer in het bijzonder de vrees voor
verdroging dan wel vernatting van de omgeving van de zandwinning;

• het vragen van aandacht voor de soort van (her)beplanting als
voedselbron Vaal' insecten, vogels en dieren;

• het treffen van beheersmaatregelen tel' veiligstelling van de belangen
van de luehtmaehtbasis de Peel;

• het houden van de noodzakelijke afstand tussen bestaande opstallen en
de zandwinning;

• specifieke wensen over de inrichting van de golfbaan en
• de eigendomssituatie binnen het ontgrondingsprojeet.

Voor zover relevant gaan wij in onze belangenafweging in op c.q. houden wij
door middel van de voorsehriften rekening met deze rcaetics.

IV. Voorbereidingsprocedure
Op grond van artikel 10, lid 1, van de Ontgrondingenwet is op de
voorbereiding van een besehikking tot verlening of wijziging van een
ontgrondingsvergunning afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursreeht
(Uniforme openbare voorbereidingsproeedure) en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer (Bijzondere bepalingcn) van toepassing.

1. Aanvraag
De aanvraag om ontgrondingsvergunning van BV Exploitatiemaatsehappij
"Dc Peelhorst" te Gennep, gedateerd 18 oktober 2007, is ontvangen op
30 oktober 2007.
De bevestiging van de ontvangst van deze aanvraag is op 12 november
2007 verzonden aan aanvraagster.
De gevraagde vergunning is een mer-plichtig besluit. De aanvraag om een
ontgrondingsvergunning is vergezeld van het milieueffeetrapport "Bakel
Milheeze Noord" d.d. 29 oktober 2007. De in de Algemene wet
bestuursrceht vastgelegde proeedurctermijn wordt grond van artikel 7.34
van de 'Net milieubeheer met vijfweken verlengd.
Van de mogelijkheid om aanvullende gegevens te vragen is bij schrijven van
20 februari 2008 gebruik gemaakt. De proceduretermijn is daarbij voor
cen termijn van maxima'll 4 wcken geschorst;
Door Peelhorst BV zijn bij brief van 12 maart 2007 de gevraagde
aanvullende gegevens overlegd.
Daarna is in overleg en overeenstemming met aanvraagster de tcrmijn
waarbinnen op de aanvraag moet worden beschikt met maximaal 6 weken
geschorst. Bij schrijven van 26 maart 2008 is hiervan mededeling gedaan.

7/67



2. Adoie;:;en naar aanLeiding van de aanvraag
Bij sehrijven van 16 november 2007 is de de aanvraag met bijbehorende
stukken om advies toegezonden aan de betrokken bestuursorganen en
adviesinstantics.

Van deze bestuursorganen en adviesinstanties zijn adviezen ontvangen van:

Gasunie d.d. 7 december 2007
Gemeente Gemert-Bakel d.d. 18 december 2007
Watersehap Aa en Maas d.d. 21 december 2007;
Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid
d.d. 18 december 2007.

Voorzover deze adviezcn worden overgenomen, verwijzen wij naar de
voorschriften; voorzover de reactics niet worden overgcnomen
verwijzen wij naar de belangcnafweging onder V.

3. ontwerpbeschikking
De ontwerpbesehikking, met de daarop betrekking hebbende relevante
stukken, waaronder het Milieueffectrapport "Bakel-Milheeze-noord",
heeft gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen.
Voorafgaand aan deze ter inzagelegging is in een regionaal dagblad en
een plaatselijk weekblad kennis gegeven van het ontwerp en weI in het
Eindhovens Dagblad van 26 april 2008 resp. het Gemerts Nieuwsblad
Midweek van 22 april 2008.
Een ieder is in de gelcgenheid gesteld, schriftelijk dan weI mondeling
zienswijzen naar voren te brengen, zowel over de ontwerpbesehikking als
hetMER.
Van deze mogelijkheid is alleen schriftelijk gebruik gemaakt. Er zijn 11
zienswijzen ingediend, aIle binnen de voorgeschreven termijn. Onder
'VI. lngekomen zienswijzen' geven wij een benopte weergave van deze
zienswijzen en ons oordeel daarover. "Vaar nodig en mogelijk heeft dit op
onderdden geleid tot een verduidelijking van de onder V. beschreven
bclangen en tot cen aanpassing van de vergunningsvoorschriften.

v. Belangenafweging

ALgemeen
Zoals hiervoor is aangegeven behelst de aanvraag de volgende onderdelen:

A. een uitbreiding van de Bakelse Plassen. Dit betreft:
• de vergroting van de vergunde, maar nog niet gerealiseerde

ooste1ijke pIas (pIas 4; hoofdfunctie recreatie), noordelijk van
Hekker en nabij camping "Landgoed Nederheide"

• de aa';Ieg van een afzonderlijke, ten westen van Hooizak
geprojeeteerde pIas (plas 5; hoofdfunctie natuur)

B. een wijziging van de vigerende vergunning, waaronder het verwijderen
van de dam tussen de plassen 2 en 3;
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C. het ontgravcn van enkele percelen, gelegen zuidelijk van Bekker, tot ca.
6 m. onder het maaiveld. Dit gat wordt daarna gevuld met dek- en
bosgronden, inelusief stobben en wortels, afkomstig van het
zandwingebied.

D. de aanleg van een golfbaan met geaccidenteerde terreinvormen,
inelnsiefbodemverlagingen, ten zuiden en westen van het (toekomstige)
plassengebied;

E. De omleiding en natuurvriendelijke inriehting van de Snelle Loop,
zuidelijk van het (toekomstig) plassengebied.

De desbetrefTende gebieden zijn op onderstaand kaar~e globaal aangegeven.

Venvelking stobben en dekgronden
Voorafgaande aan de be1angenafweging merken wij wat betreft onderdccl C
reeds het volgende op. Onderc1eel C heeft betrekking op cnkelc aaneengcsloten
pcreelen, gelegcn aan de zuidzijde van Bekker en westelijk van Kreytenbcrg.
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De voorgenomen activitciten latcn zich als voIgt bcschrijven:
I) Een dec! van het terrein (circa 2,37 hal wordt ontgraven tot circa 6

meter beneden het maaivc!d, waardoor ca.120.000 m3 ophoogzand
vrDkomt. De ontgraving wordt benut voor het verwerken van
dekgrond en/ofbosgrond met stobben/wortels, afkomstig van het
rooien van enkc!e percelen bos, tel' plaatse van de geplande
oostelDke uitbreiding van de zandwinning. 01' deze manier wordt het
oorspronkelijke maaivc!d hersteld.

2) Het aanvullen van in het verleden verlaagde terreindelen (4,12 hal tot
het oorspronkelDke maaiveld met dekgrond uit de winlocatie (plas 4 en
5).

Ad. 1) Dc stobben/wortels mocten worden aangemerkt als afvalstolTen in de zin
van de 'Net milieubeheer (Wm). 01' grond van artikel 10.2 van deze wet is het
verboden zieh van afvalstolTen te ontdoen door deze buiten een inrichting te
storten, anderszins 01' of in de bodem te brengen of te verbranden. Wij kunnen,
indien het belang van de bescherming vanhet milieu zieh daartegen niet verzet
onthefling verlenen van dit verbod. Een dergelDke onthefling wordt slechts in
uitzonderlDke situaties verleend en wel in die gevallen waarin uit het oogpunt
van milieuhygiene en doelmatigheid geen enkel bezwaar bestaat tegen het 01' of
in de bodem brengen van afvalstolTen. .
Voor het verlenen van een dergelijke ontheffing is geen specifiek beleid door
ons college vastgesteld. In het belang van de bescherming van het milieu
houden we wel rekening met de voorkeursvolgorde gadder van Lansink) die is
opgenomen in de Wm. Het eomposteren van afvalstolTen dan wel het toepassen
ervan als brandstof ofvoor een andere wijze van energieopwekking komt in
deze voorkeursvolgorde v66r storten. Voor zowel composteren als inzetten voor
energieopwekking zDn voleloenele mogelijkheelen aanwezig. Het storten van
stobben/wortels kunnen wD om deze reden dan ook niet toestaan. Aanvraagster
heeft inmiddels te kennen gegeven zich hieraan te conformeren en andere
mogelDkheden aan te wenden voor de verwerking van de stobben en wortels.
Het onderdcel van de ontgrondingsaanvraag, dat gerieht is 01' de ontgraving
van het desbetrelTende percee! tot circa 6 meter beneden het maaiveld,
waardoor ca.120.000 m3 ophoogzand vrijkomt, blDft in stand. Dc ontgraving
blDft naar zeggen van aanvraagster nodig voor de verwerking van de
vrijkomende dck- en/ofbosgronden uit andere delen van het onderhavige
pr~ject) vooral uit de locaties van de plassen 4 en 5.
Wij zullen hierna onder "I. Uitvoering" 01' dit onderdeel ingaan.

Ad. 2) Het aanvullen van de 4.12 ha met dekgrond is een activiteit die noeh
valt onder de Wm, noch oneler de Ontgrondingenwet. Dit onderdeel van de
aanvraag wordt buiten beschouwing gelateD. Overigcns vcrwijzcn vvij naar
ondcrdeel 'd. Bodem, bodemonderzoek' van deze paragraaf.
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Belangen
B0 de desbetrefTende ondel'delen van het ondel'havige ontgrondingsprojeet zijn
de volgcnde belangen betrokken:

a. Ontgrondingenbeleid
b. Ruimtel0ke ol'dening
c. Geohydrologie
d. Bodemkwaliteit
c. Areheologie en eultuurhistorie
f. Natuur en landschap
g. Landbouw
h. Recreatie
1. Verkccr en vervocr
J. Luehtmaehtbasis de Peel
k. Beheer
l. Uitvoering

W0 tekenen hierb0 aan dat al deze belangen betrokken zijn b0 het onderdeel
'uitbrciding van de Bakelse Plassen', echter niet allemaal en niet in dczelfde
mate b0 de andere onderdelen, te weten de aanleg van de golfbaan, de
omleiding van de Snelle Loop en de verwijdering van de dam. Zo zijn
b0voorbeeld b0 de realisering van de oostelijke plas heel uitdrukkelijk
recreatieve belangen in het geding, die bij de natllurvriendel0ke inrichting van
de Snclle Loop uitcraard niet aan de orde zijn. In GilZe hierna volgende
overwegingen zullen wij dit zo nodig nader toelichten.

a. Ontgrondingenbeleid
Op 15 december 2006 hebben Provinciale Staten de nota "Hoofcll0nen
Actualisatie van het Brabantse grondstofTcnbeleid" vastgesteld. Met deze
gcactllaliseerde aanpak bl0ven de strategische doelstellingen onveranderd.
Brabant bl0ft zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de Brabantse
samenleving. Het begTip dllurzame ontwikkeling betckent vOOl' de
grondstoffcnvoorziening dat zuinig en doelmatig maet worden omgegaan met
ruimte en grondstofTenvoorraden en het stimuleren van een hoogwaardige inzet
van alternatievcn en secundaire bouwgrondstoffen.
In dit beleid is er geen spl'ake meer van kwantitatieve sturing van de in de
Brabantse bodem gewonnen oppervlaktedelfstofTen. Kwaliteit en draagvlak z0n
de trefwoorden van het Brabantse gronclstofTenbelcid.

Voor projecten waarbij niet aIleen de realisering van cen of meer
maatschappelijk gewenste doclen voorop staat, maar daarnaast de winning van
zancl een ncvcngeschiktc rol speelt - de zgn. multifunctionele projccten- zal bij
de beoorclcling het accent worden gelcgd op de kwalitcit. B0 een
multifunctionele winning maakt het cloor de winning- b6nvlocde gebiccl c.q. hct
omligg-encle gebied uitdl'ukkelijk deel uit van het project. Dit vraag-t om cen
integTale, gebieclsgerichtc benaclcring waardoor en een ecolog-ische en
ruimtelijkc meerwaardc wordt gcrcaliseercl en voorzicn wordt in de bchocfte
aan bouwgrondstoffen.
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Zandwinning wordt zodoende een activiteit die (mede) dient als katalysator van
nieuwe, gewenste maatsehappelijke ontwikkelingen en als financieringsbron
voor de realisering ervan. De onderhavige aanvraag geeft hier blijk van.
Bij de voorbereiding van dit project zijn een gToot aantal instanties,
belangengroepering en omwonenden betrokken, wat geresulteerd heeft in een
breed draagvlak en overeenstcmming op hoofdlijnen.

Dit provineiaal bouwgrondstoffenbeleid ligt in het verlengde van het
Rijksbeleid, zoals neergelegd in de Nota Ruimte. In verband met de uitvoering
van werken op het gebied van de woningbouw en utiliteitsbouw en werken in
de sector grond-, weg- en waterbouw zijn jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden
beton- en metselzand nodig. Doel van het rijksbeleid ten aanzien van
bouwgrondstoffenvoorziening is de winning van deze stoffen in Nederland te
stimuleren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. Dit wordt als voigt
onderbouwd. De jaarlijkse behoefte aan (primaire en secundaire)
bouwgrondstoffen in Nederland bedraagt circa 150 miljoen ton. Zuinig en
hoogwaardig gebruik is een eerste uitgangspunt. Ook is een maximale inzet
nodig van alternatieve materialen (secundaire bouwgrondstoffen of
vernieuwbare bouwgrondstoffen zoals hout). De overheid vervult hierbij een
voorbceldfunctie. Ondanks deze beleidsinzet blijft er behoefte aan ecn
aanzienlijk en continu aanbod van oppervlaktedelfstoffen, die g'epaard gaat met
een ruimtevraag. Winning in Nederland beperkt de afwenteling van de
ruimtelijke problemen op buurlanden en de afwenteling op andere
milieuthema's, zoals de transporthinder en extra energiegebruik die optreden
bij aanvoer over grate afstanden. Voorhcen wercl de ruimtcvraag gestuurd via
het structuurschema oppervlaktedelf,toffen. Deze regierol van de rijks- en
provinciale overheid bij het afstemmen van vraag en aanbod is beeindigd. De
winning van bouwgrondstoffen wordt aan de markt overgelaten. Winning van
oppervlaktedelfstoffen is en blijft weI van nationaal belang, zo is in de Nota
Ruimte als specifieke beleidskeuze opgenomen. Het is belangrijk dat de
maatschappelijk aanvaardbare mogelijkheden voor winning van
oppervlaktedelf,toffen daadwcrkelijk worden benut. Van het ontgrondend
bedrijfsleven wordt verwaeht dat het zich richt op de ontwikkeling van
kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe
samenwerking met de betrokken partijen. Het rijk is van mcning dat winning
van bouwgronc1stoffen op land en in de rijkswateren waar mogelijk
multifunctioneel moet zijn. Dit betekent dat bij winning gebruik gemaakt moet
worden van de kansen die ontgronding'en bieden voor het l'ealisercn van andere
gewenste maatschappclijke functies, zoals natuurontwikkeling, rccrcatie, wonen
aan het water, watcrbeheer, aanleg vaargeulcn. Zo kunnen projecten
gerealiseerd worden die de ruimtelijke kwaliteit verhogen en Nederland van
grondstoffen voorzien. Het onderhavige project beantwool'dt eveneens aan de
uitgangspunten van het Rijksbeleid.
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Voor wat betreft de zandwinning in het onderhavige project merken wij, in
aanvulling op het vorenstaande nog het volgende op.
De jaarlijkse behoefte aan beton- en metselzand in Brabant bcdraagt ongeveer
3 miljoen ton. Betonzanden en metselzanden zDn grof- resp. fijngezcefde
zandeD) die mae teD voldoen aan hoge en exact omschreven eisen, zoais
korrelgrootte en afwezigheid van verontreinigingen. Deze eisen zijn van dien
aard cIat beton- en mctsclzand niet zonder meer gewonnen kan worden, maar
uit de ruw gewonnen bodemspecie door wassen, zeven en sarteren wordt
samengestcld.
In de ondiepe ondergrond van het projectgebied zijn, vanafhet gemiddc1de
maaive1cl (23,85m.+NAP) grofweg vier geologische afzettingslagen te
onderscheiden:

• afdekgrond met een dikte van mindel' dan 0,5 meter
• ophoogzand, laagcliktc ca. 2 meter
• een pakket grofzand en grind (samen 80%) en ophoogzand (20%),

met cen minimale diktc van 10 meter en daaronder
• een afzettingspakket van ophoogzand mebn afnemende mate

grofzand.
Vanwege de relatief dikke laag grofzand is het gebied geschikt voor beton- en
metselzandwinning.
Niet 211 het gewonnen granulaire materiaal is te benutten als bouwgrondstof. De
niet bruikbare, zeer fijne tot lemige zanden worden teruggebracht in de plassen
tel' afdichting van de westelijke taluds (zie hierna onder c.).
De belangrijkste afnemers van beton- en metselzanden zDn betonwaren
fabrieken en (beton)mortelcentrales. Indien deze gevestigd zDn aan groot
vaarwater (rivieren, kanalen) kunncn deze vanuit zandwinlocaties die evcneens
gelegen zDn aan groot vaarwater, per schip worden bevoorraad. Afnemers, die
niet aan vaarwater zijn gevestigd, krijgen het zand per as geleverd.
Bet zand van de Bakelse Plassen wordt per as afgezet; een gedeelte in de directe
omgeving. Rond de gemeenten Eindhoven, Son, Belmond en Somercn bevindt
zich een concentratie aan afncmcrs, die per as bevoorraad maeten worden.
Voor een groot gedeelte neemt aanvraagstcr dit voor haar rekening. Transport
afstanden blDven hierdoor relatief beperkt.
Door het continueren van de zandwinning kan ook in de tockomst in de lokale
en regionale behoefte aan ~)eton- en metsel)zand en grind worden voorzien.
Daarnaast is de bedrijfucontinuiteit van Peelhorst BV en dus de
werkge1egenheid gedurende vele jaren gewaarborgcl.

b. Ruimtelijke ordening
De aanvraag is gericht op een substantieIe uitbreiding van de huiclige
zandwinning' "Bakelse Plassen" en wel in oostelDke als westelDke richting. Deze
zandwinning vormt zowel functionecl als financiecl een essentieel onderdeel van
de beoog-de reconstructie van het gebied "Zuidrand Stippelberg", groot 390
hcctarcn, zoals bedoe1d in het Rcconstructieplan "De Peel" en levert een
bijdrage aan de hierin genoemc1e beleidsdoelstellingen: de verbctering van de
leefbaarhcid, economic en ruimte1ijke kwaliteit van het gebied.
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De oostelijke uitbreicling van de zandwinning heeft een omvang van ca. 20 ha.
en sluit direct aan 01' een al vergunde en nog te graven kleinere plas. De nieuwe
plas krijgt een reereatieve funetic inclusief zwemstrancl. Dit levert een bijdrage
aan de beoogde buncleling van de intensieve recreatieve voorzieningen (dag
/verblijfsrecreatie, horeca, parkeervoorzieningen), wat meele borg staat voor
een kwaliteitsimpuls.
Aan de westzijde wordt een nieuwe, afzonclcrlijke plas aangelegd van ruim 40
hectaren. Deze plas krijgt een natuurfunctie.

Een deel van de uitbreiding van dc Bakelse Plassen is geprojecteerd in de
Groene Hoofclstructuur (GHS) en de Agrarische HoofClstructuur-lanclschap
(AlIS-landschap). 01' grond van de 01' 27 juni 2008 door Provinciale Staten
vastgestelcle en 01' 1juli 2008 in werking getreclen Interimstruetuurvisie Noord
Brabant, "Brabant in Ontwikkeling", is 01' de uitbreicling van bestaande
ontgronclingen in cle GHS of de AHS-Iandschap het 'nee, tenzij-principe' van
toepassing. Dit betekent dat deze uitbreicling aUeen toclaatbaar is als claar
zwaarwegencle maatschappelijke belangen aan ten grondslag liggenen pas
nadat onderzoek heeft aangetoond dat er geen reele alternatieve locaties
voorhanden zijn buiten de GHS en de AHS-lanclschap, of andere oplossingen
waardoor de aantasting van de natuur- en de hicrmee samenhangcncle
lanclschapswaarden wordt voorkomen. Als de ingreep toch plaatsvindt, moet
verzekerd zijn dat de aantasting van de natuur en de daarmce samenhangenc1e
lanclschapswaarclen tot het minimum wordt beperkt en wordt gecompenseerd.

Oncler 'II Algemeen' hebben wij een overzicht gegeven van de in het IGP
gebied te realisercn projecten c.q. te treffen maatregden. De uitbreicling van de
Bakelse Plassen maakt hier onderdeel van uit. Deze projecten en maatregelen,
waaroncler die voor compensatie, hebben een functionele, technische en
financiele samenhang en onderlinge afhankelijkheid en staan ten clienste van cle
bescherming en bevorclering van een aantal maatschappelijke belangen. De
be1angen behelzen:

• de noodzake1ijke vergroting en verbetering van de toeristisch
recreatieve mogelijkheden;

• het herstel van de landschappelijke, waaroncler de cultuurhistorische,
kwaliteiten van het gebied;

• de extensivering van de agrarische beclrijvighcid enerzijcls en het
tcgelijkertijcl creercn van nieuwruimtegebruik en nieuwe economische
dragers in het toeristiseh-recreatievc marktsegment;

• de kwaliteitsvcrbetering van natuurparel 'Stippelberg' en natuurgcbied
'Ouele Zut', onder meer door cen nieuwe recreatievc zonering;

• de natuurontwikkeling in de door de zanclwinning ontstane plassen,
vooral in de oevers en ranclzones crYan, wat leidt tot cen vergroting van
hct arcaal en cen verhoging van de kwaliteit van de natuUf.

• de continuering van de vQorziening in de regjonale bchoefte aan
bouwgrondstoffen, met name beton- en tuetselzanclen.
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Deze belangen worden in deze paragraafV. nader besehrcven.
Wij zijn van mening dat deze belangen in hun ondedinge samenhang en
afhankelijkheid van voldoende zwaarwegend maatsehappelijke betekenis zijn
om de ingreep in de GlIS en AIIS-landsehap te reehtvaardigen.

De hierboven besehreven belangen zijn in een eerder stadium al aan de orde
gekomen in het Reconstructieplan De Peel, dat een zestal Zuidoost-Brabantse
gemeenten omvat. Aan dit Reeonstruetieplan heeft een milieu-effeetrapportage
ten grondslag gelegen, waarbij effecten en alternatieven zijn onderzoeht. Door
middel van reconstructie worden functieveranderingen in het landelijke gebied
doorgevocrd, om de maatschappelijke vraag naar bcpaalde functies, zoals
natuur, waterberging·, recreatiemogelijkheden en landschap meer in balans te
brengen met de economische activiteiten in het landelijke gebied.
AIle ruimtelijk relevante aspeeten van de reeonstructie zijn integraal
afgewogen bij de totstandkoming van het Reeonstruetieplan. De keuzes die in
het reconstructieplan voor specifiek aangewezen gebieden zijn gemaakt, zijn
bepalend voor de ruimtelijke plannen van provincie en gemeenten
('doorwerking').
lIet gebied "Zuidrand Stippelberg" is zo'n specifiek gebied, dat binnen de
kaders van het Reeonstruetieplan, nader is uitge·werkt in het IGP en in het
daarop gebaseerde structuurplan van de gemeente. De uitbreiding van de
Bakelse Plassen, de aanleg van de golfbaan, de realisering van de Reereatieve
Poort en het Cultuurhistorisch Landschapsplan Geneneind maken onderdeel
uit van het integTale project. Een en ander is hierboven besehreven.
Vervolgens zijn de voorbereiding van het gemeentelijke bestemmingsplan en de
verlening van de ontgrondingsvergunning ter hand genomen, mede aan de
hand van cen Project-MER, waarin, met inachtneming van de eerdere
besluitvorming, alternatievc uitbrcidingsrichtingen zijn onderzocht. Het
bestemmingsplan en deze vergunning bevatten de planologische vertaling van
het in dit MER opgenomen meest milieuvriendelijke altcrnaticf.
vVij concludcrcn dat rccle alternaticve locaties buitcn de GHS en de AHS
landschap, of andere oplossingen waardoor de aantasting van de natuur- en de
hiermee samenhangende landschapswaarden wordt voorkomen, niet
voorhanden zijn.
Verzekerd moet zijn dat de aantasting van de natuurwaarden en de daarmcc
samenhangende landschapswaarden tot het minimum wordt beperkt en worclt
gecompcnseerd.
Ten behoeve hiervan cen natuurcompcnsatieplan opgcsteld. In het
Natuurcompcnsatie-plan IGP (september 2007) is ingegaan op de wijze waarop
aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen van de compensatie wordt voldaan
(zic hierna onder f.). Dit compensatieplan maakt deel uit van dcze
ontgrondingvergunning . De uitvocring van dit compensatieplan is hierdoor
daadwcrkelijk vcrzekerd.
Wij komen tot de conclusie dat voldoende invulling is gegcven aan het 'nee,
tenzU-principe' .
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Op grond van artikcl 10, lid 6, van de Ontgrondingenwet wordt een
ontgrondingsvergunning niet verleend of gewijzigd, indien de beoogde
ontgroncling in strijd zou zijn met een bestemmingsplan, tcnzij het college van
burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente heeft medegedeeld dat
het gemeentebestuur planologische medewerking zal verlenen. Bij briefvan 18
december 2007 hecfi: het gemeentebestuur van Gemert-Bakellaten weten dat
de beoogde ontgronding en golfbaan in overeenstemming zijn met het ontwerp
bestemmingsplan 'Bakelse Plassen 2008'. Hierin is ook het Natuurcompensatie
plan planologisch veiliggesteld. Dit betekent dat aIle maatreg'e1en en
voorzieningen die moeten worden geti-offen tel' uitvoering van dit
compensatieplan in overeenstemming zijn met en beschermd worden door het
bestemmingsplan. Omdat niet aIle te treffen maatrege1en en voorzieningen
binnen clit plan vallen is oak cen wijziging van het vigerende bestemmingsplan
'Buitengebied Gemert-Bake1 2006' in voorbcreiding.
Dc aanvraagster heeft met de gemeente Gemert-Bakel een overeenkomst
gesloten op grond waarvan de feite1ijke uitvocring en het beheer van het
Natuurcompensatieplan voldoende is gegarandeerd (zie hierna ook onder k.)

c. Geohydrolagie
Door de voorgenomen zandwinning wordt land omgezet in water. Daarnaast
zal de Snelle Loop, die nu dwars door het toekomstige plassengebiedloopt, ten
zuiden van het gebied worden omge1eid.
Dcze activiteiten hebben gevolgen voor dc waterhuishoudkundige situatie van
het gebied. Er zullen veranderingen optreden in de grondwaterstand binnen de
zandwinlocatie zclf en in de onmiddellijke omgeving daarvan. In zijn
algemeenheid zijn flllctuaties van dc grondwaterstand van invloed op de
bebouwde omgeving', de landbouw en de natuur.

Er is geohydrologiseh onderzock verricht naar de effeeten van de realisering van
het zandwinproject en van de omleiding van de Snelle Loop en de mogelijke
mitigerende maatregden om negatieve effecten tc voorkomen dan wcl te
beperken. Het betreft:

• 'Geohydrologisch ondcrzoek inzake watertoets IGP Bakel-Milheeze
Naord' van Witteveen+Bos van 9 september 2005;

• 'Hydrologische effecten Bakelse Plassen' van Witteveen+Bos van 22
mei 2007 en van 7 juni 2007;

• 'Efl'ecten omleiding Snelle Loop via Esperloop' van Witteveen+Bos d.d.
31 mei 2006;

• 'Effecten omleiding Snelle Loop via Esperloap, tweede alternatieP van
Witteveen+Bos d.d. 22juni 2006.

Ten behoeve van de aanvraag van de ontgrondingsvergunning zijn de
resultaten van bovengenoemde onderzoeken samengevat in het rapport
'Geohydrologlsche samenvatting llitbreiding Bakelsc Plassen ten behoeve van
ontgrondingsvergcmning' van Witteveen+Bos, d.d. 11 maart 2008.
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Dc hydrologische effecten van de voorgestelde zandwinning zijn hcrekend in
het basisrapport over de geohydrologisehe situatie (rapport van 9 september
2005). Ais referentiesituatie is de huidige, reeds vergunde situatie gebruikt.

Het projeetgebied bevindt zich op de Peelhorst, tussen de Milheeze-breuk,
gelegen op ca. 750 m ten oosten van het plassengebied en de Peelrandbreuk, op
ca. 800 m ten zuidwesten van het gebied. Gezien de stremmende werking van
de breuken op de grondwatcrstroming, blijven de effeeten van de ingreep
beperkt tot het gebied tussen de breuken.
Het projectgebied kent een van oost naar west aflopend maaiveld. Dc regionale
grondwaterstroming is globaal eveneens oost/west gerieht. Door de aanleg van
de huidige plassen is het natuurlijke grondwaterverhang ter plaatse van de
plassen afgevlakt. In grote lijnen betekent dit, dat aan de westzijde het plaspeil
hoger ligt dan de oorspronkelijke grondwaterstand en aan de oostzijde juist
lager Het verschil tussen het oorspronkelijk grondwaterpeil en het plaspeil
fluetueert eehter door hetjaar heen. De seizoensinvloeden (neerslagoversehot/
tekort) hebben namelijk op het plaspeil minder grote invloed dan op het
grondwaterpeil, omdat het plaspeil door hetjaar heen een veel kleinere
fluetuatie heeft dan het oorspronkelijke grondwaterpeil.
Door de uitbreiding van het plassengebied zal het grondwaterverhang verder
afvlakken. Dit betekent dat er ten oosten (en in mindore mate ten noarden en
zuiden) van de plassen een daling van de grondwaterstand optreedt. Deze
daling bedraagt maximaal 25 em, direct ten oosten van de plassen. Dc
invloedssfeer -gebied waar cen verandering in de grandwaterstand van 5 em of
meer optreedt- reikt tot aan de Milheeze-breuk. Voorbij deze breuk treden geen
effecten meer op. In lanclbouwgebied kan lokaal droogteschade ontstaan en ook
een deel van natuurgebied De Stippelberg, noordelijk van de geprojecteerde
plas 4, ondervinclt negatieve gevolgen (verdroging).
De afvlakking van de grondwaterspiegel in westelijke richting leidt daar tot
hogere grondwaterstanden. In algemene zin kan een te grote stijging van de
grondwaterstand !eiden tot negatieve gevolgen voor de landbouw (natschade
aan gewassen, afhankelijk van het type gewas), ofleiden tot grondwateroverlast
in bebouwd gebied.
De maximale stijging bedraagt 50 em, direct ten westen van de plas. Vanaf de
westelijke oever bedraagt het beinvloedingsgebied (5 em verhoglngslijn) ca. 1
km. Naast de hierboven genoemde prob!emen lcidt de verhaging van de
grondwaterstand ook tot een lokaal positief effect. Ten noardwesten van de
westelijke plas stijgt de grondwaterstand in een gering deel van natuurgebied De
Stippelberg met 5 - 10 em. Gezien de verdrogingsproblematiek die hier speelt,
is dit een gewenste ontwikkeling. De wijstversehijnselen ten aasten van de
Peelrandbreuk worden door de uitbreiding van de plassen naar verwachting
niet tot licht positiefbeinvloed.
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Bovengenoemde effeeten zijn aan de orde geweest in de Watertoets. De
Watertoets heef! onderdecl uitgemaakt van het Integraal Gebiedsprogramma
Bake!-Milheeze Noord. Dit wettelijk verplichte procesinstrument is gericht op
de afstemming van het project van de initiatiefnemer op het be!eid van de
waterbeherende instanties i.c. Waterschap Aa en Maas en dc provincie Noord
Brabant. Tijdens dit proees heef! overleg plaats gevonden over de ruimte!ijke,
planologische en waterhuishoudkundige aspecten van dit plan. Uitgangspunten
in dit bder zijn onder meer dat de zandwinning op een hydrologisch neutrale
wijze wordt uitgevoerd, dat de inlaat van gebiedsvreemd water vanuit het
Peelkanaal in het projectgebied zo vee! moge!ijk wordt beperkt en dat geen
nadelige verdrogingseffecten op de Stippelberg optreden.
In het kader van deze watertoets is het basisrapport over de geohydrologische
situatie (rapport van 9 september 2005) beoordeeld door Waterschap Aa en
Maas en ons college. Bij schrijven van 18 oktober 2005 hebben wij
initiatiefnemerI aanvraagster medegedecld dat door het treffen van maatrege!en
de gesignaleerde negatieve effeeten zodanig geeompenseerd dienen te worden
dat sprake is van eenhydrologisch neutrale situatie. De voorkeur werd
uitgesproken vaor het vcrgroten van de in- en uittreeweerstand in de plassen
door het tcrugstorten van fijnzand en !eem op hct talud en de bodem van de
plassen. In eombinatie hiermee zou een tweede maatregel kunnen zijn het
verpompen van water uit de weste!ijke plas naar de ooste!ijke plas voor een
vergroting van het peilversehil tussen de plassen.
Blijkens schrijven vanl3 december 2005 stemt het Waterschap Aa en Maas
hiermec in, zij het dat deze tweede maatregel niet duurzaam wordt geacht.
Geadviseerd wordt hier zo mogclijk van af te zien. De weerstand van de
taludbekleding zou in haar ogen kunnen worden verhoogd door een
verdergaande fractionering van het restzand, een bredere taludbeklcding en/of
het aanbrengen van alternatieve materialen.
Tevons plaatste zij een kanttekening bij de invloed van de Snelle Loop op de
hydrologisehe situatie tel' plaatse. Nietduidelijk is ofsprakc is "an infiltrati.e
vanuit de Snelle Loop naar de plassen enlofvan een drainerende werking van
deze watergang.
Zij merkte verder op dat geen sprake mag zijn van (indirecte) voeding van de
Bakelse Plassen via de Snelle Loop. Ook moet, in de berekeningen, rekening
gehouden worden met droog vallen van de Snelle Loop en de Esperloop tijdens
een droge periode (zomer), omdat de inlaatlaanvoer onvoldoende is om beide
waterlopen op peil te houden.

Resumerend betekent dit dat de zandwinning niet zander beperkende c.q.
mitigerende maatregelcn kan worden uitgevoerd. De belangrijkste voorhanden
zijnde maatregel is de afdichting/bekleding van de taluds en de bodem van de
plassen met zeer fijn zand en !eem. Door het (gedeeltelijk) herstellen van de
horizontale weerstand, maar liU tusseD de plassen, kan cr een peilvcrschil
ontstaan tussen de plassen. In het tota!e plassengebied wordt daarmee het
afvlakken van het peil verminderd, wat kan !eiden tot vermindering en zelfs
mogclijk het voorkomen van de beschreven nadclige effectcn.
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De praktijkervaring leert dat dit een effeetieve maatregel kan zijn.
Vit berekeningen in bovengenoemd rapport van van vVitteveen+Bos
d.d. 11 maart 2008 blijkt dat een bekleding van de westelijke taluds van de
bestaande plassen 2 en 3 en de nieuwe plassen 4 en 5 tot een sterke
vermindering van de hydrologiseh etTeeten leidt. In de gemiddelde situatie
blijven de grondwaterstandsveranderingen dan grotendeels beperkt tot het
projectgebicd zelf. In twee kleine gebiedjes ten noorden van de plassen en een
gebiedje ten zuiden van de plassen wordt tot een afstand van ea 100 m vanaf de
pias een verhoging van de grondwaterstand van 5 tot 10 em berekend. Aan de
westzijde van het plassengebied varieert de invloed sterle In vergelijking met de
situatie zonder taludbekleding wordt in een aanzienlijk kleiner gebied, gelegen
in de zuidwesthoek van het projeetgebied, plaatselijk nog een verhoging van 25
tot 50 em berekend. Naar het noorden en naar het zuidoosten van plas neemt
de berekende verhoging aftot maximaal 10 em. In het gebied ten oosten van de
plassen wordt plaatselijk tot op een afstand van 280 m een verhoging van 5 tot
10 em berekend. Logiseher wijze zou aan de oostzijde een veriaging van de
grondwaterstand meer voor de handliggen, maar dit wordt verldaard door het
effect van de seizoensinvloeden.

Bij nadere analyse van de effecten naar de zomer- (GLG) en wintersituatie
(GHG) blijkt dat de kleinere fluetuatie van het waterpeil in de plassen eveneens
zorgt voor een kleinere fluetuatie van de grondwaterstand in het aangrenzende
gebied: de GHG wordt afgetopt en de GLG wordt verhoogd. Voor de droge
gronden ten oosten van het plassengebied is de verhoging van de GLG van
grotere invloed dan de verlaging van de GHG. Per saldo stijgt daardoor de
gemiddclde grondwaterstand zelf, plaatselijk.
Voor de nattere gronden ten westen en zuiden van het plassengebied betekent
de aftopping van de GHG dat er minder snel kans is op natschade. De
verhoging van de GLG betekent dat er minder kans is op droogtesehade, zowel
aan de west- en zuidzijde als aan de oostzijde van het plassengebied.

De grate verandcringen van de grondwaterstanclen vindcn plaats binnen het
projeetgcbied zelf. Met de inriehting van het projeetgebied i.e. de golfbaan, kan
rekening worden gehouden met de mogelijk verandercnde grondwaterstanden,
zodat deze geen nadelige effeeten zullen hcbben.
De veranderende grondwaterstanden buitcn het projeetgebied zijn over het
algemeen bcperkt.

In de cffeetberekening van de taludbekleding wordt uitgegaan van een
minimale diktc van de leemlaag van 0,5 m. Gezien het bclang van een goed
funetionerende taludbckleding met voldocnde wcerstand staan wij op het
standpunt dat deze bckleding tot aan de waterspiegel dient te worden
aangebracht en niet, zoals voorgesteld door aanvraagster, tot 2 m. daaronder.
Door de taludbckleding de bovenste 2 meters dicper in het prollel te plaatsen,
kan deze ter plaatsc worden afgedekt met een sehrale (nutricntarme)
zandbodem die nodig is om de gewenste natuurlijke, gebiedseigen vegetatie te
laten ontwikkclen.
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Geconcludeerd kan worden dat door een bekleding van de westelijke taluds van
aile plassen met slecht doorlatend materiaal de hydrologische effectcn van de
zandwinning grotendeels worden geneutraliseerd.
vVij nemen in deze vergunning dan ook voorschriften terzake van dit aspect op.

De veranderende grondwaterstanden hebben over het algemecn positieve
effecten voor de landbouwkundige produktie. Zecr plaatselijk kunnen de
berekende vcrandcringcn echter nadelig uitpakken op de landbouwkunclige
opbrengsten. Gczicn de marginale veranderingen (ordegrootte 10 em) die
worden verwacht en de mogelijkheid dat de nadelige effecten in het ene seizoen
worden gecompenseerd door positieve effecten in het andere seizoen, zullen
deze niet leiden tot merkbare vermindering in landbouwkundige productie.
In het natuurgebied de Stippelberg wordt met name de grondwaterstand aan de
noord- en oostzijde van het plassengebied beinvloed. Tot over een afstand van
300 m vanaf de plas 4 wordt een daling van de GHG berekend. Daarnaast
wordt over hetzelfde gebied een verhoging van de GLG berekend. In het
betreffende gebied liggen de grondwaterstanden cliep tot zeer diep. Van de
berekende veranderingen van de· grondwaterstancl worden daarom in het
natuurgebied geen (negatieve) consequenties verwacht.
Verandering van de grondwaterstanden kan ook consequenties hebben voor
aanwezigc bebouwing in de vorm van grondwaterovcrlast bij
grondwaterstijgingen ofrisico op zettingen bij grondwaterstandsverlagingen.
Ten zuiden van de plas 2 en 3 bevindt zieh een woning waar mogelijk sprake
kan zijn van cen beperkte tocname van grondwateroverlast (verhoging van 5 a
10 em). Middels monitoring zal de ontwateringssituatie worden gevolgd,
waardoor in de praktijk kan worden geeonstateerd ofer al dan niet
wateroverlast optreedt en mogelijk tot effectbeperkende maatregelen dient te
worden over gegaan.

Het is inherent aan modelberekeningen dat niet met zekerheid te bepalen is in
hoeverre de berekende effeeten daadwerkelijk zullen optreden en de te trefTen
maatregel het beoogde effect heeft. Ook bestaat de mogelijkheid dat de
bekleding in de plassen, elders nadelige gevolgen kan hebben. Om deze reden
zullen de daadwerkelijke hydrologisehe effecten van de zandwinning inclusief
de maatregel nauwgezet gevolgd moeten worden. Blijken de effeeten, hetzij van
de zandwinning, hetzij van de maatregel, plaatselijk toeh nog onevenredig
nadelig voor de hydrologisehe situatie, dan zullen wij aanvullende maatregelen
voorsehrijven. Ten einde een en ander inzichtelijk te maken zal sprake moeten
zijn van een adequate grondwatermonitoring
Daartoe wordt het huidige rnonitoringsnetwerk uitgebreid. Door monitoring
van de grondwaterstandcn kan worden geeontroleerd of de daadwerkelijke
effecten in overeenstemming zijn met de te verwaehten effeeten. Tevens kan, op
basis van monitoring, in extrccm natte situaties worden ingegrepen en kan het
waterschap door sturing in het oppervlaktewatcrpeil ernstige wateroverlast
voorkomen. Ten behoeve van de waarborging van de monitoring en de
mogelykheid aanvullende maatregelen voar tc schrijven nemen wij
voorschriften in dcze vergunning op.
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Samenvattend wordt ten aanzien van de geohydraloglsche situatie het volgendc
geconcludeerd:

• Door het afdichten/bekleden van dc westelijke taluds wordcn de
hydrologische effecten van de uitbreiding van de plassen aanmerkelijk
beperkt;

• Gezien de beperkte hydralogische effecten zijn er nauwelijks nadelige
consequenties tc verwachten;

• Er zijn naar verwachting geen extra voorzieningen nodig om
waterovcrlast tc voorkomen, waardoor er geen extra water uit het
gebied wordt afg·evoerd. Het project is hiermee hydrologisch neutraal;

• Middels monitoring wordt gecontraleerd of de effecten die in de
praktijk optreden in overeenstemming zijn met de berekende te
verwachtcn effecten;

• In extreem natte situaties kan door sturing in het oppervlaktewaterpeil
ernstige wateroverlast voorkomen.

d. Bodemkwaliteit
Eij de aanvraag is een bodemonderzoek conform NEN 5740 gevoegd. Het doel
van dit onderzoek was l1a te g'aan of in het gebied, waarop de voorgenomen
zandwinning betrekking' heeft, redelijkcrwijs gesproken verontreinigingen
aanwezig zijn in de grand ofhet freatische grandwater in gehaltes boven de
streefwaarde ofhet geldende achtergrandgehalte. Dit geldt ook voor locaties in
de omgeving CrYan waarvan vermoecl wordt dat cr een verontreiniging
aanwezig is, waarbij clan eveneens wordt gekeken naar de aard van de
vcrontrciniging.

Het bodcmonderzoek is injuli/augustus 2007 uitgevoerd. Uit de resultaten van
het onderzoek concluderen wij het volgende tcn aanzien van de grand:
• de bovengrond is in het gehele gebied plaatsclijk licht en zeer incidenteel

rrlatig verontreinigd;
• de ondcrgrond is veclal schoon en incidentecllicht verontreinigd;
• de kwaliteit van de grand kan als 'gebiedseigen' worden beschouwd.

Plaatselijk worden de achtergrondwaarclcn overschreden, wat voor de hand
ligt omdat de achtergrandwaarden zijn gebaseerd op gemiddcldcn van de
beschikbare mectreeks;

• er is geen noadzaak am de grand nader te onderzocken.

Wij eoncludcrcn het volgende ten aanzien van het gronclwater:
• het grondwater is in het onderzoeksgebied vrijwel overal verontreinigd met

zware metalen; het gaat doorgaans am een lichte verontreiniging. Plaatselijk
zijn in het grondwater concentraties zware metalen aangetroffcn die de
tussenwaarden en sorns zelfs de interventiewaarden overschrijden. Deze
verontrcinigingen bevestigen in grate lijnen de achtergrondwaarclen uit de
boclemkwalitcitskaart voor het buitengcbied van de Provineie
Noorcl-Erabant;
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• de grondwaterverontreiniging is diffuus en sterk gerelateerd aan het huiclige
gebruik (o.a. maisteelt met intensieve bemesting). 'Binncn de verschillende
gebieden is cle verontreiniging betrekkelUk homogeen verdeeld en er is dan
ook geen aanleiding tot nader onderzoek naar de omvang ervan.

Wij gaan cryan uit ciat de grondwatervcrontreiniging vcrband haudt met het
intcnsiefbemesten van de bodem, voaral in tcrreinclclen waal' mais wordt
verbouwd. De zure en schrale zandgrond is gevoelig voor deze problcmatick en
bcmesting leidt vrUwel direct tot verhoogdc eoneentraties in het grondwater,
Het wordt aannemclUk geacht dat de eoncentraties zware metalen zullen
afnemen, zodra het intensieve bemesten wordt gestaakt.
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de grondwaterkwaliteit negatiefis
be'invloed door de plaatsing van de peilbuizen die door een verstoring van het
evenwicht de aan de grond gebonden zware metalen tUdclijk heeft
gemobiliseerd. Herbemonstering van enke1e peilbuizen kan hierover meer
duidclUkheid bieden.

De gemiddclde concentraties overschrUden de bodemgebruikswaarclen van de
voorgenomen nieuwe functies (natuur en recreatie in de randzone random de
plassen) niet. Dit betekent dat de bodem geschikt is voor het voorgcnomen
gebruik en deze de bestemmingswijziging nict in de weg staat.

Echter, de volgende vervoIgstappen moeten worden gezet:
I, Nagaan in hoeverre de plaatsing van de peilbuizen de kwaliteit van het

grondwater negatiefheeft beinvlocd, herbemonstcring dient hierin nadcr
inzicht te verschaffen,

2. Nagaan in hoeverre verwacht mag worden dat bcCindiging van intensief
bemesten op korte termUn (enke1e jaren) 1eidt tot afname van de
concentraties zware metalen in het grondwater.

3. Onderzoeken van de kwaliteit van het asfalt van de weg en studie naar het
materiaal waaruit de fundering bestaat (mogclUk zinkassen).

In september 2007 is tevens voor het golfbaanterrein en de omleiding Snelle
Loop een bodemonderzoek verricht. De eonclusies van dit onderzoek zUn op
hoofdlijnen gelUk aan het voorgaande onderzoek.
Bcide ondcrzoeken indiceren 'natuurlijk' verhoogdc achtergrondconcentraties
voor zink, kopcr en nikkel; het betreft een dial,se verontreiniging van het
grondwater. In de onderhavige situatie betreft het naar verwachting cen
historisehe verontreiniging in combinatie met langdurige bemesting op rclatief
arme (zure) zandgronden. De nieuwe inrichting van het gcbied (plassen,
golfbaan, EYZ) 1eidt tot beeindig'ing van de bemesting, waardoor de uitspocling
naar het grondwater steecls verder zal afncmen. WU gaan er van uit dat de
genoemde dialrse verontreiniging van het grondwater geen bc1emrnering' vormt
voor de beoogde ontwikkeling.
Voor de vciligstclling van de hierbovcn vermclcle te nemen vcrvolgstappen
nemeD wij voorschriften in deze vcrgunning op.

22/67



Tenslotte merken wij op dat indien grand wordt toegepast in een werk het
Bouwstoffenbesluit van toepassing is en aanvullend een partijkeuring conform
het Bouwstoffcnbesluit uitgevoerd dient te worden.

e. Archeologie en cultuurhistorie
* archeologie
Door de voorgenomen zandwinning en de aanleg van de golfbaan kunnen
eventueIe aanwezige archeologische waarden in de bodem worden verstoord
dan weI worden vernietigd. Teneinde deze waarden te besehermen zijn de
zandwin- en golfbaanlocatie onderzocht (BAAC-rapport "Gemeente Gemert
Bakel, Bakelsc Plassen, Inventariserend veldonderzoek - karterende fase", juli
2007).
Op basis van booronderzoek en oppervlaktekartering is gebleken dat zoweI voor
de zandwinlocatie als voor het westelijke gedeelte van de golfbaanlocatie een
lage verwachting op het aantreffen van archeologische vondsten en/of sporen
geldt ("geen vondstconeentraties c.q. een vindplaats"). Wij stemmen in met
deze bevindingen. HoeweI niet heIemaal is uit te sluiten dat er nog enkele
diepere archeologische sporen aanwezig kunnen zijn, achten wij een
archeologisch vervolgonderzoek voor deze gebieden op basis van deze
rcsultaten niet noodzakelijk.
De verwachtingswaarde voor het zuidclijk deel van de golfbaan zijn
daarentegen relatiefhoog voor sporen uit de Steentijd en de Middeleeuwen. De
locatie krijgt dan ook een planologische bescherming als archeologisch
onderzoeksgebied. De golfbaan moet hier op een archeologievriendelijke wijze
worden aangelegd, dat wil zeggen de bodemverlagingen, nodig voor een
geaecidenteerde inrichting dienen boven de 'areheologische horizont' tc blijven.
Deze kenmerkende aardlaag is daartoe in kaart gebraeht.
Dc aanleg e.q. inrichting van de golfbaan dient (zie hierna onder f.) in een
nadere uitwerking aan ons college ter goedkeuring te worden voorgelegd. Een
natuurvriendclijke inrichting van een nieuw beektraee (Esperloop of Snelle
Loop) zal onderdeel uitmaken van de golfbaan. Een areheologisehe toets in dit
trace is noodzakelijk. Wij nemen hiervoor voorschriften in de vergunning op.

Ten behoeve van de omleiding van de Snelle Loop - gedeclte camping
Ncderheide tot Hekker- is in het ornleidingstrace een burcau- en
invcntariserenel vcldonderzock verricht ('BILAN, Rapport 2007, Gemert
Bakel, Milhecze, Snelle Loop, Archeologisch burcau- en invcntarisercnd
Veldonderzoek, karterende fase, d.d. 12 elecember 2007),.

Wij kunnen instemmen met het door BILAN afgegeven selectieadvies. Wij
stellen gem nader archcologisch ondcrzoek in dit gedeelte van het
projectgebied 'Bakelsc Plassen' verplicht. Vit het booronderzoek is gebleken dat
het bodemprofiel ter plaatse van het omleidingstrace op de meestc plaatsen is
verstoord. Op basis van het bodemtype -hoofelzakelijk gooreerdg-ronelen- en de
vcrstoring worden geen bchoudenswaardigc archcologischc waarclen uit de
periode SteentUd in elit declgebied meer verwacht.
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* cultuurhistorie
In het zuidwestelijke deel van het projectgcbied ligt de jonge ontginning
Geneneindse Velden, overwcgend bestaandc uit landbollwgronden, in een
(voorheen) nat gebied op de Peelrandbreuk. Het betreft een zogenaamde
Hbocrcn-uitbreic1ingsontginning", cen vroege jonge ontginning, aan de rand van
oud cultuurland. Het gebied kent een afwisseling van meer en minder rationeel
verkavelde percelen. Het gedeelte binnen het projectgebicd heeft een rationele
verkaveling. De ontginning is vooral tot stand gekomen in de periode 1750
1850.
Centraal in het gebied ligt de Esperloop, een grotendeels gegraven waterloop,
die in samenhang met de ontginning van het gebied is gegraven en vergraven.
Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1975, is de oorspronkelijk fijnrnazige
verkaveling van het gebied gewijzigd en uitgedund. Het gebied kent een
samenhang met de akkercomplexen bij Bakel en met de akker bij Esp. Het
zuidweste1ijke deel van het projectgebied grenst aan de historische
groenstructuur ten noorden van Bakel. Het betreft bos en houtwallen,
plaatse1ijk met (restanten van) hakhout, op de overgang van het oude
akkercomplex rond Bakel, naar een gebied met stuifduinen op De Stippelberg.
Het gehee1 datecrt overwcgend uit de periode 1890-192.3, maar is deels ook
ouder. Deze groenstructuur wordt hoog gcwaardeerd.
Verspreid in het projectgebied komen 3 gebouwen voor uit het Monurnenten

. Inventarisatie Project (MIP), dat door de provincie werd uitgevoerd in de
periode 1979 tot 1991. Verder komen enkele historisch geografische lijnen
voor die redelijk hoog gewaardeerd worden. De oostelijke grens van het
projectgebied wordt gevormd door de weg· Kaak, die is aangelegd kort na
1920. Deze weg maakt onderdeel uit van de ontsluitingswegen De Peel. De
aanleg van deze wegen vormde een belangrijke impuls voor de verdere
ontwikkeling van het Peclgebied. De Hooizak als historisehe oude route en
kavelseheiding wordt gerespecteerd, de boerderij Yen 8 verdwijnt.
Wij zijn van mening dat de cultuurhistorische waarden gelegen in het
projeetgebied, door de voorgenomen aetiviteiten niet op onevenredige wijze
worden aangetast.

f. Natuur en landschap
natuur

In het streekplan is het ruirntelijke beleid van Brabant vastgelegd. Essentielc
elementen hiervan zijn de Groene hoofdstruetuur (GHS) en de AgTarische
hoofdstruetuur (AHS). Gebieden, aangeduid als GHS en delen van de AHS
kennen een planologisch regiem, dat gericht is op behoud en verstcrking van de
natuurwaarden. In en rond het projectgebied gaat het om de volgende
gebieden:

• De Stippelbcrg is aangeduid als GHS-natuur, onderdeel natuurparel.
• De bossen op en rand camping "Landgoed Nederheide" zijn GHS

natuur, overig bos- en natuurgebied.
• Dc agrarische percelen ten zuiden van De Stippelberg zijn deels GI-IS

landbouw, leefgebied struweelvogels of leefgebied kwetsbare soorten, en
decIs AHS-Landschap.
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• De agrarische percelen rond de kernen van Bakel en Milheeze zijn
grotendecls AHS-Iandbouw, zoekgebied veeverdiehtingsgebicden. De
overige agrarisehe percclen rond deze kernen zijn AHS-Iandschap,
onderdeel van de Regionale Natuur- en LandschapsEenheid (RNLE).

• Langs de Esperloop is een Ecologische verbindingszone (EVZ)
geprojecteerd.

• Hct gebied rond de Oude Zut maakt gedeeltclijk onderdeel uit van de
GHS-natuur als overig bos- en natuurgebied en gedeeltelijk van de
GHS-Iandbouw als leefgebied kwetsbare soorten.

Het projeetgebied is in 2003 en 2005 onderzoeht op het voorkomen van
beschermde en zcldzame soorten. Het voorkomen van beschermde soorten is
per soortgroep beschreven.
Vleennu;zen
In het projectgebied en de directe omgeving zijn vijf soorten vleermuizen
aangetroffeu. Het gaat om Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger,
VVatervleermuis, Bruine grootoorvleermuis en Rosse vleermuis. Tijdens de
inventarisatie zijn geen verblijfplaatsen aangetrofIen, maar mogclijk bevindt
zich in de bomenlaan langs de Hooizak een kolonie van de Bruine
grootoorvleermuis. Het projectgebied is van belang als foerageergebied voor
vleermuizen, vooral de bosranden en lanen vormen een geschikt foerageer
biotoop. Voor de Watervleermuis is open water zonder verlichting van belang.
In het projeetgebiedliggen twee vliegroutes, langs de Hooizak en langs Ven.
Overige zoogdieren
In het projectgebied komen een aantal algemeen voorkomende soorten
zoogdieren voor als Egel, Haas, Ree en Konijn. De in 2003 aangetroffen
bureht van Das ofVos bleek in 2005 vervallen en niet in gebruik. In het bos
van De Stippelberg, rond de Heibloem en in het bo~e langs de Hooizak zijn
Reeen waargenomen. In 2003 is een Steenmarter of Boomrnarter
waargenomen aan de rand van De Stippelberg.
Vageis
In het bos van De Stippelberg broeden onder meer Groene Specht, Zwarte
specht, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Boompieper. In het bosgebied aan de
noordoostkant van het projectgebied zijn in 2005 2 territoria van de
Nachtzwaluw vastgesteld. Grasmus en Geelgors broeden langs de rand van de
huidige zandwinplas. In 2005 zDn twee territoria Kleine plevier vastgesteld aan
de noordrand van de zandwinplas. De Patrijs broedt ten zuiden van de
Esperloop. In het bosje langs de Hooizak heeft in 2003 een Buizerd gebroed.
In het Ven van de I-Ieibloem heeft de Dodaars gebroed. Op agrarische percelen
zijn enkele territoria van Kievit en Scholekster vastgesteld. De Zomcrtortel
heeft in 2003 rond de Heibloem en bD de Haag gebroed. Zwarte specht,
Dodaars, Groene specht, Zomertortel en Nachtzwaluw staan op de Rode lijst.
Re}}!;elen
Langs de oevers van de Bakelse plassen en in een klein heideterrein~e bij de
Ouele Zut is de Lcvendbarcndc hagcelis waargenomen. Dit is de enige
reptielsoort die niet op de Rode lijst staat.
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Amjibieifn
In cle Bakelse plassen zijn Midclelste groene kikker en Bruine kikker aan
getroffen. In cle Oucle Zut en cle Esperloop komt cle Alpenwatersalamancler
voor. De Alpenwatersalamander is een mincler algemene soort. In de Oude Zut
komt tevens Gewone Pacl voor. Afgezien van cle Alpenwatersalamander gaat
het om algemeen voorkomende amfibieen.
V1.Ssen
In cle Esperloop en cle Snelle loop komen twee mincler algemene beschermcle
soorten voor: Kleine modderkruiper en Bermpje. De Kleine moclclerkruiper
staat 01' cle Rocle lijst.
OVe1ige soorten
Besehermde soorten vlinclers, libellen en sprinkhanen komen niet voor. De
Koninginnepage is cle enige vlinclersoort van cle Rocle lijst clie is waargenomen
in het projectgebiecl. Waarschijnlijk een zwervencl exemp1aar. Er zijn clrie Rocle
lijstsoorten libellen en twee Rocle lijstsoorten sprinkhanen waargenomen. In het
bos van De Stippelberg zijn binnen het projectgebiecl vijf mierenhopen van de
beschermcle Rode bosmier aangetroffen.

De aanleg van de ooste1ijke (recreaticplas) is van invloecl 01' cle GHS-natuur.
Het ruimtebeslag'van cleze plas in cle GHS-natuur beclraagt 18.0 ha.,
bestaancle uit bos- en fi<ltuurgebiecl (exc1usief 1,3 ha akker). De aanwezige
natuurwaarden zijn als algemeen te karakteriseren. Het te kappen bosgebied
bestaat voor 64% uit naalclhout (voornamclijk Grove den en een enkel perceel
met Spar), 15% gemengcl bos van Grove den en Inlanclse eik), 14% loofbos met
als hoofdsoort Amerikaanse eik (exoot) en 7% loofbos van inlandse soorten.

• Van cle naalclbossen bestaat een cleel uitjonge, (zeer) clichte aanplant
van vrijwel uitsluitend Grove clen (1,5 hal. Door cle clichte begroeiing is
er niet of nauwelijks sprake van enige onclergroei (gebrek aan licht). De
overige naalclbossen (10,3 hal zijn oucler en cloor beheeringrepen meer
open, waardoor ruimtc is ontstaan voar de ontwikkeling van andere
boomsoortcn en een struik- en kruicllaag. In cle huiclige situatie betreft
cle struiklaag voornamelijk opslag van Berk, Lijsterbes en Amerikaanse
eik. De krllicllaag is voornamelijk grasachtig.

• De loofbossen van Arnerikaanse eik (2,6 hal worden gekenmerkt cloor
een recle1ijke struiklaag. De hoofclsoort van het bos worclt echter
gevormd cloor deze niet-inheemse boomsoort.

• De loofbossen van inheemse soorten (Eik, Berk, Beuk; 3,6 hal zijn
grotendeels recent aangeplant (eindjarcn '80,jarcn '90). Dejonge
aanplant is in ontwikkeling en kent een dichtc structUllr.

• De krllidlaag in de meer open delen van het bosgebied is rclatief slecht
ontwikkelcl en wordt vee1al gcdomineerd door Pijpenstroo~e,wat het
gevolg 1ijkt te zijn van clepositie Oandbollw) vanuit de omgeving
(verzuring). In het verleclen is hier cloor cle voormalige bcheercler van
het centrale cleel van De Stippelberg onclerzoek naar gedaan.

Tcrritoria van Nachtzwaluw en Groene specht gaan verloren. I--Ict bosgebied
Stippelberg maakt onclerdee1 uit van het leefgebied van de Levenclbarencle
hagcdis. Dc realisatie van de rccreaticplas leidt wei tot aantasting van het
leefgebiccl van cle Ree.
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Een dee! van de weste!ijke zandwinning en de golfbaan is ge1cgcn in de GHS
landbouw, 'struwee!voge!gebicd' en een klein dec! in het 'leefgebied kwetsbare
soorten'. Het heeft een omvang van 57.1 ha.

o Het struwec!vogelgebied langs de zuidrand van De Stippe1berg betrefi:
een agrariseh gebied. Het grondgebruik bestaat uit akkerbouw en
weidegronden. De wegbeplantingen (noordzuid) langs de oostzijde en
de westzijde van het ingreepgebied worden niet aangetast. De
onregelmatige wegbeplanting langs de wcg midden in het gebied rven)
vervalt. Daarnaast is cr plaatselijk enige laanbeplanting aanwezig langs
zandwegen en de Snelle Loop (oostwest).
Opgemerkt dient te worden dat bijna de helft van het aangeduide
struweelvogelgebied samenvalt met de al vergunde (en in uitvoering
zijnde) zandwinning Bakelse Plassen. In natuurinventarisaties van 2003
en 2005 is slcchts een beperkt aantal broedparen van struweelvogels
waargenomen, zoals Gcelgors, Graspieper en Grasmus. De mceste
waarnemingen zijn gedaan langs de erfbeplantingen en lanen en in de
nabij 'gelegen noordelijke randzone van de Bakelse Plassen. Langs de
laanbeplanting van de Hooizak zijn jagende vleermuizcn geconstateerd.

o Het leefgebied kwetsbarc soorten ligt grotendcels binncn de begrenzing
van de vigerende ontgrandingsvergunning Bakelse Plassen. Buiten dit
gebied zijn er 3 deelgebieden te onderscheiden:

o Het gebied rondom de Heibloem en de Oude Zut, waarvan
vooral de Oude Zut een hoge natuurwaarde kent. In dit
deelgebied vindt geen aantasting plaats, maar worden de
kansen voor natuur versterkt door het ophelIen van de
recreatieve (ncven)functie van de Heibloem (zwemstrand,
parkeerterrein) en de herinrichting tot natuurgebied. Het direct
oostclijk van de Oude Zut gclegen kleine landschapsclement
(houtwal), groot ca. 0,34' ha, dat op grand van de vigerende
vcrgunning zou vcrdwijnen, blijft nu gehandhaafd.

o Ecn akker die als een enclave in de GHS-Natuur is gesitllecrd
Ouist ten westen van Landgoed Nedcrheidc), wordt omgevormd
tot watcr-) oever en strandzonc. }--licrrnee worelt het agrarische
gcbruik van deze enclave in de EHS beeindigd.

o Dc Hooizak inclusieflaanbeplanting en bosje blijft
gehandhaafd. Deze is van bclang als vliegroute voor
vlcerrnuizen. Dc werkzaamheden leiden niet tot aantasting van
vaste rust- ofverblijfplaatsen van vleermllizen. Het agrarische
gebruik langs de Hooizak (akkerland) wordt beeindigd. Het
gebicd wordt heringcricht tot een kleinschalig parkachtig
landschap als onderdeel van de randzone rondom de plas
annex golfbaan.

De golfbaan wordt gcrcaliscercllangs de wcstclijke en zuidelijkc randen van de
winplas en in agrarisch gcbiecl met lage natuurwaarclcn. Effecten op
beschermde natuurwaarden worden vooral bepaalcl door (de ligging van) de
zandwinplas. Een decl van de golfbaan valt samen met het struwcclvogelgebied.
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Het golfterrein wordt ingericht als een structuurrijk, parkachtig landschap met
kleine lanclschapselementen, zoals bosjes, struwelen, oncliep water, kruidenrijke
vegetaties etc. De inrichting van het zuiclelijke gedeelte van de golfbaan is
gericht op het creeren van een heidelandschap op basis van de schrale
zandgronden van weleer.

De dam in de centrale plas zorgt vaor een toename van de variatie in hct gebiecl
cloor de ontwikkeling van meer oevervegetaties. Daarnaast bieclt cle clam
(beperkte) mogelijkheclen als migratieroute voor kleine zoogdieren en
vleermuizen. Deze clam worclt verwijderd.

De voorgenomen activiteiten hcbben geen effecten op het natuurgebiecl De Bult
dat onclercleel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Mariapeel en
DeurnesepeeI. Dit natuurgebieclligt op meer clan 4 kilometer afstancl van de
meest oostelijke plas (recreatieplas).

Compenserende en mitigmnde maatTegelenlNatuurcompensatieplan
am het ruimtebeslag op de planologiseh beschermde gebieden en de
kwaliteiten cryan overeenkomstig de voorwaarden van het streekplan te
compcnseren is een compensatieplan opgeste1d. Dit Natuurcompensatieplan
IGP, september 2007, maakt dee! uit van cleze aanvraag om
ontgronclingsvergunning. Uitvoering van clit plan maakt dus ook onclerdee1 uit
van het onderhavige project. Dit sluit aan op cle Ontgrondingemvet en ons
ontgrondingenbeleid. In cle vergunning nemen wij namelijk voorschriften op ter
bescherming van alle bij deze ontgroncling betrokken belangen en ter
bevorclering en beschcrming van belangen, betrokken bij de herinrichting en
aanpassing van de omgeving. Het Natuurcompensatieplan, dat ziet op herstel,
bescherming en bevorclering van de natuur- en landschapswaarden in het
projectgebied, maakt onclerclee! uit van de door de vergunninghouder te treffen
maatregelen en voorzieningen in het projectgebied.

Het plan voorziet tevens in de herplantplicht vanuit cle Boswet en in de
compensatietaakstelling vanuit cle beleiclsrege1 natuurcompensatie van de
provincie Noord-Brabant. Dit beslaat in totaal zo'n 32,5 hectare.

De compensatie voor de GHS-natuur is uitgewerkt in de volgende drie
cleelplannen:
1. Robuuste Ecologische Verbindingszone, langs de oost- en zuiclrand van de
golfbaan, met een omvang van 20,5 ha, tussen De Stippelberg en de bossen ter
hoogte van de]an de Witkliniek, gekenmerkt door structuurrijk, kleinschalig
landschap met bos, struweel, hakhout, kruidenrijke weiden, poelen etc.,
inclusief 2 classentunnels met geleidcnclc voorzieningen. Tevens wordt een link
gelegd naar de Esperloop (ecologischc verbindingszone). Naast de
eultuurhistorische betekenis van dit landschapspatroon worclt er ook een
biotoop gerealiseercl voor struweelvogels, kleine zoogdicren, vlinders en
insecten. Door cle aanleg van poelen in cle omgeving van de Esperloop zal ook
cle betekenis voor amfibieen en reptielen toenemen.
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Via enkele poelen als stapsteen tussen de Esperloop en de 'Oude Zut' worden
ook hier de migratiemogelijkheden verbeterd. Dit deelplan bestaat voor
minimaalll,1 ha uit nieuw bos, zodat samen met dee1plan 2 (6,9 hal 18,0 ha
nieuw bos wordt gereaJiseerd in het kader van de compensatieverplichting
conform de Boswet.
2. Bosontwikkeling aansluiten op de GHS: met dit deeIplan wordt het
agrarische gebruik in enclaves in de bosgebieden beeindigd en wordt nieuwe
natuur gercaliseerd. Op diverse loeaties in de zuidrand van het bosgebied
Stippelberg wordt 6,9 ha nieuwe natuur ontwikkeld. Hierbij wordt aans1uiting
gezoeht bij de bestaande (en te eompenseren) natuurdoel-typen: droog berken
zomereikenbos. Gelet op de relatief hoge grondwater-standen ter plaatse kan
ter plaatse een vochtige en meer soortenrijke variant op het droog
berkenzomereikenbos tot ontwikkeling komen. De beschikbarc loeaties zijn:
Witven cn het gebied ten noorden van Klcf.
3. Herinrichting van (deIen van) de Kaweise Loop: de compensatie
verplichtingen generen de (financiele) ruimte om ook de Kaweise Loop om te
vormen tot een eeologiseh lint met stapstenen in het landschap. De omvang
bedraagt·8,1 ha. Voor de Kaweise Loop is door het Waterschap Aa en Maas
een inrichtingsplan opgesteld.

am de a;mtasting van he.t leefgebied struweelvogeIs te eompenseren is 33,5
hectare nieuw struweelvogelgebied aangewezen, geprojecteerd oostelijk van
Wijbosch. In dit gcbied en op enkele andere p1ekken worden over een lengte
van 1820 meter nieuwe struweIen aangelegd. Het hiermee gepaard gaande
ruimtebeslag bedraagt 1,8 ha., zodat de struwelenhaag een breedtc krijgt van
10 meter. Langs de Snelle- en Esperloop worden poelen gerealiseerd cn vindt
landsehapsherstel plaats.
Verder wordt in aansluiting op de Robuuste Ecologische Verbinding langs de
golfbaan vanaf de bosgebieden bij deJan de Wit-klinick een eeologische
verbinding in zuidelijke richting gerealisecrd; via de Leemskuilendijk tot aan de
Kaweise Loop/Deurnsehc Heide.
Daarnaast wordt het recreatieve gebruik van het zwemstrand de Heiblocm
beeindigd. De parkecrplaatsen, met tocgangsweg en paden, worden verwijderd
en ingericht tot natuurgebied. De vigerende ontgrondingsvergunning' (van
2004) voorziet nog in een uitbreiding van het zwemstrand in plas 3. Hiervoor
zijn flauwe tot zeer flauwe taluds c.q. meer ondiep water voorgeschreven.
Hoewd deze onderwaterinrichting afgestemd is op de recreatieve functie, is
deze oak optimaal vaor natuurontwikkeling, vooral in dit door bassages
omgeven gedeelte van de plas. Dit lcidt tot een versterking van de
natuurwaarden van het aangrenzende gebied, indusief de Oude Zut. Aan de
zuidzijde wordt de functie van dit gebied uitgebreid door de realisering van het
Natuurcompensatieplan. Door deze samcnhang en vergroting van de
land/watergndient krijgt dit deelgehied een belangrijke impuls voor de natuur.
Wij staan de aangevraagde wijziging van de contoureD van clit plasgedeelte toe,
cchter onder de voorwaarde dat minimaal 3,0 ha ondiep water met een diepte
van 0 ".- 2 meter wordt gerealiseerd tussen de westzijde van het (voormalige)
surfstrancl en de tussendam.
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Deze eindbeeldsituatie bat onverlet dat tijdens de zandwinning, binnen de
contoureD van deze cn de andere plasscn, uitwisseling van zanden in de
taludbelopen mogelijk blijft.

Wij sluiten, indien dit nuttig en/ofnoodzakelijk blijkt, onderlinge uitwisseling
van onderdelen van de deelplannen niet uit. Zo kan een intensievere beplanting
c.q. bosbouw in de Robuuste Ecologische Verbindingszone langs oost- en
zuidzijde van de beoogde golfbaan, onderdeel A2 van het compensatieplan,
worden gecompenseerd door een extensievere bebossing in de onderdelen A3
enA4.

De vorenstaande beschrijving van de voorgenomen compensatie van het gebied
is ontleend aan de aanvraag om de ontgrondingsvcrgunning en het
MilieuefTectrapport. Wij kunnen waar het betreft het ruimtebeslag hiermee
instemmen. Naast de kwantiteit kent de compensatie eehter ook een kwalitatief
element. Hoewcl uit de beschrijving en het kaartmateriaal blijkt dat kwaliteit
aanwezig is, is deze op onderdelen en op detailniveau niet helder en concreet
gewaarborgd. Hier en daar wordt een te globaal beeld gecreeerd, waarin sprake
is van mogelijkheden, variaties en keuzes, wat geen zekerheid biedt voor de
eindsituatie. Het eindpbn/inrichtingsplan, gepresenteerd op een schaal van
1:5000 is hier debet aan. Tel' bescherming en bevordering van belangen van
natuur en landschap, waaronder mecle begrepen het toezicht en controle op de
naleving van de terzake dienende voorschriften, schrijven wij vOOr dat de in te
richten (decl)gebieden op een kaart met een schaalniveau van 1: I000 nader
worden uitgewerkt en beschrcven, binnen de hierboven aangegeven kadel'S, en
tel' goedkeuring aan ons college worden voorgclegd.
Het betreft de op de bij het Natuurcompensatieplan behorende kaart
aangeduide gebieden AI, A2, A3 en A4, en de gebieden HI, H2, H3, B4 en H5.
Voor de beplanting moeten inheemse soorten c.q. gebiedseigen materialen
worden toegepast

In het streekplan is opgenomen dat een nieuwe golfbaan voor hoogstens de helft
van de oppervlakte mag worden aangclcgd in de GHS-landbouw, subzone
lcefgebied struweclvogels, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden
voldaan:

• de aantasting van de natuur- en landschapswaarden wordt tot het
minimum beperkt en gecompenseerd;

• de bebouwing en de parkeervoorzieningcn bl0ven zovecl mogdijk
buitcn het lcefgebied VOOl" de struweclvogcls;

• de gollbaan wordt zodanig ingericht dat er, afgczien van de
natuurcompensatie, nicuwe natuur ontstaat op een oppervlaktc, die ten
minste even groot is als de oppervlakte die specifiek voor de sport is
bestcmd, inclusief gebouwcn en parkeervoorzieningen.
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Ecn deel van de golfbaan valt samen met het struweelvogclgebied (14,5 hal. De
totale oppcrvIakte van de golfbaan is 67,6 ha, waarvan circa 26,1 ha tot de
feitelijke spelzone behoort en - naar schatting- 0,9 ha tot bebouwd gebied en
parkcervoorziening. Dit betekent dat 27 ha. nieuwe natuur op het golfcomplex
moet worden aangelcgd. De hiervan deel uitmakende zgn. kleine
landschapselementen (beheerseenheid), zoals bosjes, struwelen, ondiep water en
kruidenrijke vegetatics, dienen ieder een oppervlakte te hebben van minimaa1
0,5 ha. Logische natuurdoeltypen zijn (van droog naar nat): droge heide, droog
heischraal grasland, multifunctioneel bos, braamstruweel, natte heide, vochtig
schraalland en, in combinatie met de rand- en ocverzones van de westelijkc
natuurplas, moeras en soortenrijk water.

De Snelle Loop wordt tussen Landgoed Nederheide en het Ven omgeleid naar
de bovenloop van de Esperloop, zuidelijk van het plassengebied, om damna in
noordwestelijke richting af te takken in een nieuw trace, door de golfbaan en
westelijk van het plassengebied weer aan te haken op het 'oude' trace. De
omleiding wordt voorzien van cen natuurvriendelijke inrichting (onder meer
flauwe oever). De 300 meter lange overkluizing op het landgoed Nederheide zal
verdwijnen. De Esperloop krijgt in overeenstemming met ham funetie eveneens
een natuurvriendelijke herinrichting.Deze waterloop is van oorsprong een
gegraven waterloop ten behoeve van agrarisehe doeleinden. (Her)meandering
maakt dan ook gcen onderdeel uit van de voorgenomen herinrichting. Het
rcehte clIltuurpatroon blijft gehandhaafd. \-Vel wordt de beck voorzicn van
natuurvricndelijke oevers (plas-drasbermen) en stapstenen van kleine
landschapsclementen, zoals poelen, houtwallen en bosjes.
Zowel de omleiding van de Snelle Loop als de natuurvriendelijke inrichting van
de Esperloop wordt uitgevoerd door het ·Waterschap Aa en Maas.

Op grond van ons ontgrondingenbeleid dient de zandwinning gepaard te gaan
met het creeren van een ruimtelijke en ccologische meerwaarde. De westclijke
plas (5) krijgt een natllurfunctie. Dit betekent dat de inrichting van de pIas en
omgeving daarop moeten worden afgestemd. Een specifiek op
natllllr(ontwikkeling) afgestemde inrichting is daarom geboden. Qua
inrichtingsstructuur moet, uitgaande van een grillige oeverbelijning, worden
gedacht aan eilancljes, plas-draszones, inhammen, kreken, paden c.d. Ecn
dergclijke inrichting kenmerkt zieh voora! door de aanwezigheid van een
relatief omvangrijk gedeclte aan ondiep water, zijnde de biotoop voor water-,
moeras- en oevervegetaties. Plas 5 heeft, gerekend vanaf de zgn. insteek!ijn, een
omvang van 50 ha., waarvan ca. 41 ha. water.
Blijkens de taludprofielcn - vanaf de waterlijn 1(verticaal) : 7 (horizontaal) tot
een waterkolom van 2 m.- wordt ca. 7,5 ha. ondiep water geereeerd als biotoop
VOar watcr-, mocras- en ocvervegetatic. Dit eloct naa1' ons oorded niet
voldocnde recht aan de natuurfunctic van de plas en gaat voorbij aan de
potentiele mogelijkhedcn voor natte natuurontwikkcling.
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Daarom schrijven wij voor dat aan de noordoostkant van het onderwatcrtalud
(nabU) Booizak extra ondiep water wordt aangelegd met een omvang van 0,5
ha. Dit geeft een extra impuls aan de spontane natuurontwikkeling in dit
gedeelte van de plas. Vanwege een heersende zuidwestenwind is de golfslag op
de noordoostoever hoger en intenser dan in andere delen van de plas. Bet
ereeren van extra ondiep water ter plaatse breekt de golfslag waardoor
optimalere omstandigheden voor de vegetatieontwikkeling ontstaan. Daarnaast
betekent het een versterking van de functie van de Booizak en omgeving. Deze,
vanuit natuurgebied De Stippelberg naar het zuiden lopende onverharde weg
wordt, met laanbeplanting en aan weerszijde relatiefbrede bermen, gespaard,
inelusief een aan de westzijde ervan gc1egen bosje. Dit gebied wordt
gevrijwaard van (goIfjactiviteiten waardoor minder verstoring optreedt, wat, zo
blijkt uit het Project-MER, mogelijkheden voor natuurontwikke1ing, biedt. In
deze ZOne worden overgangen van hoog/droog naar laag/nat gerealiseerd.
Tevens kan door een grillige oevervorm te kiezen en flauwe taluds toe te passen
de
oppervlakte waarover deze graclienten optreden worden vergroot, aldus het
Project-MER. Bet creeren van 0,5 ha meer ondiep water geeft een
vcrantwoorde invulling van dit streefbeeid.
Bierover heeft overleg plaatsgevonden met aanvraagster. Deze heeft te kennen
gegeven dat deze maatregel enkel uitgevoerd kan worden door een verplaatsing
van zanden vanaf de bodem van de plas naar het desbetreffende talud. Zij
wenst de aanvraag om deze reden te wijzig'en, in die zin dat de bodemdiepte
van pIas 5 worclt vastgesteld op 12 m. -NAP. Wij nemen hiervoor voorschriften
op in deze vergunning.
Bet onderwatertalud van 1:2,5 voldoet aan de in het technisch ondcrzoeks
rapport van GeoDelft van 7 juni 2007 aanbevolen onderwaterhellingen,
teneinde de stabiliteit te garanderen. Wij stemmen hiermee in.

Ook voor de golfbaan en de herinrichting van de plassen schrijven wij voor dat
per deelgebied c.q. per fase een gedetailleerd inrichtingsplan (I: 1000) ter
goedkeuring aan ons college wordt voorgdegd .

* landschap
De landschappelijke hoofdstructuur van de omgeving van het projectgebied
wordt vanuit de ondergrond gedicteerd door de Peelraudbreuk. In de huidige
verschijningsvorrn is de Peelrandbreuk echter nauwclijks terug te vinden. De
locatie van de dorpen is overigens wei aan de Peelrandbreuk gerclateerd,
getuige de dorpenrand Bandel-Gemert-Mortcl-Bakel.
Bet gebied rond De Stippelberg is volgens de door ons op 3 augustus 2005
vastg'estelde 'Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart' aangeduid ais
aardkundig waardevol gebied. Gebieden worden als 'aardkundig' waardevol'
beschouwd als de verschijnsc1en van de niet-lcvende natuur nog een gave vorm
hebben of iIi onderlinge samenhang voorkomen. In het streekplan is ruimtclijk
beleid opgenomen tel' bescherming van deze, in totaal 40 gebieden in Brabant.
Een groot gedee1te van het natllurgebied Dc Stippclberg is opgenomen als
aardkundig waardevol gebied. Een klein dec! van het projectgebied, ter plaatse
van de geprojecteerde oostelijke recreatieplas, valt binnen de begrenzing van dit
gebied.
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Het gebied is van aardkundigc betekenis vanwegc de ziehtbare breukrand in los
'gesteente' (vrij zeldzaam in Nederland) en het aanwezige stuifzandrclicf. Deze
ligt eehter op grote afstand van het projeetgebied (circa 1 kilometer oostelijkcr).
Dc aanleg van de reereatieplas heeft daarom geen invloed op deze aardkundige
waarden.

Langs de Pee!randbreuk en de Breuk van Milheeze, lopende westelijk resp.
oostelijk van het projeetgebied, is er sprake van wijstversehijnselen (uittreden
van ijzerrijk grondwater). De benedenloop van de Esperloop wordt voor een
dee! met dit wijstwater gevoed. Dc benedenloop van de Snelle Loop ligt in de
beekoverstromingsvlakte van de rivier de Aa.
Rondom de dorpen Bake! en Milheeze wordt het landschap nog steeds
gekenmerkt door een re!atief ftjnmazig en besloten karakter. Hier is sprake van
een onregclmatig verkave!ingspatroon met afwisselend boerderijenlinten en
bosjes. Langs wcgcn en watcrgangen komt veelallaanbeplanting voar, zoals
langs de Hooizak en langs de Snelle Loop. Daarnaast zijn rond Bakel en
Milheeze oude akkers te vinden, waarvan sommige een esdek hcbbcn van meer
dan 1 meter. Binnen het projeetgcbied zelfkomen geen oude akkers voor.
Direct ten zuidwcstcn van het projectgebied, op Geneneind, zijn weI enkele
oude akkers te vinden.
Ten zuiden van De Stippelberg zijn op grotere afstand van de dorpen, relatief
jonge ontginningsvlakten te vinden. Dit gebied is pas in het begin van de 20e
eeuw ontgonnen en is relatief grootschalig, open en rationeel verkaveld. Sinds
de ruilverkaveling eindjaren '70 wordt het beeld gcdomineerd door een grid
van wegen met wegbeplanting, her en der een (groepje) boerderij(en) en enkele
kleine bosjes en struwelen.
De beboste Stippelberg vormt aan de noordzijde de horizon van het
projectgebied.

Dc ontgronding van de westelijke zandwinplas met daaromheen de golfbaan
respeeteert aan de randen de reehte, strakke lijnen (Ven, Hooizak), die passen
binnen het vrij grootsehalige jonge ontginningslandsehap. Daarbinnen
verdwijnt het bestaande landschap en ontstaat een totaal nieuw landschap. Dit
is weliswaar ook een grootschalig landschap (grote open plas), maar anders van
karakter. Structuren (kavelgrenzen, bomenrijen, laanbeplanting langs de Snelle
Loop) verdwijnen, vooral ter plaatse van de westelijke zandwinplas, en de
samenhang tussen de plas en het omringende agrarisehe land ontbreekt .
Het ontstaan van een nieuw landschap dat aansluit op het plasscnlandsebap dat
nu in wording is, wordt vanuit visuele landschapsbeleving positief gewaardeerd.
In het Natuurcompensatieplan zijn naast compensercnde maatrcgelen vaor
natuur oak maatregelen opgenomen die het landschap, binnen en buitcn het
projeetgebied, berstellen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de inriehting van
de golfbaan en de westelijke zandwinplas, die dc kwaliteit van het nieuwe
landschap ten goede komen (zie hiervoor).
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g. Landbouw
Het onderhavige project is van invloed op de in of in de directe nabijheid van
het projcctgebied aanwezige landbonwkundige belangen.
Het projectgebied bestaat voornamelijk uit agrarische gronden die gebruikt
worden voor de veehouderij en in mindere mate voor akkerbouw. In het
Reconstruetieplan 'De Peel' is het gebied aangewezen als verwevingsgebied of
extensiveringsgcbicd. In de verwevingsgebiedcn kennen de intensieve
veehouderijen een beperkte ontwikkelingsruimte. In de extensiveringsgebieden
mag in ieder geval gecn sprake zijn van groei en moet op termijn een vergaande
extensivering van het aantal (intensieve) veehouc1erijen plaatsvinden. Dit
vanwege de nabijheid van (woon)bebouwing en natuurgebieden, waaronc1er
Stippelberg. Kortom, de landbouw zal in de toekomst een mindel' prominente
rol in het projectgebied spelen.
Tel' uitvoering van de reconstructie is het project "Milheeze Noord" gestart.
Een aantal intensieve veehouderijbedrijven zullen worden verplaatst en/of
beCindig'd in ruil voor de bouw van woning·en.

In het kader van de MER is voor elk afzonderlijk agrarisch bedrijf in het
projectgebied onderzocht of de voorgenomen activitciten, beperkingen
opleveren vOOr eventue1c uitbreidingsplannen van het betreffende bedrijf. Voor
aile woningen en bedrijvcn (agrarisch en niet-agrarisch) in het projcctgebicd,
geldt dat deze bereikbaar blijven.

Het pand het Ven 8 ligt midden in het zandwingebied en zal dus verdwijnen.
Het betreft een voormalige veehouderij die al is aangekoeht door aanvraagster.
De intensicve veehouderijbcdrijven gelegen aan Neclerheide 4, Greef 4· en
Heibloem 3 liggen in een extensiveringsgebiecl. Dit zijn dan per definitie geen
duurzamc locatics en uitbreicling van het bouwblok is in principe niet aan de
orde (uitbreicling is aIleen mogelijk als dit nodig is om aan de wettelijke vereisten
voor dieremvelzijn te voldoen).
Dc intensieve veehouderij Kreijtenberg 4ligt in een verwevingsgebied maar dit
bedrijfheeft de intentic uitgesprokcn te stoppen. Als aan de voorwaarden
tegemoet gekomen wordt (in het bder van Milhecze noord-projeet: extra
woningen in ruil voor beeindiging), kan deze beeindiging gerealiseerd worden.
Ook het beclrijf Greef 4 is betrokken in het Milheeze noord-projeet voor
verplaatsen ofbeeindigen van het bedrijf in ruil voor woningen.
Ven 3 heeft een mclkveehouclerij maar cle exploitant heeft aangegeven te willen
vcrplaatscn naar cen cluurzame locatic elders. Ven 1 ligt zodanig dat cr geen
sprake is van een belemmering van de uitbreidingsmogelijkheden door de
ontwikkcling van de golfbaan en zandwinning. Vaal' de exploitanten van de
grondgcbonden bedr\jven aan cle Valkert 1 en 2 gelclt dat zij met hun gronden
participeren in cle golfbaan. De agrarische activiteiten van clcze bedrijven
komcn daarmee te vervallen.
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De champignonkwckerij aan de Hekker 5 ligt deels in het gcbied dat in het
streekplan globaal is aangewezen als GHS-Iandbouw, leefgebied struweelvoge1s
en deels gclegen in de AHS-Iandbouw. Binnen de AHS-Iandbouw is uitbreiding
mog"C!ijk indien er geen bezwaren zijn van natuurlijke, landsehappelijke,
cultuurhistorisehe, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygienische aard
om aan een uitbreiding mee te werken. Binnen de begrenzing van de GHS
landbouw is uitbreiding van het bouwblok niet mogelijk. De zandwinning en de
golfbaan leveren geen fysieke beperkingen op voor uitbreiding van de
champignonkwekerij .
Op de percelen Ven 6a, 6b en 4a wordt geen agrariseh bedrijf geexploitcerd.

Geconcludeerd kan worden dat de zandwinning en aanleg van de golfbaan in
het licht van het Reeonstructie- en het streekplan, geen invlocd hebbcn op e.q.
geen extra belemmeringen opleveren voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
de agrarisehe bcdrijvcn in hct projeetgcbied.
Nagcnoeg aIle pereelen, nodig voor de zandwinaetviteiten zijn cigendom van
aanvrager. Daarnaast hebben de gemeente Gemert-Bakel en het Watersehap
Aa en Maas, medepartieipanten in het Integraal GebiedsPrcigramma Bakel
Milheeze Noord, een aantal percelen in eigendom.

h. Recreatie
In de zuidrand van het bosgebied de Stippelberg ligt de camping 'Landgoed
Nederheide' en op enige afstand het strandbad van de Heibloem. Het
strandbad vcrkeert in een enigszins vervallen staat, mede als gevolg van het
ontbreken van dagc1ijks toezicht. Dit is een knelpunt in hot functioneren ervan.
De onclerhavige aanvraag voorziet binnen de contouren van de nieuwe
oostelijke pIas in een nieuw strandbad in aansluiting op c.q. in de direete
nabijheid van de camping 'Landgoed Nederheide'. De hllidige reereatieplas
wordt gei'ntegreerd in de centrale plas en krijgt een natuur- en landsehappelijkc
infichting e.g. inbcclding. Dc parkcervoorzicningen worden verwijderd.
Door en het ontwikkelen van de Recreatieve Poort (bezoekerscentrum de
Stippelberg, horeea, parkeervoorzieningen c.d.) en het uitbreiden van de
camping en het verplaatsen van het strandbad naar de nieuwe oostelijke plas
worden de recreatieve mogelijkheden vergroot en hot gebruik ervan
gestimulcerd. Door de conccntratie van deze voorzieningen is contrale, toezicht
en behcer betel' gcwaarborgcl en ontstaat cen beterc recreatieve zoncring van
hct bosgebied de Stippelberg doorclat dc reereatieve druk in de kern van het
gebied vermindert.
In eombinatie met een nieuwe IS-holes golfbaan krijgt de reercaticve fimetic in
het projectgcbied de noodzakelijke kwalitatieve impulsen. Dit alles is in
overeenstemming met ons ruimtelijke ordenings- en recreatiebeleid.
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i. Verkeer en vervoer
Een gedeelte van de dwars door de westelijke zandwinlocatie lopende weg (het
Ven), wordt inclusief een weste1ijke aftakking, vcrwijclerd. am de
bereikbaarheid van de enkele woningen/bedrijven aan de Nederheide ten
noorden van deze zandwinlocatie te garanderen wordt de meer westelijk
gelegen zandweg (eveneens het Ven genaamd) verhard en geschikt gemaakt ais
verbindings- e.q. ontsluitingsroute. De weg het Ven wordt gefaseerd verwijderd
(van wid naar noord), zodat de ontsluitingsfunctic voor de aangrenzende
percelen zolang mogelijk in tact blijft.
De afvoer van aIle zand, evenals de aan- en afvoer van materieel, vinclt
uitsluitend plaats via de bestaande ontsluitingsweg vanaf het laadstation, direct
ten oosten van de centrale plan, door het bas naar de provinciale weg Deurne
De Rips. De aansluiting op deze weg is voorzien van een uitvoegstrook voor
linksafslaand verkeer en voldoende opstelruimte tussen de weg en het
vrijliggende fietspad, zodat een verkeersveilige situatie is gecreeerd.
Conform de vigerende overeenkomst tussen de Gemeente Gernert-Bakel en De
Peelhorst mogen zandvrachtwagens niet via de kernen Milheeze en Bakel rijden
(m.u.v. bestemmingsverkeer). Verkeer riehting Belmond maakt gebruik van de
N270.
Voor .de afvoer van het zand vinden maximaal 200 zandtransporten per dag
plaats. Het transport vindt plaats van 6.00 - 19.00 uur.
In dezc zin is sprake van continuering van cen bestaancle situatie.

j. Luchtmachtbasis de Peel
Door het ministerie van Defensie is gevraagd om in het MER inzichtelijk te
maken wat de effecten van de voorgenomen activiteit zullen zijn op de
Vliegbasis de Peel. Dit naar aanleiding van mogelijke aanvIiegrisico's voor
vliegtuigen vanaf deze vliegbasis. Het verzoek is overgenomen in de Richtlijnen.
Door SOVON is een vogeleffectenstudie uitgcvoerd. Uit deze studie blijkt clat
in de huidigc situatie weinig aan water en oevervcgctatie gebonden
broedvogelsoorten gebruik maken van de Bakelse Plassen. Daarnaast lijkt de
huidige plas geen belangrijke slaapplaats voor meeuwen, eenden of ganzen,
hoewel er gcen gerichte waarnemingen zijn verricht. Geconcludeerd wordt dat
er in de huidige situatie geen aanwijzingen zijn dat er in de loop van hetjaar
grote aantallen vogels op of nabij de Bakelse Plassen verblijven.
Uit de studie blijkt dat er een kleine kans bestaat dat de uitbreic1ing van de
zandwinning ertoe lcidt clat watervogds als eenden, ganzen en meeuwen de
Bakelse Plassen als slaapplaats gaan gebruiken. Verwacht mag worden dat,
zeker gezien het feit dat er nu al een grate waterplas ligt, de veranderingen ten
opzichte van de huidige situatie minimaal zullen zijn. Hct risico voor de
luchtvaart is zeker niet grater dan de huidige situatie. Daarnaast wordt dit risico
verder beperkt door de kleinschalig'e inrichting van het landschap rand de
Bakelse Plassen.
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am eventuele effecten op de luchtvaart vanafvliegbasis de Peel te mitigercn,
dient een beheersplan te worden opgesteld, waarin maatregelen worden
opgenomen die kunncn worden toegepast indien er cen dusdanigc toenamc van
het aantal vogels optreedt dat er een te groot risieo voor de luchtvaart ontstaat.
Wij nemen in de voorschriften een verplichting op tot het opstellen van zo'n
beheersplan

k. Beheer
Naafronding van de zandwinning en de realisering van de voorgeschreven
herinrichtings- en compensatiemaatregelen behoeft het gebied een (permanent)
beheer dat gericht is op instandhouding, onderhoud en behoorlijk gebruik met
het oog op de bestemming. Dc wijze waarop dit bcheer plaats vindt, moet
gestalte krijgen in een beheersplan c.q. beheersmaatregelen.

Het toekomstige beheer en onderhoud van de randzones tel' plaatse van de
golfbaan en het zwemstrand komen voor rekening van de respectievelijke
exploitanten, die deze gebieden beheren en in stand honden met het oog op de
recreatievc bestemming. Voor de overige randzones met de functie natuur geldt
dat Dc Peelhorst ten tijcIe van cIe zandwinexploitatie het beheer en oncIerhoucI
tot het moment van overcIraeht voor haar rekening neemt. Na beeincIiging van
de zandwinning en oplevering door ons college worden de terreinen
overgedragen aan de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente krijgt daarmee ook
de verantwoording voor het toekomstige beheer en onderhoud van het gebied.
Een en ander Iaat overigens onverlet dat bij de oplevering van de plassen de
gemeente in overleg met De Peelhorst kan beslissen om de terreinen (alsnog) bij
een natuurbeherende instantie onder te brengen.
Voar het beheer en onderhoud van deze gebieden wordt een 20 natuurlijk
mogelijke ontwikkeling nagestreefd. Dat wil zeggen dat beheeringrepen zo
minima'll mog-clijk zijn, waarbij de abiotische omstandigheden de
natuurontwikkelingen bepalen. {mmers, cIe natuur kan zieh ontwikkelen op het
oorspronkelijke substraat: pleistoeeen zand en dekzand zonder de gebruikelijke
rnet mcststoffen verrijkte bouwvoor. Deze situatie in combinatie met de nieuwe
natte omstandigheden biedt kansen voor ele ontwikkeling van soorten die van
oorsprong in elit gebied thuis horen. De "Oude Zut" fungeert hierbij als een
belangrijke 'genenbron'.

Deze beheerkeuze Iaat onverlet cIat -zeker in de eerste periode na aanlcg- enige
vorm van cen carrigerend beheer soms nodig is om ongcwcnste ontwikkelingcn
tegen te gaan. Voorbeclden zijn:
• het tcgengaan van spontane ontwikkeling van Grove den (pioniersoort op

schrale zandgronden), waardoor andere vegctaties ontvvikkelingskansen

krijgen;
• het initieren van vegetatieve ontwikkcling, bijvoorbee1d door het uitstrooien

van heidcmaaisel;
ra het open kappen van bosranden on1licht en ruinltc te creercn Vaal' de

ontvvikkcling van de gradient van droge bossen naar de vochtige tot natte

ocverzoncs.
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Per saldo is het heheer in eenjong natllurgebied vooral maatwerk. In de eerste
jaren na aanleg worden de ontwikkelingen gemonitord en waar nodig
hijgestuurd. Dit element behoeft nadere uitwerking in het nog 0P te stellen
beheersplan.
Op basis van de ervaringen kan de inrichting, zoals opgenomen. in de
werkplannen, worden bijgesteld om te komen tot optimalc omstandigheden
voor de natuurontwikkeling. Immel's, de oevers en randzones worden gefaseerd
gerealiseerd, waal'bij aan het eind van elke fase van de zandwinning' ook een
deel van de oever- en randzones worden heringericht.

Teneinde een en ander veilig te stellen nemen wij voorschriften op tel'
behartiging van een adequaat beheer.

Fillanciering van he! beheer til onderhoud
De opbrengsten van de zandwinning worden vool' een deel geinvesteel'd in de
omgeving tel' l'ealisel'ing van de maatsehappelijke doelen van het IGP. De
Peelhorst b.v. draagt daarmee ook zorg voor een adequate fondsvorming ten
behoeve van de finaneiering van het toekomstige beheer en onderhoud.
In het kader van de vigerende ontgrondingsvergunning is indertijd een
overeenkomst gesloten met de gemeente Gemert-Bake!. In deze overeenkomst
is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en
onderhoud en dat de ontgronder voorziet in een fonds ten behoeve van het
toekomstige beheer en onderhoud. De omvang van dit fonds is afgestemd op
het oorspronke1ijke eindplan van de Bakelse Plassen met natuur en extensief
rccreatief meclegebruik, waaronc1cr cen zwem- en surfstrancl met diverse
voorziening'en en bijbehorende beheerlasten. Deze qua beheer- en onderhoud
relatief dure reereatieve voorzieningen drukken in de toekomstige situatie eehter
niet langeI' op de beheer- en onderhoudsbegroting, waarmee ruimsehoot
voldoende fondsen tel' besehikking vrijkomen om in het plassengebied de (open
bare) natllurgebieden te beheren evenals de diverse nieuwe natuurg'ebieden die
in het kader van het Natuureompensatieplan worden aangelegd.

In de geactualiseerde overeenkomst met de Gemeente Gemert-Bakel is het
artikel betreffende de vorming van een beheer- en onderhoudsfonds
gehandhaafd. Uit de rente-inkomsten van het fonds worden de jaarlijkse
beheerkosten betaald voor het toekomstige natuurgebied (exe!. de
golfbaan/zwemstrand) en de natuur- en landsehapselementen die in het kader
van het IGP of eompensatieplan worden aangelegd.
Uitgaven uit het IGP-fonds gesehieden onder auspieien van het Bestuurlijke
Platform IGP, waarin de bestuurlijke vertegenwoordiging van Gemeente,
Watersehap en De Peelhorst zitting hebben. De gemeente Gemert-Bakel is
beheerder van het IGP-fonds.
Wij conc1uderen dat de finaneiering van het noodzakc1ijke beheer op deze wijze
afdoencle is gcwaarborgd, waarmce voldoenclc rccht worclt gcdaan aan het
bepaalde in artike13, lid 3, onder d en e, van de Ontgrondingenwet. Wij
DefieD dan oak geen voorschriften voor de financiering van het bcheer in cleze
vcrgunning op.
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I. Uitvoering
De te verrichten werkzaamhcden binnen het projectgebiedlaten zieh nu sleehts
op hoofdlijnen beschrijven. Dit houdt verband met de geplande duur van de
zandwinexploitatie. Aanvraagster gaat uit van cen termijn van ca. 15 jaar.
Duidelijk is dat niet alle geplande werkzaamheden tegelijkertijd worden
verrieht. Er zal sprake zijn van een opsplitsing van werkzaamheden in fasen en
deelgebieden. De fasering wordt zodanig opgezet dat de hllidige funeties en
voorzieningen zolang mogelijk in taet blijven en dat beoogde toekomstige
funeties zo snel mogelijk tot ontwikkeling hmnen komen. Bestaande
infrastruetuur wordt enerzijds zolang mogelijk gehandhaafd als pereeels
ontsluitingsweg, terwijl anderzijds juist de strandfunetie en golfbaan zo vroeg
mogelijk in de tijd gerealiseerd kunnen worden.

Per ontgrondingsfase zijn de volg'ende werkzaamheden aan de orde:
• Realiseren eompensatie

De natuureompensatie wordt voorafgaand aan of gelijktijdig met de start van de
ontgronding (de aantasting van actuele waarden) gerealiseerd. Per fase wordt
bepaalcl of en zo ja welke actuele waarden worden aangetast en welke
compensatiemaatregelen daarvoor moeten worden gerealiseerd conform het
Natuurcompensatieplan. De terreinen ten behoeve van de realisering van de
compensatiemaatregelen zijn door de aanvragcr al in eigendom verworven. De
realisering van het Natllurcompensatieplan is planologiseh veiliggesteld.

• Verwijderen obstake1s en aanpassen infrastructuur
Voorafgaand aan de ontgTondingswerkzaamheden worden eventuele
beplantingen, kabels- en leidingen, wegen, waterlopen, ete. verwijderd en/of
omgeleid.

• Verwijderen afdek
In beginsel wordt het bestaande agrarische grondgebruik zo lang mogelijk
gehandhaafd. In de winterperiode wordt een terrein van 6-8 ha ontdaan van de
afdek ('zandwinrijp gemaakt'). De afdekgrond wordt aangewend voor het
ophogcn van terreinen elders in het projeetgebied en/of in depot gezet. De
afdekgrond wordt deels verwerkt in deelgebiecl C (zie hiervoor), cleels in cle
randzones e.q. golfbaan (deelgebied D).
De grond worclt binnen het ontgrondingsgebied getransporteerd, zoclat de
eventuele afvoer via de ontsluitingsweg van de zandwinning kan plaatsvinden.

Ten behocve van de verwerking van een cleel van de clekgronclen in deelgebied
C merken wij het volgcnde op. Onderdecl van de ontgronclingsaanvraag
behelst de ontgTaving van een pereeel nabij Hckker/Kreijtenburg tot, gerekend
vanafmaaiveld, maximaal 6 meter diep, waardoor ca. 120.000m3 vrijkomt.
Het 'gat' worclt tot maaiveld gevuld met de niet te vermarkten dek- en
bosgronden afkomstig van de loeaties van de plassen 4· en 5. vVij hebben
hiertegen geen overwegende bezwaren. Wel zal in een apart werkplan, mede
aan de hand van de in deze paragraafbeschrevcn aspecten, cen naclcre
uitwcrking -inclusicf tekeningen inclusicf fasering (winning van zancl en
verwcrking van grand) gegeven l110etcn worden.
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Wij nemen een voorsehrift hicrover in deze vergunning op.
• Zanclwinning

Dc winning start in plas 4A/B om de reereatieve voorzieningcn (reereatieplas)
in een vroeg stadium te realiseren. In circa 3 jaar wordt deze pIas aangelegd,
behoudens een klein deel dat wordt aangewend ais depot. Dit depot wordt
afgeschermd van de omgeving door een bosrand van 30-40 meter te
handhaven, waarmee visuele hinder voor de omgeving wordt voorkomen.
In plas 5 wordt voorafgaand aan de zandwinning eerst de waterrandlangs de
gollbaan ondiep aangelegd (breedte 30-50 m), zodat de gollbaan al tU dens de
winning tot ontwikkeling kan komen. De zandwinning start in de zuidwesthoek,
waarna het gedee1te ten westen van het Ven in fases wordt ontzand. Vervolgens
wordt van zuid naar noord het gedeelte tussen de Hooizak en het Ven
ontgrond, zodat het Ven gedurende de gehele winning als ontsluitingsweg
dienst kan doen voor de pereelen die nog in agrarisch gebruik zijn. Kortom het
landschap ondergaat een geleidelUke transforrnatie en wordt niet in cen keel' op
z'n kop gezet.
De zandwinning vindt plaats met behulp van een elektrisehe zuiger die de
specie met aanvoerwater door een drijvende persleiding naar het zandrad
transporteert. In het zandrad vindt de seheiding plaats tussen de specie en het
water. Het water wordt afgevoerd naar de plas, de specie wordt doorgeleid naar
de klasseerinstallatie op het land, oostelUk van plas 3.
Bij de winning in plas 5 wordt het zandrad op de grens tussen de bestaande
plasscn en de uitbrciding gcplaatst, waarna hct zand via een transportband naar
het huidige klasseerterrein wordt getransporteerd. De dam tussen plas 2 en 3
blijft daarvoor vooralsnog gehandhaafd.

• IIerinrichting
De herinriehting van de oevers en randzones voIgt zo snel rnogelUk na de
zandwinning. Voor de westelUke en zuidelijke oevers van pIas 5 geldt eehter dat
de randzones/aevers al in een vroeg stadium worden ingericht ten behoeve van
de ontwikkeling en snelle ingebruiknarne van de golfhaan. De noordelijke en
oostelijke oevers worden fasegewijs volgend op de zandwinning ingericht ten
behoeve van natuur/natuurontwikkeling.

Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden in iecler afzonderlijk
deelgebied schrUven wij, onder verwUzing naar artikcl 3, lid 3, onder a, van de
Ontgrondingenwet, vergunninghoudster voor dat een werkplan tel' goedkeuring
aan ons college wordt voorgelcgd. In dit werkplan worden de uit te voeren
ontgrondingswerkzaamheclen beschreven, dus alIe werkzaamheden die verband
houden met:

• de voorbereiding,
• de zandwinning, inclusicf situering en beheer van depots en de

logistieke aspccten van de zandafvoer,

• de herinrichting en
• de natllUrcompensatie.

Zo nodig geeft het werkplan inzicht in de te treffen veiligheids- en
bevciligingsrnaatregelen en wordt aangegeven op welke wijze omwonenden en
bclanghebbenden ingelicht worden over en betrokken worden bU de realisering
van het project. De werkplannen worden door ons college getoetst aan de in
cleze paragraafbcschrevcn uitgangspunten.
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De beoogde start van de uitbreiding is voorjaar 2009, in aansluiting 01' de
zandwinning in plas 3 die naar vcrwachting rond die tijcl qua bcton- en
metselzand uitgcput is. Naar vcrwachting van de aanvraagster zal de
zandwinning van de uitbreiding circa 14· jaar in beslag nemen met eenjaarlijkse
productie van circa 550.000 - 600.000 m' beton- en metselzand. Dit komt
neer op een winning en afzet van mim 800.000 ton per jaar. Echter gelet 01'
onzekerheden in de afzetmarkt verzoekt aanvraagster de einddatum van de
ontgronding vast te stellen op 18 jaar na het onherroepelijk worden van de
ontgrondingsvcrgunning.

VI. Zienswijxen
Hieronder voIgt, daar waar nodig en mogelijk een verkorte en zakelijke
weergave van de ingekomen zienswijzen. Dit betekent niet dat wij in ons
oordeel hierover ons hebben beperkt tot deze beknopte weergave. De zienswijze
is integraal in de beoordcling betrokken.

1. Linssen cs Advocaten tc Tilburg, namens VeetransportbedrijfyV. Sleegcrs
BV aismede de heel' W. Sleegers, beide wonendelgevestigdl
kantoorhoudende aan de Kaak 1, 3 en 5 te Bakel-Milheeze:

• Betrokkenen zijn van oordeel dat het bestemmingsplan "Bakelse
Plassen 2008' geen doorgang kan vinden en dus de ontgronding, die
hiervan elecl uitmaakt, cvenmin.

• Er is niet 01' de juiste wijze toepassing gegcven aan de mer-bepalingen
uit de Wet milieubeheer en de mer-richtlijnen. Deze klacht betreft in
het bijzonder de onderzochte alternatieven. Er is niet gekeken naar een
autonoOl11 ontwikkelingsmodel en ontgronding elders.

• Het besluit is genomen in strijd met artikel 10, lid 6 van de
Ontgrondingenwct. De gemeenteraad heeft, als bevoegd gezag, geen
planologische medewerking toegezegd.

• De ontgronding is in strijd met het provinciale be1eid, wegcns de
aantasting van de natuur in de GHS/EHS. Er is geon sprake van
zwaarwegende maatsehappclijke bclangen, clie afwijking van het bcleid
reehtvaardigen en ook is geen deugclelijk onderzoek verricht naar
alternatieven.

• De uitvoering van de met de ontgronding samenhangcncle activiteitcn
als cen golfuaan en andere rccrcatievc voorzicningen zUn allcrminst
zckcr.

• Dc aantasting van de natuurwaarden, inclusief de grondwatcrstand
wijziging, is onaanvaarclbaar, tcrwiji de compensatie onvolcloende
verzckercl is.
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2. Geling Advies te De Rips, namens de heel' W. Geurts, Bekker 5 te
Milheeze:

• Betrokkene is bevreesd dat de ontgronding wateroverlast op zijn percee!
veroorzaakt, als gevolg van de stijging van de grondwaterstand. Ook
wordt wateroverlast verwacht door de verlegging van de Snelle Loop.
Hij verbaast zich er over dat er nu pas peilbuizen worden geplaatst.
Maatregelen, die de negatieve gevolgen van de ontgronding kunnen
voorkomen moetcn al in clit stadium worden genomen, en niet naclat er
alnegatieve gevolgen zijn ontstaan.

• Gevreesd wordt dat bij de winning van ophoogzand in en het daarna
met dek- en bosgronclen aanvullen van een pereeel, direct ten oosten
van zijn bedrijfsloeatie, ziektes vrijkomen, voorname!ijk door
stofvorming. De stofdeel~es kunnen voor de bedrijfsvoering
(champignonteelt) schadelijke schimmels bevatten. Verzocht wordt de
ontgronding en de verhoging van de gronden aan de achterzijde van
zijn bedrijfniet te vergunnen en de gewonnen delfstoffen niet langs het
bedr\jf af te voeren. .

• Betrokkene heeft bij zijn bedrijf een minicamping, direct grenzend aan
het afte graven pereeeL Door de ontgronding- en aanvulactiviteiten zal
de camping niet aantrekkelijk zijn voor bezoekers, zal het enige tijd
duren voor de beplanting is herste!d en worden inkomsten gemist.

• Er is gem rekening gehouden met de bij het bedrijf aanwezige positieve
en ncgaticve bron, waarmce koud en warm water in de boclem wordt
opgeslagen. Door verandering in de waterhuishouding zouden de
aanwezige voorzieningen niet IDeCI' or eenjuistc wijze kunnen
functioneren. Betrokkene verzoekt om een nader onderzoek naar
eventue!e nade!ige gevolgen voor de bron. Hierbij moeten tevens
worden betrokken de efTeeten hierop als gevolg van een grotere dan de
aangevraagde diepte van plas 5.

• Bctrokkene is bevreesd voor eventuc1e gevolgen van de ontgronding
voor de stabiliteit van de ondergrond, waardoor verzakkingen op
kunnen treden van gebouwen.

• In het verleden is aangegeven dat geen nieuwe ontgrondings
vergunning meer verleend zal worden. De plannen zijn nu weer
gewijzigd. Betrokkenen vraagt zich af ofhet verder vergroten van de
plasscn niet aIleen toegestaan wordt om de golfbaan te kunncn
realiseren.

• Betrokkenen vraagt zich af of er, in overeenstemming met het
Brabantse GrondstofTenbelcid, niet beter ingezet kan worden op een
duurzaam gebruik en hergebruik. Het ten volle benutten van de
lllogelijkheden van zandwinning in de zee en het ontzien van steeds
scham:ser worden landbouwgrond verdient de voorkeur. Met de
agrarische bedrijven in het gebied is onvoldoende rekening gehouden.
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3. Ge!ing Advies tc De Rips, namens R. van Lierop, Esp 5, Bakel

• Betrokkene vreest door de verdere ontgronding een vernatting van z\jn
gronden, waardoor cleze niet gesehikt zijn voor zijn agrariseh bedrijf en
dus schade ge!eden zal worden. Sommige voorzieningcn worden pas
aange!egd als de ontgronding is voltooicl. Afgevraagd worclt of in de
onderzoeken, clie clateren van v66r juni 2007, voldoencle rekening is
gehouden met de veranderingen naclien. Betrokkene verbaast zieh er
over dat er nu pas peilbuizen worden aangelegcl. Verlangd wordt dat de
maatrege!en die de negatieve gevolgen van de ontgronding kunnen
voorkomen al in dit staclium worden getroffen.

4. Dc heren H.P.M. Crooymans, Zaarvlaas 2 en A.C.M. Crooymans,
Zaarvlaas 2a, 5761 HJ Bakel.

• De westelijke pIas bieclt onvolcloencle garantie om de huidige
grondwaterstanclcn in stand te houclen, cloordat aUeen het westelijk
talud wordt voorzicn van taludbeklecling. Betrokkenen zijn van mening
clat cle Stiboka gronclwatcrtrappenkaart van de ruilverkaveling Bake!
van 1966 als nulsituatie in cle voorsehriften van cle vergunning hacl
moeten worden opgenomen. De ontgronding heeft ernstige gevolgen
voor de grondwaterstanden voor de aan het project grenzencle
agrarisehe bedrijfsperee!en. Deze gronden hadden dee! moeten
uitmakcn van de aanvraag.

• Voorgeste!d wordt cle ontgrondingsvergunning te verlenen voor een
periode van 10 jaar, ge!ijk aan de ge!cligheiclsduur van het
bestemmingsplan.

• Naar de mening van betrokkene is in cle zuidwest hoek een
Ianclsehappe!ijk ingcpaste waterbuffer onjuist gesitueerd. Verzoeht
worclt het ooste!ijk gesitueerde plasgedeelte aan te wijzen en geschikt te
maken voor oppcrvlaktewatcrberging en hct recreatieve
strandbadgecleelte daar buiten te laten.

• Op cle huidige parkeerplaats van cle zwemloeatie van de Heibloem
heeft een asfalteentra1e gestaan. De liquiclatie claarvan heeft
bodemverontreiniging tot gevolg gehad. Is hiervoor een verkennend
bodemonderzoek uitgcvoerd?

5. De Peelhorst, zand en grint, Postbus 90, 6590 AU Gennep.

• De wcrkwijze clie voorschrift 7 van de ontwerpbesehikking met zieh
brengt, is niet praktisch om reden van het nevengebruik van plas 3 ciaOI'
de duikverenig1ng en de zwembadfunetie. Verzocht wordt de
voorgeschreven fasering aaD tc passen.
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• Voorsehrifi: 12 heeft, voor wat betreft het onder a genoemde gebicd, tot
gevolg dat het winbare volume industriezand wordt velmindercl met ca.
350.000 m3, terwijl er hoge kosten gemaakt moeten worden voor de
herinrichting van het gebied. Dit lcidt tot een geringere
maatsehappe!ijke bijdrage aan het IGP-fonds. Verzocht wordt om
sehrapping dan we! aanpassing van het voorsehrift.

• Het bepaalde in voorsehrift 13 dat de taluds van de westelijke oevers tot
aan de waterlijn bekleed moeten worden, kent bezwaren vanuit het
oogpunt van de uitvoering (een dee! van de taluds van de plassen 2 en 3
is reeds afgewerkt) en het natuurontwikke!ingsperspeetief (beperkte
ontwikkeling van karakteristieke vegetaties) en is vanuit
geohyclrologisehe optick niet noodzake!ijk. Verzocht wordt om
aanpassing van dit voorschrift.

6. Waterschap Aa en Maas, Postbus 273, 5750 AG Deurne

• In de beschikking is onvoldoende duidelijkheid gegeven over de
schaderege!ing.

7. De heel' M.N.AJ. van den Heuve!, Yen 1,5761 RL Bake!

• Betrokkene is van oorcleel dat de voorgenomen ontgronding ernstige
gevolgen zal hebben voor de agrarisehe bedrijfsvoering van zijn
inrichting aIs gevolg van de te verwaehten grondwaterstijgingen. Zijn
inriehting had dee! moeten uitmaken van de aanvraag.

• In de voorsehriften ontbreekt een artike! voor de vaststelling van de
nulsituatie voor de G.H.G en G.L.G.

• Gedeputeerde staten hebben de plicht cle nadelige finaneiele gevolgen
te dragen. Voorgesteld wordt voorkomende gesehillen middels
'mediation' op te lossen. De kosten hiervan zijn voor rekening van
gedeputeerde staten.

• Het MER en de aanvraag besteden onvoldoende aandaeht aan
(nat)schadc die grondgebonden agrarische bedrijfsvoeringen
ondervinden van de uitbreiding van de Bakelsc Plassen. Dc prob1emen
worden onvoldocnde onderkend en de oplossing ervan wordt
vooruitgcschoven.

• De voorgestelde oppervlaktewaterberging in de zuidwest hoek is te
klein, heeft een te laag NAP en geen gebruikswaarde voor betrokkene.
Ondcrzoek naar alternatieve locaties is nodig.

• Betrokkene vraagt zich af waQrom de aanvraag cen werkingsciullI' van
17 jaar moet hebben. Het is betel' deze periode op 10 jaar te stellen.

8. Aceon avm, rentmeesters te Dc Bilt, namens de famlie Re!ou,
Nederheic1e 4, Bakel:
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• Betrokkenc is van mcning dat vaal' een goed functioneren van zijn
agrarisch bech'Uf een calamiteitenweg aangclegd moet worden rand het
zcer compact bebouwde percee!.

• Voor een goede overgang tussen het landbouwbedrijf en plas 5 is cen
bufTerzone in de vorm van cen cxtcnsicvc landbouw wenselijk.
Extensieve landbouw past betel' in het streven naar een verbetering van
de landsehappclUke kwaliteit in plaats van de huidige nieuwe natuur.

• Niet onderzocht is wat de gevolgen van pIas 2 en 3 zUn op plas 5 in
relatie met de gebouwen van betrokkene. De gevolgen voor het bedrUf,
bUvoorbeeld oprukkend grondwater, zUn niet bekeken. Indien de
gebouwen gaan verzakken onder invloed van de nieuwe plas zijn de
gevolgen niet te overzien.

• Niet wordt aangegevcn hoe het voorschrift, op grond waarvan de
westclUke taluds van aIle plassen moetcn worden bekleed, wordt
gehandhaafd.

• Niet duidelijk wordt hoe in de toekomst calamiteiten als gevolg van
ontgrondingswerkzaamheden verholpen moeten worden.

• Er is niets geregeld omtrent de aansprakelUkheid en
verantwoordelijkheid van ExpioitatiemaatschappU 'De Peelhorst'.

• In de vergunning wordt opgemerkt dat het bedrUfvan betrokkcne niet
ais duurzaam wordt beschouwd omdat het gelegen is in het
extensiveringgebied. Gezien de omvang van het bedrUf is dit een
volstrekt onjuiste constatering.

9. De heel' W. van Kessel, Geneneind 16, 5761 RH Bakel

• Betrokkene is van mening dat het onverantwoord is en blijft zo dicht bU
de elders als heilig verklaarde wijstgronden vernielingen aan te richten
aan o.a. (lccf)milicu, landschap en natuuf, zeker gezicn het enorme van
de waterplas, de ligging ten opzichte van de omgeving en het niet
behoorlijk uitgewerkt zijn van onzekcrhcden en onduidelUkhedcn.

• Met de gestclde voorschriften en geereeerde oplossingen of uitvoeringen
wordt niet voIdaan aan de wettelUk gestclde bepaJingen en worden geen
redelijke eisen gesteld. Ook worden verplichtingcn beschreven die nict
gerealisecrd zuHen gaan worden. Met belangcn van derden wordt
onvoidocnde rekening gehouden.

• In de procedure zUn regelmatig onjuiste gcgevens vcrstrekt; bUy. hot
genoemde bedrUf is niet bekend bU de Kamer van Koophande!.
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10. ARAG Reehtsbijstand, namens de heel' TJ.H. Maas, W\jbosch 4,
Milheeze;

• Door de realisering van de golfbaan verdwDnt het open karakter van
het landschap, in het bDzonder riehting het noorden. Het pereeel van
betrokkene zal direct in de voorzicne Robuuste Ecologisehe
Verbindingszone komen te liggen. Er is al sprake van een wildgroei aan
golfbanen, vooral in Zuidoost-Brabant.

• Door de aanleg resp. het gebruik van het golfterrein zal ernstige
geluidhinder optreden in verband met overlast van de dagreereanten,
verkeer van en naar het golfterrein. De vraag is of de wegenstruetuur in
cen c1ergelijke toename van dagrecrcanten zal kunnen vQorzien. Er zal
sprake zDn van geluidsoverlast, luchtvervuiling en een sluiproute van de
recreatieve poort en het zwernbad.

• Er zal sprake zDn van aantasting van de beseherrnde aardkundige
waarden, als ook van de cultuurhistoriseh waardevolle elernenten en
patronen.

• Er is geen sprake van een breed rnaatschappelDk draagvlak dat
bovendien steeds kleiner wordt door gebrekkige communicatie.

• Er is geen inrichtingsplan-beplantingsplan besehikbaar. Er is geen
beheersplan golfbaan/natuur. Er bestaat geen schaderegeling voor wat
betreft de grondwaterstand en oppervlaktewater en sehaderegelingen in
verband rnet de golfbaan..

• Uitputting van de huidige beton- en rnetselzandwinning kan geen
grondslag vorrnen voor afgifte van de ontgrondingsvergunning.

11. ZLTO, afdeling Gernert-Bakel, pia De Wouw 20,5422 DC Gernert.

• De in artikel 10 van de Ontgrondingenwet voorgeschreven afweging
van alle bij de ontgronding betrokl'en belangen is op een aantal punten
niet volledig, waarbij de rner-rapportage onvoldoende antwoord geeft
als het gaat om:
.:. (Het ontbreken van) een cornpensatieplan landbouw. Dc

ontgronding c.a. heeft een directe invloed op de vorming van de
grondprDs in het aangrenzende landbouwgebied.

•:. IIet niet bcnocmen van voal' de landbouw significante
rnilicucffeeten naar het aangrenzende IGP-gebied geeft geen
zekerheid naar de toekornst.

.:. Tockomstgerichte bcdrijfsontwikke!ingen. Er wordt weliswaar een
overzieht gegcven van ontwikkelingsrnogelijkheden van individuele
agrarischc bcdrijven, echter ingegeven op basis van onduidelijkc
inzichten en niet op basis van eventuele autonorne ontwikkelingen
eeonornie en landbouw.

•:. Het gebruik van een gedee!te van de Bakelse Plassen als
waterberging dan we! waterreservoir voor de landbouw wordt
onvoldoende tot uiting gebracht in de hydrologische studies.
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• Betrokkene is nict akkoord met de passage dat er geen sprake mag zijn
van cen (indirecte) voeding'van de Bakelse Plassen via de Snellc Loop.

• De cvcntuelc in het kader van de hydrologische situatie (vernatting en
verdroging) te Demeo extra maatrcgelcn (drainage, automatische stuw
etc.) moetenjuridisch verankerd worden.

• Er mocten maatregclen getroffcn worden tel' voorkoming van het
wegzakken van water in het nieuwe trace van de Snelle Loop, dat een
poreuze bodem heeft.

• Voorgesteld wordt een commissie te vormcn die, ondanks
voorgenomen maatregelen, bij eventuele geschillen over e!Tecten van
veranderde grondwaterstanden mogelijk tot een schadcoordeel c.q.
oplossingsrichting kan bcsluiten.

De ingckomcn zienswijzen zijn na binnenkomst in afschrift toegestuurd aan de
vcrgunningaanvraagster, die in de gelegenheid is gesteld te reageren op de naar
voren gebrachte zienswijzen.

Overwegingen over de zienswijzen
Over hetg'een in de zicnswijzen naar voren is gebracht, overwegen wij als voIgt:

Ad 1. Linsscn cs Advocatcn te Tilburg, namens VeetransportbedrijfW.
Skegers BV alsmeek de heer W. Sleegers, beide wonendelgevestigdl
kantoorholldende aan de Kaak 1, 3 en 5 te Bakel-Milheeze

Binnen de kaders van de afweging van de bij dcze ontgronding betrokken
belangen en van de vedening van de aangevraagde vergunning spreken wij
geen oordeel uit over het (ontwerp-)bestemmingsplan "Bakelse Plasscn 2008".
Voor wat betreft de relatie tussen de voorgenomen ontgronding en het
bestemrningsplan is VOOr ons richtinggevend het bepaalde in artikel 10, lid 6
van de Ontgronc1ingenwet. Hot college van burgemeester en wethouders van
Gemert-Bakel heeft bij briefvan 18 december 2007 medegedecld dat het
gcmeentcbestuur planologische medewerking zal vedenen aan het onderhavige
project. Wij hebben geconstatcerd dat de gemeenteraad van Gemert-Bakel het
structuurplan Bakel-Milheeze Noord, waarin het onderhavige project integraal
is opgenomen, op 26 april 2007 heeft vastgestelc1. Vervolgens is de procedure
voor de vaststelling van de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan,
i.e. het bestemmingsplan "Bakelse Plasscn 2008", gestart.
Ten behoeve van de vaststelling van het bcstemmingsplan en het verlenen van
de ontgrondingsvergunning is een milieue!Tectrapportage verricht. In het
lvlilieueflectrapport Bakel-Milhecze Noord is hier nader op ingegaan. Ook is
een overzicht opgenomen van de eerdcr genomen beslissingcn van de
betrokken bestuursorganen, waaronder het door Provinciale Staten vastgestelde
Reconstructieplan de Peel, het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze,
als uitwcrking hicrvan, cn hct gcrncentclijk structuurplan.
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Deze plannen hebben betrekking ap de vaargenamen activiteit i.e. de
uitbreiding van de Bakelse Plassen. Hiermee mag duidelijk zDn dat he! projeet
MER gem lacatie-alternatievcn bevat, maar zich heeft gerieht ap
inriehtingsalternatieven met betrekking tot deze geprojecteerde uitbreiding, met
enkele beheersvarianten. Oak is vanuit verschillende aspecten een uitvoerige
beschrDving gegeven van de actuele situatie inclusief de autonome
antwikkelingen. Vaal' het averige constateren wD dat valdaan is aan de mer
bepalingen in de Wet milieubeheer en dat het Project-MER tot stand gekamen
is aan de hand van de door ans vastgestelde richtiDnen.

Het onderdeel van de zienswDze betrckking hebbend ap de strijdigheicl van de
ontgronding met het provinciale beleid, wegens de aantasting van de natuur in
de GHS/EHS, de afwezigheid van zwaarwegende maatschappelDke belangcn,
die afwijking van het bcleid rechtvaardigen en ap de afwezigheid van ecn
deugdelijk anderzoek naar alternatieven, heeft ans aanleiding gegeven het
gestelde Vb. Ruimtelijke ardening aan te vullen. WD verwijzen nu
kortheidshalve naar deze passage.

Mogelijke onzekerheden, zoals aangevoerd door betrakkene, met betrekking tot
de rcalisering van de met de ontgronding samcnhangendc activiteiten, te weten
de aanleg van de golfbaan en andere recreatieve voorzieningcl1) vormen gec.n
belang dat bij de afweging, vaorafgaande aan deze vergunningverlening,
betrokken maet worden. Wij beoardelen de aanvraag am ontgrondings
vergunning zaals deze voorligt. Benadrukt zij dat alle te verriehten aetiviteiten
in avereenstemming moeten zijn met het bcstemmingsplan.
Van onevenredig nadelig effeeten op de belangen van natuur en landschap en
de geohydrolagie c100r de ontgronc1ing is geen speake. De voorgesehreven
maatregelen en voorzicningen staan borg vaar de besehcrming en bevordering
van c1eze belangen, terwijl de uitvoering ervan zowe! in het bestemmingsplan,
als in c1eze vergunning voldocnc1e verzekerc1 is.

Ad 2. Ge!ing Advies te Dc Rips, namens de heel' W. Geurts, Hekker 5 te
Milheeze

Uit het geohydrologiseh onc1erzoek kan worden geeondudeerd dat, oak mct het
uitvaeren van de voargeschreven mitigerende maatregel (taluc1beklcding), in c1e
winterperiade aan de zuidwestzDde van de centrale plas (2 en 3) een verhoging
van de gronc1waterst,md zou kunnen aptrec1en. Direct langs de Hekker wordt
een verhoging van 10 tot 15 em berekend van de gemidc1ekle hoagste
gronc1waterstanc1 (GHG), die vrD snel afneemt tot 5 tot 10 em in zuidelijke
richting. Het be"invloedingsgebiec1 betreft de noorc1westhoek van het perceel van
betrokkene en strekt zieh uit tot ca. 125 min zuidooste!ijke richting.
Uit de berekeningen van c1e effecten van de amleic1ing van de Snelle Loop komt
naar vorcn clat in het bctreffende gebiedjuist sprake zou zijn van cen vcrlaging
van c1e gronc1waterstand met 5 tot 10 em. Dit betekent dat beide cffecten e!kaar
min of meer apheffen. Overigens geeft c1e kaart met de gemic1de!de hoogste
gronc1waterstand, vaor c1it gebied een GHG van 40 tot 60 em benec1en
maaivcld aan.
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Aangenomen mag worden dat de beperkte stijging van de grondwaterstand met
10 em in de noordwesthoek van het percec1 geen wateroverlast zal veroorzaken.
In 1999 is een grondwatermonitoringsmeetnct ingericht en worden de
grondwaterstanden tweewekc1ijks opgenomen. Het meetnct is tussentijds, aan
de veranderde omvang van de plas aangepast. Daarnaast is, vooruitlopend op
de nu vergunde uitbreiding van het plassengebied, het meetnet in jilli 2008 met
een 8-tal peilbuizen uitgebreid, waaronder een peilbuis aan de Hekker. De
daadwerkelijk optredende verandering van de grondwaterstand ter plaatse
wordt nu, gedurende de gehc1e exploitatieperiode van de ontgronding,
gemonitoord.

Aan de opmerking van betrokkene, dat maatregelen, die de negatieve gevolgen
van de ontgronding kunnen voorkomen, al in dit stadium moeten worden
gcnomen, en niet nadat er al ncgatieve gevolgen zijn ontstaan, wordt voldaan.
De negatieve gevolgen van de ontgronding worden grotendec1s voorkomen
door het aanbrengen van de slechtdoorlatende leemlagen op de westelijke
taluds van de plassen. In de voorsehriften is opgenomen dat deze maatregc!
wordt uitgevoerd ten ·tijde van de ontgronding.

De hydrologische effecten van de uitbreiding van de Bakelse plassen blijven
beperkt tot het bovenste deel van het watervoerend pakket. Gezien de diepte
van de positieve en negatieve bron van betrokkene (75 m beneden maaiveld) en
het feit dat het om een gesloten systeem gaat, worden geen effecten verwacht op
het functionercn van de genoemde positieve en negatieve bron. Nader
onderzoek wordt niet nodig geoordceld.
Zoals aangegeven in het geohydrologisch onderzoek zuHen de eventuc!e
vcranderingen van de grondwaterstand niet !ciden tot zetting·en. Bovendicn is
de ondergrond niet zettingsgevoelig zodat er dan ook niet verwacht wordt dat
er verzakkingen op kunnen treden van gebouwcn.

De door betrokkcne geuite vrees voor stof- en hiermce gepaard gaande
schadelijke schimmelvorming die ziekten kunncn veroorzaken in zijn
champgignonteelt, wordt niet aangemerkt als cen bij de ontgronding betrokken
belang op grond waarvan wij in deze vergunning voorschriften kunnen danwel
mogen opnemen. Immers, dit belang vindt zijn bescherming in het kader van
de voor de genoemc1c werkzaamhcdcn cvenecns vereiste milieuvergunning.
Hctzelfde geldt voor mogelijke hinder en overlast vanwegc
ontgrondingsactiviteiten voor de aan zijn bedrijfverbonden minicamping.
Deze bczwaren kunnen worden ingebracht tijdens de openbare procedure voor
de (ontwerp-) milieuvergunning, die in de tweede helft van ditjaar wordt
gestart. Overigens wordt de beplanting op en rondom het als onderdee1 C
aangemerkte perceel (hoek Hekker/Krcijtenberg) zovec! als mogclijk is,
gespaard.
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Wij hebben nimmer aangegeven dat na de in 1999 verleende en in 2004
herziene ontgronding-svergunning voor het zandwinproject Bakelse Plassen,
geen nieuwe vergunningen meer verleend zuHen worden. Zo'n toezegging zou
ook bezwaarlijk in stand kunnen worden gehouden, omdat wij wetteluk
gehouden zUn te beschikken 01' iedere aanvraag om ontgrondingsvergunning
na afweging van alle relevante belangen. Een vooraf ingenomen negatief
standpunt zeu op gespannen voet staan met de Ontgrondingenwet en
Algcmcne wet bestuursrecht.

Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven maakt de zandwinning dee! uit van
een integraal project, dat gericht is op de ontwikkeling van een gebied dat vee!
omvangrijker is dan de door de ontgronding in beslag genomen ruimte. Er is
sprake van een vee!heid aan activiteiten die in hun onderlinge functionele,
technische en financiele samenhang zijn beoordeeld. Dit past helcmaal in het
provincialc ontgrondingenbeleid, zeals dat is neerge!egd in de Nota
"Eoofdlunen actualisatie van het Brabantse Grondstoffenbeleid". De daarin
verwoorde doelsteHing c1at Brabant inzet op een duurzame grondstoffen
voorziening, bestaande uit cen zuinlg en doelmatige grondstoffenvoorziening en
ruimtcgebruik, en het stimuleren van cen hoogwaardige inzet van alternatieven
en secundaire bouwgrondstoffen, heeft een meer strategisch karakter. Voor het
operatione!e onderdeel van dit beleic1 bieden wij uitdrukkelijk kansen en
moge1ijkheden voor multifunctionele projecten, die naast winning van
oppervlaktede!fstoffen tel' voorziening in de behoefte aan bouwgrondstoffen,
tegelijkertijd zorgdragen voor het realiseren van maatschappe!ijk gcwenste
functies, zoals natuuronhvikkeling, waterbergi.ng, recrcaticvoorzieningen en
wonen aan het water.
Dc belangen van de landbouw e.q. van de in en in de omgeving· van het
projectgebied gevestigde agrarisehe bedrijven zijn zowe! in het Project-MER als
in deze vergunning voldoendc besehreven resp. gewogen. Hierbu zU
aangetekend c1at deze be!angen eveneens 01' een evenwiehtige wijze tot hun
recht zUn gekomen in regionaal verband en wel in het Rcconstructieplan de
Peel, waarin naast extcnsiverings- en verwevingsgebicden oak
landbouwontwikkelingsg·ebieden zijn aang·ewezen. In de
landbouwontwikkelingsgebieden is/wordt een op de landbouw toegesneden
infrastruetuur en kunnen agrarisehe bedrijven zich optimaal ontwikkclen. Wij
hebben c1e aanvraag voor de ontgrondingsvergunning ook getoetst aan dit
Reconstructieplan en akkoord bevonc1en.

AdS. Gcling Advies te De Rips, namens R. van Lierop, Esp 5, Bakel.

Uit het geohyc1rologiseh onc1erzoek blUkt c1at, met het uitvoeren van de
mitigerende maatregd, in de gemidc1elde situatie de mogeluke
gronc1waterstanc1sverhoging aan de westzijc1e van de plas grotendeels beperkt
blijft tot de zuic1westhoek van het projectgebied, oosteluk van het te hanc1haven
gec1eelte van't Ven. Eet 'geohyc1rologisehe' bc"invloec1ingsgebied oversehrijdt
niet c1e grenzen van het projectgebied.
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Vit een nadere analyse van cle effeeten in cle winterperiocle (GHG), waarin
wateroverlast mogelUk een rol zau kunnen spelen spelen, blUkt het gebiecl,
waarin zieh een mogelUke grondwaterstanclsverhoging zou voorcloen zelfs nog
kleiner te zijn als gevolg van de clempencle werking clie cle plas heeft op de
grondwaterfluetuatie. Buiten het projectgebiecl (cle westzUcle) worclen in cle
wintersituatie geen gronclwaterstanclsverhogingen verwacht. Dit gelclt zeker
voor cle pereelen van betrokkene, clie op een afstancl van ca. 450 m van het
projectgebiecl zUn gclegen.

Op cle zienswUze, clat maatregelen, clie cle negatieve gevolgen van cle
ontgroncling kunncn voorkomen, al in dit stadium moetcn worden gcnomen, en
niet naclat er al negatieve gevolgen zUn ontstaan, is reecls ingegaan oncler acl 2
(onze reactie op cle ingebrachte zienswijze van Gcling Advies te Rips).

De geohydrologische onderzaeksresultaten clie zUn overlegd bU cle aanvraag van
de ontgronclingsvergunning geven een adequaat beelcl van de aetuele en
potentiele situatic.
Zoals uit het boyenstaande blUkt clateert het monitoringsmeetnet voor de
grondwaterstanclen van 1999. Er is in het kacler van deze vergunning sprake
van de uitbreiding van clit meetnet met 8 peilbuizen.

Acl4. De heren H.P.M. Crooymans, Zaarvlaas 2 en A.C.M. Crooymans,
Zaarvlaas 2a, 5761 RJ Bakel.

Ten behoeve van cle berekening van de de toekomstige gronclwaterstanden is
een geohydrologisch model geconstrueercl clat uitgaat van beklccling/afdichting
van cle wcstelijke oevers van cle plassen. Vit deze bcrekeningen blijkt dat
beklecling/afdichting met fynzanclig, lemig materiaal, volcloencle effect sorteert,
ten eincle in principe aIle mogelUke onevenredig nadclige effecten te
voorkomcn.

Als zgn. nulsituatie geldt altUcl de situatie voorafgaande aau de voorgenomen
ingreep. Immel's, vanaf 1966 hebben zich uiteraard veranderingen in cle
grondwaterstand voorgcdaan. Voor de berekening van de nieuwe situatie, tc
wctcn die tijdens en na de ontgronding, maeten cl~ze verandering'cn uiteraarcl
worden mcegcnomcn.
De geohydrologischc effeeten voor de aan het project grenzende agrarische
bedrijfspercelen zUn in onze oorclcclsvorming betrokken. Lokaal worclt op
enkele percelen cle grondwaterstand in beperkte mate beinvloed. Gezien cle
beperkte hydrologische effecten zijn er nauwelijks naclelige eonsequenties te
vcrwachten.

In cleze vergunning is vastgelegd clat de winningsactiviteiten resp. de
herinriehtings- en reeoustructieverpliehtingen uiterlijk op 31 december 2026
moeten zijn voltooid. Dit aehten wU, gelet op de omvang van de te verrichten
werkzaamheden een aceeptabele en recle periode. Het tempo van cle zand- en
grinclwinning is nauw gerelateerd met de logistieke aspccten en de
afzetrnogclijkheden (per vrachtwagen) in de regio.
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Naar de huidige marktinzichten e.q. grondstoflenbehoefte is een snellere
uitbating van de exploitatie niet mogelUk. De formulering van het voorschrift
sluit de mogelijkheid van een cerdere beeindiging van het projeet eehter niet
uit.
Overigens wordt het gehele project fasegewijs gcrealiseerd.

De onclerhavige aanvraag om vergunning behelst niet specifiek de realisering
van een buffer ten behoeve van waterberging. Niet uit te sluiten is clat de
inriehting van de golfbaan zoclanig wordt opgezet dat mogelijkerwijs sprake kan
zijn van een samengaan van de funetie golfbaan en waterberging, een en ander
op een landsehappc1ijke aanvaardbare wijze vormgegeven. BU de goedkeuring
van dit inrichtingsplan zullen wij dit aspect nader bezien, mogelijkerwijs in
rclatie met alternatieven.

De huidige parkeerplaats van de zwemloeatie.,de Heibloem is ondercleel
geweest van het verkennend bodemonderzoek, zoals hiervoor onder V.d. is
uiteengezet. Doel van het bodemonderzoek is na te gaan of de
milieuhygienisehe kwaliteit van de bodem een belemmering vormt voor de
uitvoering van de voorgenomen ontgTondingswerkzaamheden. Dit blijkt niet
het geval. In de boven- en ondergrond is plaatselijk een liehtc verontreiniging
met minerale olie aangetoond. Het grondwater is lieht verontreinigd met
ehroom en 1,1, I-triehloorethaan. Deze eoneentraties oversehrijden de
bodemgcbruikswaarclen niet, zodat cleze een veranclering van de rccreatieve
funetic in cen natuurbestemming niet in de weg staat.

Ad 5. De Pee1horst, zand en grint, Postbus 90, 6590 AB Gennep.

De uitbreiding van de Bakelse Plassen beslaat een oppervlakte van ea. 70 ha.
Wij vindcn het niet wensclUk dat zo'n groot gebied gelUktUdig volledig in
exploitatie is. In de bcsehikking is daarom opgenomen dat de ontgronding in
delen uitgevoerd dient te worden, zodanig dat de inrichting, afwerking en
rcconstruetie geJijke tred houdt met de winning. Wij onderseheiden 7
deelgebieden, waaronder het zuidoostelUk gcdeeltc van plas 3 en het westelUk
gcdeelte van plas 5. Op dit moment wordt nog ontgrond in plas 3. Na
afronding van de werkzaamheclen mag in plas 3 blijkbaar) met instemming van
betrokkenc een duikklok geplaatst worden. Betrokkene stelt dat het strand in de
zuidoosthoek van plas 3 gehandhaafd blUft tot het nieuwe reereatiegedeelte in
plas 4 is gcrealiseerd. Indien eerst de zuidoosthoek afgewerkt moet worden
voorc1at in plas 5 gestart mag worden, heeft dit naar haar oordeel tot gevolg dat
de duikklok in pias 3 (tijdelUk) verplaatst moet worden.
De afwerking van de zuidoosthock is gericht op het versterken van de
aanwczigc natuurwaarden. Wij achten het van belang dat hiermee zo spoedig
mogelijk wordt gestart mcde om oak de aansluiting met de omringende
natuurfunetie te realiscrcn. Indien de afwerking van de zuidoosthoek van plas 3
pas plaatsvindt na afronding van plas 5, heeft dit tot gevolg dat de zuidoosthoek
10 tot 15 jaar onafgewerkt blijft Jiggen, hetgeen kan 1eiden tot ongewenste
ontwikkelingen. Het eenmalig tUdelijk verplaatsen van de duikklok gec1urende
dcze lange pcriodc brcngt daarentegen s1cchts ten beperkt ongemak met zich
lnce.
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"Vij zijn van mening clat clit beperkte ongemak niet opweegt tegen het bclang
van een snclk realiscring van de natuurwaardcn in plas 3 en van de samenhang
rnet de omringcnde natuur. Wij zVn dan oak van mening dat voorschrift 7 niet
leiclt tot cle cloor betrokkenen gevreescle situatie.
Wij zijn van mening clat cloor meer oncliep water in het zuiclclijkoostelijk
geclec1te van plas 3 een belangrijke eeologische meerwaarcle kan worclen
gecreeercl. Meer oncliep water geeft een extra impuls aan de ontstaan van natte
natuurontwikkelingsprocessen. Dit leidt ook tot een vergroting van de
natuurwaarden in het aangrenzcndc gebied en een vcrbctcring van de
gradientenwerking tussen het natte en clroge gebied. Het betekent ook ecn
versterking van de samenhang en de verbincling zowel met cle oostclijk gelegen
Oude Zut als met de zuidclijk ervan te realiseren robuuste ceologisehe zone, in
het kaclcr van de natuurco111pensatie. Zo'n vergroting en versterking van de
natuurwaarden in het gebied is een van de cloc1stellingen van het, mede door
bctrokkene, opgestclde Integraal Gebieclsprogramma.
"Vij handhaven de voorgesehreven verondiepingsmaatregel. Wij onderkennen
dat voor de uitvoering hiervan een extra hoeveelheicl zand benodigd is. Wij
staan toe dat dit zand worclt verpIaatst van pIas 5 naar pIas 3. Voorsehrift 12
voorziet in deze mogclijkheid.

Wij hechten aan de bescherming van de bc1angen ten aanzien van de
geohydrologie. Dit implieeert dat wij willen voorkomen clanwc1 zovee! mogc1ijk
willen beperken clat cloor de ontgroncling verdroging danwcl vernatting
pIaatsvindt. Wij zijn van mening dat een beklecling/verdichting tot aan de
waterlijn de beste garanties bieclt voor mitigatie van de effecten. De
aangcvocrde mogclijke uitvoeringsproblemcn in reeds gerealisccrde taluds en
een mogc1ijke beperktere ontwikkc1ing van cle karakteristieke vegetaties aehten
wij hierbij niet van cloorslaggevende betekenis.

Ad 6. Waterschap Aa en Maas, Postbus 273,5750 AG Deurne.

Bij het nC1TIcn van een beschikking op cen aanvraag om cen
ontgronclingsvergunning worden, conform artike! 10, lid 5, Ontgrondingenwet,
alle bij de ontgroncling betrokken be!angen afgewogen. Naclrukke!ijk vah
hieronder het (geo)hyclrologisch belang. Zie hiervoor onze overwegingen onder
V. c. Eventuele onevenredig nadelige effeeten van de ontgronding worden cloor
het opnemen van voorschriften in de besehikking ondervangen. Zo moeten de
weste1ijke taluds van cle pIassen vanaf cle waterspiege! worden beklced met zeer
fIjnzandige tot lemige materialen met een gemiddelde pakketclikte van 2,5
meter. Hierdoor wordt een tc grote stijging van de grondwaterstancl in hct
weste1ijk clee! van het ontgronclingsgebied tegen gegaan. Bij uitvoering van de
ontgroncling conform cle afgegeven besehikking zullen naar verwachting geen
onevcnreclig nadelige effecten meer optredcn.
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Daarnaast zijn er voldoende juridische mogelijkheden om een verzoek tot
schadevergoeding in te dienen. Zo kan 01' grond van artikel 26
Ontgrondingenwet bij de provineic een verzoek tot sehadevcrgoeding ingediend
worden indien men -als gevolg van een ontgronding- schade lijdt of zallijden,
welke redelijkerwijze niet ofniet geheel te zijncn laste behoort te blijven en
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende 01' andere wijze is verzekerd. Het
is daarom niet nodig in de beschikking zelf een schaderegeling 01' te nemen.

Ad 7. De heel' M.N.AJ. van den Heuvel, Ven 1, 5761 RLBakel.

De percelen van betrokkene liggen ten zuidwesten van plas 5, 01' ca I 00 m
afstand van het gebied waar volgens de modelbcrekeningen in de gemiddelde
situatie sprake is van stijging van de grondwaterstand. Bij nadere analyse van de
e£fecten in de wintersituatie (GHG) blijkt dat in elit gebied zelfs sprake is van een
grondwaterstandsdaling. Deze daling is het gevolg van de dempende werking
die een plas heef! 01' de grondwaterfluctuatie. Met betrekking tot mogelijke
grondwaterstandsveranderingen zijn er dan ook voor de betrokkene geen
nadelige consequentics te verwaehten 01' zijn bedrijfsvoering·.

De nulsituatie voor de GHG en de GLG is in het gebied feitelijk bekend
vanwege de al vele jaren plaatsvindende grondwaterstandsmonitoring. Wij zijn
overigens met betrokkene van mening dat deze situatie ook in formeel opzicht
maet worden vastgclegci, inclusief de veranderingen die zich daarna voor gaan
doen. Teneinde dit veilig te stellen zijn spcciliekc voorschriften (17 tot en met
23) met betrekking tot de nulsituatic en de mogelijke ontwikkelingen van de
grondwaterstand in de vergllnning opgenomen.

Ingevolge artikel 26 Ontgrondingemvet kan bij de provincie een verzoek tot
sehadevergoeding ingediend worden indien men -rus gevolg van een
ontgronding- schade lijdt of zallijdcn, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te
zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende
01' andere wijze is verzekerd. De procedure, die hierbij wordt gevolgd wordt is
vastgelegd in hoofdstllk 8 van de Provineiale milieuverordening Noord-Brabant
(PMV).
In artikel 8.2 PMV is aangegeven welke gegevens overlegd moeten worden bij
een verzoek om sehadevergoeding. Hiertoe behoort in elk gcval dat inzicht
wordt gegeven in de aard en omvang de schade. Het is niet noodzakelijk dat
'wetenschappelijk onderbouwde rapporten en/of adviezen van externe
deskundigen' overlegd worden. In de PMV is opgenomen dat de provincie
cleskuncligen k'1n aanwijzen, die advics uitbrengen ten behoeve van de beslissing
01' het verzoek . De provincic neemt de kosten van nader onderzoek en
inwinncn van aclviezcn voar haar rekcning. Tegen hct besluit op het
sehadeverzoek staan de normale bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Dit
begint met het indienen van bezwaar bij Gedepllteerde Staten.
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De provincie gaat sinc1s kart actief mediation aanbieden bij bezwaarschriften.
Nadat een bezwaarsehrift is binnengekomen bij de zal de indiener van een
bezwaarsehrift worden gei"nformeerd over de mogelijkheden van mediation of
overleg en wordt bezien of overleg of mediation zinvol is. Dc kosten hiervan
worden door de provineie gedragen.
Nu de procedure rond een schadevcrzoek voldoende zekerheden biedt, zijn wij
van mening dat het niet noodzakclijk is om in de beschikking een regcling
omtrent mediation op te nemen

De geohydrologische onderzoeken zijn uitgevoerd om eventuele natschade te
voorzien en am maatregclen te kunncn nemcn am deze natschac1e tc
voorkomen. Dit heeft geresulteerd in het voorsehrijven van het aanbrengen van
een leemlaag op de westclijke taluds van de plassen. Dc problemen zijn aldus
onderkend en een oplossing voor het probleem is voorgescbreven.

Voor wat betreft de termijn waarbinnen het project wordt uitgevoerd en de
mogclijkheid van waterberging in het zuidwestelijk gedeelte van het
projectgebied, verwijzen wij naar hetgeen wij hebben gestcld onder Ad. 4

Ad 8. Aeeon avm, rentmeesters te De Bilt, namens de famlie Relou,
Nederheide 4, Bakel

Betrokkene heeft een bouw- en milieuvergunning voor het uitbreiden van het
intensieve veehouderijbedrijf. De noodzaak van een calamiteitenweg rond het
betrokken perceel wordt niet aanwezig geacht; de brandweerinspeetie heeft de
vergunningsaanvraag op dit onderdeel beoordecld en akkoord bevonden. Dc
bereikbaarheid van hct bedrijfvia Nederheide en't Ven is en blijft
gegarandeerd. Ook is er voldoende af:stand tussen de (insteek- c.q. waterlijn van
de) ontgronding en de pereeelsgrenzen van Nederheide 4. De "buflerzone"
krijgt een bos- e.q. natuurgerelateerdc bestemming met een daarop afgestemde
inriehting. Gelet op de ligging van deze zone, grenzend aan natuurgebied de
Stippelberg en plas 5 met een natuurfunetie, is dit aanvaardbaar en doet dit het
meeste reeht aan de na te streven kwaliteit in dit gebied.

In het g'eohydrologiseh onderzoek is onderzoeht wat de hydrologisehe effecten
zijn van het ontgrondingsprojeet op de omgeving. Daarb\j zijn eventuele
effeeten van de plassen onderling meegenomen. Uit het geohydrologiseh
onderzoek blijkt dat or niet zozeer sprake is van oprukkend grondwater tel'
plaatse van de bedl'ijf:sgebouwen van betl'Okkene, maar eerder van licht dalende
grondwaterstanden. Met het oog op eventuele zettingen is dan de verlaging van
de laagste grondwaterstanden van belang. Uit de berekeningen blijkt dat tel'
plaatse van de oostelijke bedrijfsgebouwen een grondwaterstandsdaling van
maximaal 15 em kan optreden in de droge periode (GLG). Deze
grondwaterstandsdaling zal eehter niet tot zetting'en kiden omdat de bodem
bestaat uit solide pleistoeeen zand. Dit zand is niet zettingsgevoclig.
Bij het percee! van betrokkene is injuni 2008 een peilbuis van het
monitoringsmectnet geplaatst om de daadwerkelijke verandering' van de
gronclwaterstand tc kunnen meten.
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Controle van voorschrift 13, waarin is bepaald dat de westelijke taluds van de
plasscn 2, 3, 4 en 5 dienen te worden bekleed met zeer fijnzanclig-e tot lemig-e
materialen met een g-cmiclde!de pakketdikte van 2,5 meter, zal ais voIgt
geschieden. Na afronding van iedere afzonderlijke fase van de ontgronding in
deze plassen zal een (oncletwater)meting plaatsvinden van de 'kale' taluds.
Vcrvolgens zal een meting- plaatsvinden van de taluds met bekleding. Vit het
verschil van de beide metingen blijkt de dikte van het aangebrachte pakket.
Door middel van monsters, te nemen van de bekleding, kan vervolgens de
samenstelling van het materiaal worden vastgesteld. De voorschrif1:en voorzien
hierin.
Indien de voorgeschreven werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd
zal handhavcncl worden opgetreden.

Gelet op de vergunningsvoorschriften is de vrees voor calamiteiten als gevolg
van de ontg-ronding ong-eg-roncl. Verg-unning-houdster is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor cenjuiste en volledig-e naleving- van de voorschriften van
dcze vergunning-. Wij hebben wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden de
naleving van deze voorschriften af te dwingen. Deze verantwoordelijkheicl en
aansprakelijkheid heeft verg-unninghoudster ook jeg-ens derden, die, daar waar
hun (private) rechten worden gcschonden, op g-rond van het Burgcrlijk
Wetboek hun belang-en kunnen bcschermen.
Dat in deze vergunning zou zijn opg-emerkt dat het bedrijfvan betrokkene niet
als duurzaam wordt beschouwd, is onjuis!. Er is slechts geconstateerd dat de
locatie Nederheide 4, samen met twee andere bedrijf.,locatics, geen duurzame
locatie is vanwcge de ligging cryan in cen extensivcringsgebied en grenzend aan
natuurgebied de Stippelberg. Over de omvang, bedrijfsvoering- dan we!
levcnsvatbaarheid van het bedrijf nu en in de toekomst worden geen uitsprakcn
g·cdaan.

Ad 9. De heel' W. van Kessel, Geneneind 16, 5761 RH Bakel.

De voorgenomen ontgronding en herinrichting maakt onderdeel uit van de
intcgrale gebiedsvisie, zoals verwoord in het IGP Bakel Milheeze en het
structuurplan Bakel-Milheeze Noord. In tegenstelling met de zienswijze van
betrokkene zijn wij van mening dat door uitvoering- hiervan, het gebied een
ruimtelijke en ecolog-ische meerwaarde krijgt. De cffectbeschrijvingen in het
Project-MER en de voorgeschreven c.q. overeengekomen
compcnsatiemaatregclen leveren hiervoor voldoende onderbouwing en
garantie.
Ook het g-cbied Geneneind krijgt een kwaliteitsimpuls door de uitvocring van
het Cultuurhistorisch Landschapsplan, waarin herste1 van de wijstverschijnselcn
en het zichtbaar maken van de Pce1ranclbreuk en het herstel van
landschapsdementen, cen g-rote 1'01 spelcn.
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Voar hetoverige zijn wij van oordeel dat met de gestelde voorsehriften en
gecreeerde oplossingen of uitvoeringen voldaan wordt aan de wettelijk gestelde
bepalingen en dat er geen onredelijke eisen worden gesteld. Met belangen van
derden is voldoende rekening gehollden. Tijdens de procedure zijn geen
onjuistc gegevens verstrekt. Vergunninghoudstcr is geregistrcerd bij de Kamer
van Koophandel Venlo onder nr. 12028421.

Ad 10. ARAG Rechtsbijstand, namens de heel' TJ.H. Maas, Wijbosch 4,
Milheeze

De projectie van de golfbaan, inelusiefhet gebruik ervan, en van de Robuuste
Ecologische Verbindingszone, als onderdeel van de natuureompensatic, is gecn
bij de ontgronding betrokken bel'lng, maar een aspect dat onderdeel uitmaakt
van de ruimtelijkc ordcning van het gebied. Dit belang vindt bescherming in de
Wet op de ruimtelijke ordening c.q. in het bestemmingsplan.
Zoals uit het vorenstaande onder V. moge blijken is de inrichting van de
golfbaan en van de Robuuste Eeologische Verbindingszone weI in deze
vergunning betrokken. Zo is voorgeschreven dat vergllnninghoudster voor
beide deelgebieden een werkplan, mede de ~ler)inrichting omvattend, resp.
uitwerkingsplan tel' goedkeuring aan ons college moet voorleggen. Bovendien
dient voor de golJbaan ook een beheersplan tel' goedkeuring te worden
aangeboden.
Wij zullen in het kader van deze goedkeuringsprocedure zoveel als mogelijk en
nOdig is, rekening houden met de belangen van aan- en omwonenden. Onze
besluiten tot goedkeuring worden te zijner tijd bekend gemaakt op de
gebruikelijk wijze via o.a. een advertentie in een dagblad en huis-aan-huisblad.
Tegen deze goedkeuring staan vervolgens de gcbruikelijke bezwaar- en
beroepsprocedllres open voor belanghcbbenden.
In het projeetgebied zijn geen aardkundig waardevolle elementen aanwezig,
terwijl de cultuurhistorische waardevolle elementen en patronen niet op
onevenrec1ige wijze worden aangetast. In voorschrift 9 hebben wij nog eens
nadrukkelijk bepaald dat bij de realisering van de golfbaan de aanwezige dan
wel te verwachten archeologische waarden gewaarborgd moeten worden.

Zoals hierbij reeds is vermc1d is bij de voorbereiding van dit project een groot
aantal instanties, bclangcngroepering en omwonendcn betrokken, wat
geresulteerd heeft in een breed draagvlak en overeenstemming op hoofcllijnen.
Wij merken op dat diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten zijn
georganiseerd. Door de halfjaarlijkse uitgave van de NieuwsbriefIGP van de
gemeente Gemert-Bakel, die huis aan huis wordt verspreid in Bakel en
Milheeze, is sprake van een continue en adequate informatievcrstrekking.
Voor wat betreft de zienswijze betrekking hebbencl op een regeling voor
schadevcrgocding vanwcge vvijzigingen van grond- en oppcrvlaktcwaterstanden
verwijzen wij naar hetgeen onder Ad.6 is opgemerkt. Op schade, clie het gcvolg
is van de nieuwc besternming ais golfbaan is de regding van de vVct op de
ruimtclijkc ordcning van tocpassing.

57/67



Zoals wij in het vorenstaancle meerderc rnalen hcbben aangegeven, hebben wij
allc bij deze multifunctionele ontgronding bctrokken belangen gewogen. Geen
enkel belang, ook niet dat van de zandwinning, was hierbij van
doorslaggevende betekenis.

Ad 11. ZLTO, afdeling Gernert-Bakel, pia De Wouw 20,5422 DC Gernert

Wij verwijzen voor wat betreft het naar het oordeel van betrokkene
onvoldoende tot haar rceht komen van het landbouwbelang' naar het gesteldc in
de laatste alinea onder Ad.2. Overigens merken wij op dat de prijsvorming van
de gronden in het landbouwgebied, dat aan dit project grenst, geen bij deze
ontgronding betrokken belang is.
Wij zijn van mening dat in het Project-MER Bakel- Milheeze Noord, mede aan
de hand van de door ons college vastgestelde Riehtlijnen, in voldoende mate
aandaeht is geschonkcn aan de landbouw e.g. de betrokken agrarisehe
bedrijven, zowel in de beschrijving van de autonome ontwikkc1ingen als van de
efTecten van' e.g. de bei'nvloeding door het onderhavige project. Het beschrijven
van de ontwikkelingsmogelijkheden van individuelc agrarische bedrijvcn aan de
hand van 'eyentuele autonomc ontwikkelingen economic en landbouw' gaat de
kaders van zowel dcze MER als de ontgrondingsvergunning te buiten.

In het plan wordt wegens het waterkwaliteitsaspect afgezien van een (indirecte)
voeding van de Bakelse Plassen door de Snelle Loop. De, over het algemecn
mindere kwaliteit van het oppervlaktewater in de Snelle Loop zau de
waterkwaliteit van de Bakelse Plassen negatiefkunnen be'invloeden, hetgeen
gelet op de functic van de plassen - recreatie en natuurontwikkeling- niet
acceptabel is. Dit neemt niet weg dat wij alternatieve voorstellen die terzake een
meerwaarde opleveren voor het project met een positieve grondhouding in
overweging zullen nemen. Dc relatieflange looptijd van het project sluit
tusscntijdsc aanpassingcn zeker niet uit.

In de voorsehriften bij de vergunning is opgenomcn dat vergunninghouder
extra maatregelen dient te treffen als de hydrologische situatie dit vereist.

De omleiding van de Snelle Loop maakt decll1it van het project e.g. van deze
vcrgunning. Dit ncemt nict wcg dat het Waterschap Aa en Maas daarnaast cen
ontheffing van de Keur moet verlcnen. Het aspect van het wegzakken van
water in de poreuzc bodem van het nieuwe trace van de Snellc Loop moet door
deze instantie worden afgewogen in het kader van de ontheffingsprocedure.

In reactie op de ingekomen zienswijze van de heel' M.N.AJ. van den Heuvel
zijn wij ingegcaan op de mogclijkheden voor het indienen van schadeclaims (zie
onder ad 7). De procedure die hierbij worc1t gevolgd is beschreven in hoofdstl1k
8 van de Provinciale milieuverordening. In deze procedure is voorzien dat wij
dcskundigen kunnen aanwijzen, die ODS aclviscren bij de afhandeling van dit
soort claims.
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VII. Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord·Brabant;

• gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening
~oord-Brabanten

• gelet op de binnengekomen adviezen, reacties en zienswijzen en
• onder afweging van alle bij de onderhavige ontgronding betrokken

belangen,

komen tot de conclusie dat -onder de hierna opgesomde voorschriften· geen
overwegcnde bezwaren bestaan tcgen het vcrlcnen van de gevraagde
vergunnmg.

Besluiten:

I. aan BV Exploitatiemaatschappij "De Peelhorst" te Gennep
vergunning te verlenen voor:
a. het ontgTonden van ca. 180 ha. bos-, gras- en bouwlanden
b. het ontgronden van een perceel, gelegen zuidelijk van

Hekker en westelijk van Kreijtenberg, tot ca. 6 m. onder het
maaiveld

c. de aanleg van een golfbaan
d. de omleiding en natuurvriendelijke inrichting van de Snelle

Loop,
overeenkomstig de bij deze vergllnning behorende en met een
stempel gewaarmerkte Projectnota "Uitbreiding Bakelse Plassen,
aanvraag ontgrondingsvergunning" d.d. 12 oktober 2007,
dossiernllmmer 717-07, inclllsief de bijlagen en tekeningen, een
en ander onder de hierna volgende voorschriften.

2. de bij beslllit van 30 september 1999, nummer 637671 verleende
en op 22 deccmber 2004·, nummer! 052703 gewijzigde
ontgrondingsvergllnning aan BV Exploitatiemaatschappij "De
Peelhorst" te Gennep voor het ontgronden van circa 85,7
hectarcn landbouwgrond, water, bos en onvcrharclc wegen,
gclegen in dc kadastrale gemeente Bakel en Milheeze in te
trekken.

VOO1Jchrifien:

Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van deze vergllnning loopt af op het moment dat de
ingevolge het desbetreffende voorschrift gestelde bankgarantie is vrij
gcgcven; de winningsactiviteiten rcspccticve1ijk de herinrichtings- en
reconstructieverplichtingcn moctcn uiterlijk op 31 december 2026 zijn
voltooicl.
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2 Ons college kan de in het voorgaande voorschrift genoemde
geldigheidsduur van deze vergunning, conform de daarvoor
voorgeschreven procedure, verlengen. Een zodanige verlenging dicnt ten
minstc 16 weken voor het verstrijken van de in het voorsehrift 1 genoemde
datum te worden aangevraagd.

3 Indien op het verzoek om verlenging, als bedoeld onder het tweede
voorschrift, niet binnen 16 weken is beslist wordt de in het eerste
voorschrift genoemde geldigheidstermijn geacht door te lopen en blijft de
ontgrondingsvergunning zijn geldigheid houden totdat op het verlengings
verzoek een beslissing is genomen.

Bankgarantie
4 Vergunninghoudster dient als waarborg voor de nakoming van de aan deze

vergunning verbonden voorsehriften een bankgarantie te stellcn van
€ 500.000,=; de bankgarantie zal worden vrijgegeven nadat,
overeenkomstig voorschrift 43, naar het oordeel van ons college de
vergunninghoudster aan de voorsehriften van deze vergunning heeft vol
daan of nadat deze aan de provineie heeft vergoed de kostcn van de
werkzaan1heden, d?or de provincic verricht tel' voorziening in hetgeen de
vergunninghoudster heeft nagelaten tel' behoorlijke nakoming van die
voorsehriften te doen.

5 Deze vergunning vervalt, behoudens verlenging van die term\in door ons
college, indicn de vergunninghoudster zes maanden na het onherroepclijk
worden van dit besluit de vermelde bankgarantie niet heeft gestcld.

Natuurcompensatie
6 Voordat met de ontgronding een aanvang wordt gemaakt dienen de in het

Natuurcompensatieplan IGP d.d. 28 november 2006, laatstelijk gewijzigd
28 september 2007, genoemde onderdelen Al tot en met A4 en B1 tot en
met B5 nader te worden besehreven en uitgewerkt in tekeningen met
schaal 1: 1000 cn ter goedkeuring te worden aangeboden aan ons college.

Technische uitvoering
7 De ontgronding dient in delen te worden uitgevoerd. De volgende

deelgebieden worden hierb\i onderscheiden:
a. het zUidoostelijk gedeelte van plas 3,
b. plas 4 noord,
c. plas 4 zuid,
d. pIas 5 west
e. plas 5 oost,
f. de verw\idering van de dam tussen de plassen 2 en 3
g. de golfbaan en de omleiding van de Snelle Loop (in combinatie

met de eeologische verbindingszone Esperloop).
De gebieden a tim f omvatten de plas inclusicfde taluds, oevers en
randzones.

60/67



De deelgebieden dicnen te worden uitgevoerd conform het faseringsplan,
tekeningnummer 717-07-3224G, gedateerd 20-09-2007, met dien
verstande dat het zuidoostelijk gedeeitc van plas 3 (deelgebied a)
gcrcaliseerd is voordat deelgebied d. in uitvoering wordt genomen.

8 Voordat met de ontgronding in een deeigebied een aanvang wordt
gemaakt dient het onder voorschrift 6 genoemde Natuurcompensaticplan
i.e. de uitwerkingcn van dit plan naar evenredigheid van de voorgenomen
aantasting door deze ontgronding gerealiseerd te zijn.

9 Voordat met de ontgronding in een deelgebied een aanvang wordt
gemaakt dient tijdig een werkplan aan ons college ter goedkeuring te
worden aangchaden. Dit werkplan client minimaal te bevatten cen of
meerdere tekeningen, schaal I: 1000, van het desbetreffende deelgebied en
een beschrijving van de volgende aspecten:

a. realisering van de natuurcompensatie;
b. de fascgewijze uitvocring;
c. vervvijdercn van obstakcls cn aanpassen infrastructuur;
d. verwijderen afdek;
c. zandwinning;
f. herinrichting en
g. voor wat betreft het deelgebied ais bedoeld onder 7g, de

waarborging van de aanwezige dan weI te verwachten
archeologischc waarden. In het gebied dat is aangegeven op de bij
deze vergunning behorende "kaart van paleorelief' mag de
maximale bodemvcrlaging niet meer bedragcn dan 0,4 meter
boven het niveau dat op deze kaart nader is aangeduid
(="paleorelief + 40 ern (m+NAP)").

10 Voordat een aanvang wordt gemaakt met de ontgronding van het perceel
gelegen ten zuiden van Bekker en westelij k van Kreijtenburg dient een
werkplan aan ons college ter goedkeuring te worden voorgelegd.
In het werkplan dienen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde te
komen:

ontgrondingcnplan (o.a. methode van winning; omvang!diepte,
dwarsproficlen in m. NAP);
eindafwerkingsplan;
fasering;

aan- en afvoerrouten;

maatrcgclen tel' voorkoming van schaele aan en tel' bescherming

van de in de nahij heid gclegen opstallen.
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11 Er mogen niet meer dan drie fasen, zoals onderscheiden op kaart met
tekeningnummcr 717-07-3224G, gedateerd 20-09-2007, tegelijkertijd in
cxploitatie zijn, met clien verstande dat in minimaal in ten van deze fasen
ten minste 2/3 van de herinrichting is gerealiseerd voordat met de
voorbereiding van de derde fase wordt begonnen. Dit voorsehrift is niet van
toepassing op het trace van de ontsluitingsweg van/naar de
veredelingsinstallatie.

12 In afwijking' van de Projeetnota dient bij de uitwerking van de
desbetrefIende deelgebieden het volgende in acht te worden genomen:

a. in de zuidoosthoek van plas 3 dient tel' plaatse van het (voormalig)
g'eprojeeteerde zwemstrand en surfstrand, conform van het eindplan
van de in 2004 verleende ontgrondingsvergunning, minimaal 3 ha.
ondiep water met een diepte van 0-2 meter te worden gerealiseerd
tussen de westzijde van het surfstrand en de tussendam;

b. het kleine landsehapselement, gelegen nabij de Oude Zut en in de
randzone van de zuidwestoever van plas 4, dient te worden
gehandhaafd;

c. in de noordoosthoek van plas 5 dient 0,5 ha. extra ondiep water « 2m.
waterdiepte) te worden gerealiseerd;

d. de dam tussen de plassen 2 en 3 mag eerst worden verwijderd nadat het
nieuwe trace van de Snelle Loop is gerealiseerd en op de oostelijke en
westelijke oever tel' plekke van de verwijdering een talud wordt
aangehouden van 1:7 tot een waterkolom van 2 m. en daarna een talud
van 1:4;

c. in verband met de uitvoering van de maatregelen onder a tim c is het
toegestaan plas 5 te ontgronden tot een maximale dieptc van 14 meter
--NAP, onder handhaving van de voorgeschreven (onderwater)taluds.

Hydrologie
13 Dc westelijke taluds van de plassen 2, 3, 4 en 5 dienen, vanaf de

waterspiegel, te worden bekleed met zeer fijnzandige tot lemige materialen
met een gemiddelde pakketdikte van 2,5 meter. Deze pakketdikte mag
nerg-ens minder dan 0,50 meter bedragen. Na aanvulling dient een
taludbeloop gerealiseerd te zijn van minimaal 1 (vertieaal) op 4
(horizontaal).

14 De in voorsehrift 13 genoemde bekleding dient met gebicdscigen, uit het
winningsgebied vrijkomende specie tc worden uitgevoerd.
Vergunninghoudster dient, op eerste aanzegging' van ons college, inzieht te
gcven in de samenstelling, in de zin van gemiddelde korrelgroottcverdeling,
van deze specie e.q. het afdichtingspakket.
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15 Vergunninghoudster dient binnen twee maanden na afgifte van deze
vergunning, conform NEN 5120, een ontwerp op te stellen voor een
meetnet van peilbuizen, bestaande uit minimaal 8 grondwaterstands
peilbuizen extra in het projeet- c.C). be"invloedingsgebied en dit tel'
goedkeuring aan ons college aan te bieden. Ook de al aanwezigc
grondwaterstandspeilbuizen dienen in dit meetnet te worden betrokken.

16 De peilbuizen dienen binnen drie maanden na afgine van deze vergunning
geplaatst te worden. Het op grond van NEN 5120 op te stellen verslag
dient aan het bureau Afval- en grondstofTenbeheer van de provincie
Noord-Brabant te worden toegezonden.

17 Als zgn. geohydrologische nul-situatie, zijnde het referentiepunt met
betrekking tot mogelijke toekomstige grondwaterstandsfluctuaties, gelden
de in het door aanvraagster tocgezonden rapport "Nulsituatie grondwater
Bakelse Plassen en omgeving, 12 september 2008" vastge1egde
bandbreedten van de grondwaterstanden en een sehatting van de GLG en
GHG gemaakt op basis van reeds verzamelde gegevens.

18 In iedere, afzonderlijke plas dient op een voor een ieder zichtbare plaats
een geijkte NAP-peilschaal te worden geplaatst en onderhouden, een en
ander in overleg met bureau Afval- en grondstofTenbeheer.

19 Vergunninghoudster dient op de 14e en 28e van iedere maand opname te
doen van de waterstand in de grondwaterstandpeilbuizen en de
waterpeilen van de afzonderlijke plassen; de resultaten van deze opname
dienen ten opziehte van NAP plaats te vinden en in verzamelstaten in de
eerste week van januari en juli aan het bureau Mval- en gronclstoffen
beheer te worden toegezonden. Vergunninghoudster geeft in voorkomende
gevallen, waaronder die in relatie met de toepassing van de voofschriften
35 en 36, inzieht in de efTecten die als gevolg van de veranderingen in de
waterhuishouding optreden.

20 ()p basis van de verzamclde rnectgegevens dient iedere twee jaar cen
verslag gemaakt te worden van de ontwikkeling van de grondwaterstanden,
te beginnen twee j aar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
rIct verslag maakt melding van het a1 clan niet optreden van veranderingen
van de grondwaterstanden.

21 De opname van de peilbuizen client vaortgezet te worden tat 12 maanden
na beeindiging van de ontgronclingsactiviteiten.

22 Een onder- resp. overschrUding van het rninin1urn- resp.maXilTIUmpeil van
de plassen 4 en 5, gcclurende een periode langer clan 4- weken, dient
onverwijld aan het hoofd van het bureau Afval- en grondstafTenbeheer te
worden gemcld. Het minimumpeil van plas 4- worclt gesteld op 22,50 m
+NAP, het maximumpeil op 23,10 m +NAP. Het minimum plaspeil van
plas 5 ligt op 21,40 m +NAP, het maximumpeil ap 22,00 m +NAP.
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23 Indien uit de resultaten van de opnamen dan wel van de melding blijkt dat
de fluctuaties van de grondwaterstand dan we! het plaspeil als gevolgvan
de ontgronding een oncvenredig nadelig effect hebben op het omliggende
gebied, is vergunninghoudster verplicht binnen een door ons college te
bepalen termijn afdoendc maatregelen te treffen. Deze maatregelen
behoeven de goedkeuring van ons college. Ons college kan voorafgaand
aan deze goedkeuring vergunninghoudster verpliehten de zandwinning
tijdelijk te staken.

Aangrenzende percelen
24 Binnen een afstand van 100 meter tussen de geprojeeteerde insteek en aan

derden toebehorende opstallen dient de ontgronding, plaatsvindend
beneden de heersende gronclwaterstand, in lagen van maximaal drie meter
dikte te worden uitgevoerd, langs de door het bureau Afval- en
Grondstoffenbeheer nader aangegeven oeverlengten.

25 Alvorens met een volgende diepere laag wordt begonnen dient de
bovenliggende laagvolledig te zijn verwijderd.

26 Met inachtneming van de tel' plaatse in de ongcroerde grond aan te
brengen voorgeschreven taludhellingen dient de ontgraving van de
betreffende lagen evenwijdig aan en vanaf de geprojecteerde insteek plaats
te vinden.

27 Tel' voorkoming van grondmechanisch onveiligc situatics binnen de in
voorschrift 24 aang'egeven zone dienen de zuigwerkzaamheden zodanig te
worden uitgevoerd dat geen vergravingeu plaatsvinden in de
voorgesehreven profielen tel' plaatse.
Om die redcn dient bij gebruik van eeu zandzuiger zodanige
meetappcratuur aanwezig te zijn dat de positie van de zuigmond van het
winwerktuig' nauwkeurig kan worden bepaald ten opziehte van:

de lijn van de aan te leggen/te handhaven insteck van de ontgronding;
de lijn(en) van de voorgesehreven te handhaven maximale cliepte(n)
van de onclerwaterbodem.

28 Indien en voorzover de noodzaak daarvan is gebleken, kan door ons
college aan vegunninghoudstcr een nader tc bcpalen vervolgonderzock
inzake (in)stabilitcit worden opgcdragen, uit te voeren door een erkend en
onafhankelijk adviesbureau.
Op grond van de uitkomsten van dit ondcrzoek kunnen door ons college
aan vergunninghoudster de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen
worden opgedragen.
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29 Buiten het te ontgronden terrein mag de bestaande tcrreinhoogte niet
worden verlaagd; b\j het onverhoopt afkalven ten gevolge van de
ontgronding moet het terrein door en op kosten van de vergunninghoudster
onmiddell\jk worden aangevuld tot de oorspronkel\jke hoogte.
Voorzover tijdens en na de ontgronding aangrenzende, niet in het project
betrokken terreinen hoger z\jn gelegen, moet langs deze terreinen in de
ongeroerde grond een talud worden gehandhaafd, niet steiler dan 1
(verticaal) op 7 (horizontaal).

30 Vcrgllnninghoudster dient in overleg met de betrokken eigenaren/
bewoners, binnen 6 maanden voordat met de zandwinning in de plassen 4·
resp. 5 cen aanvang wordt genomcn, door rniddc1 van fota's en
beschrijvingen, de zgn. nulsituatie vast te leggen van de bouwkundige staat
van de bebouwing, gelegen binnen een straal van 150 meter van de insteek
van deze plassen. Vervolgcns client icdere twee jaar, eveneens in overlcg,
de bouwkundige staat van deze bebouwing te worden vastgclegd. De
resultaten worden overlegd aan betrokkenen en ons college.

Verslaglegging
31 Vergunninghoudster dientjaarl\jks injanuari, te beginnen in 20 10, ons

college verslag uit te brengen over de voortgang van het project, i.e. de
rcconstructic-, ontgrondings-, herinrichtings- en
compcnsatiewcrkzaamhcden.

32 Opgave gewonnen hoeveelheden opperolaktedelfitoffin
Vergllnninghoudster dientjaarlijks v66r 1 april opgave te doen aan het
bureau Afval- en Grondstoffenbeheer van:
I) de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden

oppervlaktedelfstoffen en
2) de nog resterendc te winnen voorraden (peildatum 1januari).
Binnen een maand na de definitieve beeindiging van de ontgrondingswerk
zaamhedcn dient opgavc te worden gedaan van de in hetjaar van
beeindiging gewonnen en afgezette hoeveclheden oppervlaktedclfstoflen.
Deze gegevens dienen op een door de provineie beschikbaar gcstcld
formulicr tc worden aangclcvercl.

Toezieht
33 Vergunninghoudster is verplicht b\j controle door ambtenaren van de

provincic Noord-Brabant, zander rccht van vcrrckcning, de noclige
personele b\jstand en de nodige meetmaterialcn (en zonodig een vaartuig)
ter beschikking te stellen.

34 Deze vergunning moet gedurende de uitvocring van de werkzaamheden op
het terrein aanwezig z\jn en op de eerste vordering worden getoond.
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Evaluatie zandwinning/Prl!Ject-MER
35 Vergunninghoudster is verplicht ons college alle medewerking te verlenen

en alle inlichting'en te verstrekkcn, die het redelijkerwijs voor het verrichten
van het in artikel 7.39 van de Wet milieubeheer bedoelde onderzoek
behoeft.

36 Vergunninghoudstcr dient v66r 1januari 2010 ons college tel' goedkeuring
aan te biedcn cen evaluatieprogramma aan de hand waarvan dit
ondcrzoek naal' de daadwerkelijke gcvolgen van de zandwinactiviteit c.a.
wordt verricht. Ais leidraad voor dit programma moet dienen de in het
Project-MER Bakel-Milhceze noord opgcnomen aanzet.

Bodemkwalitdt
37 Vanwege de plaatselijk geeonstateerde oversehrijdingen van de tussen- en

interventiewaarden in het grondwater dient vergunninghoudster een
vervolgonderzoek uit te vocrcn overeenkomstig de in de considerans
voorgeschrcven vvijzc.

38 Het vervolgonderzoek client in overleg en op aanwijzing van bureau
Milicumetingen van de provincie Noord-Brabant te worden uitgevocrcl.
De resultaten van het onc1erzoek dienen tel' toetsing te 'worclen aangeboden
aan dit bureau.

39 De kostcn van dit onderzoek en van de mogelijk daaruit voortvloeiende
extra maatregelen en/of werkzaamheden komen geheel voor rekcning van
vergunninghoudster.

Beheer Luchtmach/basis de Peel
40 Vergunninghouclster client in overleg met het Ministerie van Dcfensie,

Dienst Vastgoed Defcnsie, Direetie Zuid, een behccrsplan op te stellen,
gcricht op het voorkomen van cle vorming van broed- cn/of slaapplaatsen
van meer dan 250 ganzen, meeuwen of eendcn in het plasscngebicd. Het
bcheersplan behoeft de goedkeuring van ons college.

Beheersplan
41 De vergunninghoudster client minimaal 6 maanden v66r afronding van cle

hcrinriehting een adequaat beheersplan op te stellen voor onclerscheiden
lijk:
• de plasscn 1) 2 en 3) inclusief de oevers en randzones

• plas 4, inclusief de oevcrs en randzones
• plas 5, inclusicf de ocvers en randzoncs, en de golfbaan.
Het beheersplan dient te worden afg'cstcmd met de natuurbeherende
instantie(s) van de aangrenzencle natuurgebieden en ter gocclkeuring aan
ons college tc worden aangcboden.
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Wyzigingen
42 De in deze voorschriften gcnocmde uitwerkingen van het

Natuurcompcnsaticplan, wcrkplannen, beheersplanncn en
evaluatieprogramma kunnen onder goedkeuring van ons college worden
gewijzigd.

OpteDeJing
43 Dc in dcze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder mede begrepen

wordt de afwerking en inrichting van de ontgronde toneinen, wordt eerst
als opgeleverd besehouwd, indien dat door ons college schriftelijk is beves
tigd.

44 Vergunninghoudster kan ons college verzoeken om een gedeeltclijke,
fasegewijze oplevering van het ontgrondingsproject. Het gemotiveerde
verzoek gaat vcrgezcld van cen kaart waarop de begrenzing van de
deeloplevering is aangegeven, zowcl qua inriehting van de randzones,
oeverafwerking en de onderwatertaluds. Het beheer van de bij de
deeloplevering betrokken terreinen moet voldoende gewaarborgd zijn.

45 Ons college kan aan de inwilliging van het verzoek tot decloplevering
.aanvullcnde voorwaarden stellcn.

's-Hcrtogenbosch, 10 november 2008

Gedeputcerde staten V~Toord_Brabant,

namcns deze, .--
ir. S. Middclkamp,
direetic1id Ecologie.
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Publicatietckst

Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op grond van de
Ontgrondingenwet vergunning verlcencl aan BV Exploitatiemaatschappij "De
Pcelhorst" te Gennep. De aanvraag is ontvangen op 30 oktober 2007 en
geregistreerd onder zaaknumrner 1342306.

De ontgrondingsvergunning voorziet in een uitbreiding en wijzig1ng van de
Bakelse Plassen, de aanleg van een golfbaan en de omlegging annex
natuurvriendelijke inriehting· van de Snelle Loop. Dit project is gelegen in de
gemeente Gernert-Bakel, ten noorden van de kernen Bakel en Milheeze en
zuidelijk van natuurgebied de Stippelberg.
Aan de vergunning zijn voorsehriften verbonden ter beseherming en
bevordering van de beIangen die betrokken zijn bij deze ontgronding, inelusief
de herinriehting en de aanpassing van de omg·eving.

Vanwege de omvang van dit ontgrondingsprojeet is de vergunning een
mer-pliehtig besluit als bedoeld in de Wet milieubeheer. Ten behoeve van de
voorgenomen activiteitcn is cell Milieucffectrapport opgesteld, waarin de
elfeeten van deze ontgronding op het milieu zijn besehreven.

De vergunning ligt, met bijbehorende stukken waaronder de aanvraag en het
Milieuelfeetrapport vanaf 17 november 2008 gedurende zes weken ter inzage
op werkdagen van09.00 uur tot 17.00 uur in het provineiehuis te
's-Hertogenboseh in het gemeentehuis Gemert-Bakel, afdeling Publiekserviee,
Ridderplein I te Gemert op rnaandag van 09.00 uur tot 19.00 uur, op dinsdag
en donderdag 09.00 uur tot 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 09.00
uur tot 17.00 uur.
Aan de vergunning zijn voorsehriften verbonden ter beseherming van de in het
geding zijnde belangen.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden op grond van artike1 17, lid 2
Ontgrondingenwetjuncto artikd 36 Wet op de Raad van State binncn zes
weken na 17 november 2008, een beroepschrift worden ingediend bij de
Mdding bestuursrechtspraak van de Raacl van State, Postbus 20019,2500 EA
Den Haag.

Tevens kunnen belanghebbenelen gedurenele die termijn een verzoek orn
voorlopigc voorziening indicnen bij de voorzitter van de Melding
bestuursrechtspraak van de Raael van State, indien dit, gelct op ele betrokken
belangen, onverwijlde spoeel elit vereist.

He! provinciehuis is vonaf
he! centraal station bereik
boar met stodsbus, lijn 61
en 64, holle Provinciehuis
of met de treintaxi.



Het beroepschrift c.q. verzoekschrift moet zDn ondertekend en moet ten minste
bevattcn:

de naarn en het adres van de indiener;

de dagtekening;
cen omschrijving van het besluit waartegcn het beroep is gericht;

de gronden van het beroep.

Voor het instellen van beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is
grifliegeld verschuldigd.

's-Hertogenbosch, november 2008.




