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BESLUIT 
PROVINCIALE STATEN 
VAN LIMBURG 

Biilage bii G-09-004 

Provlnciale Staten van Limburg; 

zo27,,16/ 

provincie limburg I 

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 17 februari 2009, G-09-004-1, RON, 
2009/66, jnzake de Nata zlenswijzen op de ontwerp POL-aanvuHing Gebiedsontwikkeling Klavertje 4; 

gezien het voorste.I van Gedeputeerde Staten van Limburg van 17 maart 2009, G-09-004-2, RON, 4nzake 
de Aanvullende Nata aan Provinciale Stat!3n bij de ontwerp-POL-aanvuHlng Gebledso.ntwikkeling 
Klavertje 4; 

gezi.en het antwoord van Gedeputeerde Staten van Limburg van 3~ maart 2009, G-09-004-3, RON, naar 
aanleiding van het verhandelde in de Commissie voor het Fysleke Domein op 20 maart 2009 inzake de 
behandeling van de ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 

gezien het bestuurlijk standpunt van Gedeputeerde Staten ten aanzlen van de ingecliende bedenkingen, 
alsmede ten aanzien van het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de Provinciale Commissie 
Omgevingsvraagstukken Umburg; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, 

besluiten: 

1. Kennis te nemen van de informatle inzake het laagvlieggebied de Peel en in te stemmen met de 
aanvulling dienaangaande op kaart 2 in de Nata zienswijzen. 

2. In te stem men met de tekstwijzigingen in de Nota zienswijzen Traffic Port, zoals nader aangegeven ·in 
addendum 1 bij dit ontwerpbesiuit; 

3 In te stemmen met de tekstwijzigingen van par. 5.1.2 van de Nota zienswijzen en daarmee 
samenhangend, met de tekstwijzigingen in paragraaf 3.2, 3.3, 3.4.9 en 5 van de ontwerp POL
aanvuUing Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 als gevolg van het kwantitatief onderzoek van Oranjewoud 
met betrekking tot Natura 2000 d.d. 11 maart 2009, zoals nader aangegeven in addendum 2 bij dit 
ontwerpbesluit; 

4. In te stemmen met de tekstwljzigingen in de Nota zienswijzen naar aanleiding het antwoord van 
Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het verhandelde in de Commissie voor 'het Fysieke Domein 
op 20 maart 2009 inzake de behandeling van de ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling 
Klavertje 4, zoals nader aangegeven in addendum 3 bij dit ontwerpbesluit; 

5. In te stemmen met de standpuntbepalingen in de Nota zienswijzen bij de ontwerp POL-aanvulling 
Gebiedsontwikkeling Klavertje 4, met inachtneming met het gestelde onder 1 tot en met 4; 



provincie limburg iJ 
6. De POL-aanvulling Gebiedsontwikke11ng Klavertje 4 vastte stellen, een en andermet lnachtnemlng 

van het gestelde .onder 1 .tot en met 5; 
7. De verdere .a:fhandell.hg van de p1anprocedure aan Gecleputeerde Staten op te drag.en. 

Aldus vastgesteld door de Provlnciate Staten van Limburg in ·hun vergader:ing van 3 apliil 2009. 

grlffler, 
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provincie limburg 

·Addendum 1 
Wijzigln.g van Nota zlenswijzen ontwerp POL-aanvu:IUng Gebledsontwikkeling Klavertje 4 inzake 
Traffic 'Port 

Aan het einde van o'nderdeel "Zienswijzen" van par. 5.10.2 (Liggi119 Greenportfane), (biz. 50) wordt de 
navolgende allnea toegevoegd: 

De ontwikkeli11g van Traffic Port heeft a/s autonome ontwikkeling te gelden en de tracekeuze voor de 
Greenportlane .mag niet 'stri]dig zijn met deze ontwlkke/ing, maar moet haar respecteren. De Provincie 
heeft bovendlen ingestemd met een art. 19, lid 2 WRO-vrijstel/Jng. 

Aan het einde van het onderdeel "Stand punt GS" van ;par. 5.10.2 (bl:z. 51) wordt de navolgende allnea 
toegevoegd: · 

Het eerder genomen vrijstel/ingsbesluit voor Traffic Port ex artikel 19 Jid 2 WRO is voor de Provincie een 
hard uitgangspunt. In het te zijnertijd vast te stef/en provinciaal inpassingsp!an (artikel 3.26 Wro) za/.het 
nog naderte bepalen trace van de Greenportlane worden aangepast op het ·vrijstellin,gsbesluit Traffic 
Port. Daarmee is verzekerd dat de ontwikkeling van Traffic Port, in het belang van de totale 
gebiedsontwikkeling van Klavertje 4, niet wordt belemmerd door de Jigging van de Greenportlane. 
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Addendum 2 
Wljziging van Nota zienswijzen bij de ontwerp POL-aanvulling Gebledsontwikkellng Klavertje 4 ter 
vervanging van de huidige tekst van de Nota Zienswijzen van paragraaf 5.1.2. op biz. 8 t/m 12 
bovenste tekstblok dient de volgende tekst. Daarmee wordt tevens lets andere tekstaanpassing in 
de ontwerp POL•aanvulllng voorgesteld In ·respectieveUjk de paragrafen 3.2, 3.3, 3.4.9 en 5. 

5.1.2 Par onderdeel van het advies 

De (;Ommissie ~dviseert bij het zoeken naar een oplossing voor de emissieproblematiek in de 
ultwerklngsfase de verschillende planonderdelen niet separaatmaar in samenhang te bezien. 

Standpunt GS: 
In overleg met het ministerie van LNV is onderstaand standpunt geformuleerd in lijn met een gedeelde 
·interpretatie van de Natuurbeschermings~et 1998. 

Op grand van de E1:1ropese Vogel- en Habitatrichtlijnen, d(e inmiddels zljn verankerd in de 
Natuurbeschermlngswet 1998, dienen nieuwe ontwikkelingen van bedrijvigheid en gebieden mede te 
warden beoordeeld op hun effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden. 
Hiertoe zijn voor ondermeer ammoniak en stikstof (NH3 en NOx) kritische depositiewaarden bepaald als 
Mn van hulpmlddelen bij het beoordelen van mogelijke risico's op negatieve effecten op de te 
beschermen habitattypen en soorten. 

In de omgeving van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 zijn een aantal Natura 2000-gebleden gelegen: 
·de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel., Boschhuizerbergen en Maasduinen . .In bijlage 8 van deze 
Nata zienswijzen zijn de gebleden in een kaartbeeld opgenomen. De gebieden liggen op een kortste 
afstand van de buitengrenzen van de gebleden en de gebiedsontwikkeling respectievelljk 12 km (Groote 
Peel), 7 km (Mariapeel en Deumsche Peel), 12 km (Boschhuizerbergen) en 4 km (zuidelijk deel 
Maasduinen) van elkaar. Voor de Groote Peel, Mariapeel en Deumsche Peel gaat het om 
.instandhoudlngs-doelstellingen van ·habitattypen als hoogveen en soorten als Kraanvogel en Blauwborst, 
voor Boschhuizerbergen en de Maasdulnen gaat het om instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen 
als droge en voohtige heide, vennen eri veenbossen met soorten als Nachtzwaluw ·en Zwarte Specht. Alie 
gebieden zijn overbelast voor stikstof en de Groote Peel, Mariapeel en beumsche Peel ook voor 
ammoniak. Vanuit de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 beperkt zich de beTnvloeding tot stikstof en 
ammoniak. 

In de :beheersplannen die voor de afzonderlijke Natura 2000-gebieden warden opgesteld, wordt 
uitgewerkt op welk~ wljz-e door een combinatie van generleke maatregelen, effectgerichte maatregelen, 
emissiebeperkende maatregelen per bedrijf en in het omliggende aandachtsgebied, toegewerkt gaat 
worden naar de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. 

Bedoelde beheersplannen voor de Natura 2000..gebieden zijn op dit moment nog niet voorhanden. Tot 
die tijd kan als uitgangspunt worden aangehouden dat een nieuwe ontwikkeling niet mag leiden tot een 
verhoging van de deposit1e van stikstof op Natura 2000-gebieden. Daarbij mag warden ingespeeld op de 
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afnemende depositie veroorzaakt door ontwikkelingen ·in aangrenzende gebieden (aandachtsgebieden): 
·de zogenaamde saldering. Salderen kan op meerdere manieren die verder uitgewerkt zullen warden in 
de beleidslijn vaar .ammoniak en stikstof. 

Daartoe hebben wlj aanvullend op het planMER een passende !beoordeling opgesteld ten aanzien van de 
mogelijke.1nvloed van de gebiedsontwikKeling Klavertje 4 op Natura 2000~gebieden in de reg.io. 
Door de Commissie voor de m.e.r. is de passende beoordeling als voldoende aanvaard en gezien als een 
risico-4nschatting. 2ifj is het niet eens met de conclusie dater geen sprake zal zijn van signiflcante 
gevolgen, omdat ;al sprake 1s van een overschrijdingssituatie. In de uitwerkingsfase, dat wii zeggen bij 
volgende bestemmingsp1anprocedures en bij vergunningverlening dient opnieuw een passende 
beoordeling te warden uitgevoerd in samenhang met andere ontwikkelingen (plannen of projecten) met 
aandacht voor de cumulatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Daarmee zal warden voorkomen dater 
sprake kan zijn .extra deposltle op de Natura 2000-gebieden. 

Voorgesteld wordt om vervolgens via vergunningverlening lngevo1ge de Natuurbeschermingswet 1998 
ervoor zorg te dragen dat ergeen toenam13 van depositie van stoffen za:I plaatsvinden, waardoor geen 
slgnificante effecten op de instandhoudingsdoelsteHingen zuUen ontstaan. Maatregelen die bij 
vergunningverlening warden betrokken zijn ·naar verwachting de instelliing van een ammoniakbank, 
monitoring, salderlng en het voorschrijven van bepaaide technieken. Daarbij is het "hand aan de kraan"
principe toe te passen. Dit principe maalct het mogeHjk dat er direct wordt ingegrepen op 'het moment dat 
er zich toch nadelige effeoten op de instandhoudingsdoelstellingen voordoen. 

Macht dit.onvoldoende .blijken kan bezien warden of de "ADC-procedure" gevolgd kan worden. Deze 
maakt het mogelijk om bij gebrek aan "Altematieve oplossingen" en als er sprake is van e.en "Dwingende 
:reden van openbaar belang• een NBwet vergunning toch te verlenen a;ls er significante effecten optreden. 
Hlerbij dient dan wel ·"compensatie" plaats te vinden. 
Mede bepalend voor de bepaling van maatregelen 1is de interpretatie van de Natuurbeschermingswet 
1998. Op structuurvisieniveau wiHen wij uitgaan van een bredere toepassing van maatregelen en dus niet 
gebruik maken van een beperkte stolpmethode. Deze maatregelen zullen ook gericht ztjn op het behoud 
of .herstei en de ontwikkeling van het natuurschoon. Dit houdt ook in dat wij bij de kwalitatieve 
·inventarisatie het ·hele gebied van Noord- en Midden-Limburg beschouwen met een doorkijk naar de 
ruimere omgeving. 

De doorwerking van de structuurvisie bestaat uit een beheerstrategie die als voornaamste instrument de 
vergunningverlening uit de Natuurbeschermingswet 1998 ker:it. Via individuele vergunnlngverlening 
ingevolge ingevolge de Natuurbeschermingswet zal ervoor warden zorggedrag.en dat geen significante 
effecten zullen optreden: Oplossingen omvatten ender andere de ter beschikking komende 
miiieuvergunningsruimte als gevolg van sanering van emissies in het gebied, opnieuw en naar de :laatste 
technleken door ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 te benutten. Op basis van de 
beheerstrategle wordt, aan de hand van een monitoring van emissies en ontwikkelingen in vegetatie van 
Natura 2000-gebieden, het bevoegd gezag in staat gesteld een goede afweging bij vergunningverlening 
te maken. Daarnaast zai er meer aandacht zijn voor hand having door controle van bestaande 
vergunningen. De overheidsNV kan daarbij een belangrijke rol vervullen om de belangen van .een 
individueie vergunningaanvrager op gebiedsniveau te behartigen, de vergunningaanvragen te 
coOrd~neren en zo mogelijk te accommoderen in private afspraken met nieuwvestigers. Gedeputeerde 
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Staten blijven gehouden de vergunn.ingaanvragen inhoudelijk te beoordelen en hierover een besluit te 
nemen. 

De doorwerking ·krijgt daarnaast vorm doordat wij in het kader van het vooroverleg over nieuwe 
·bestemmingsplannen in het Klavertje 4 .gebied, en het grotere gebied van Limburg (Noord- en 
Middenlimburg), aandacht (en indien nqodzakelijk onderzoek en uitwerking) zullen vragen voor de 
betekenis van de Natuurbescherrningswet 1998 in hetticht van het·voorgaande. Wij benutten het 
vooroverleg om 9emeenten er op te wijzen dat op bestemmingsplannen (en bijbehorend onderzoek) ten 
aanzien van de MEH-plicht en passende beoordeling op basis van de Natuurbeschermingswet 1988 in 
·samenhang met andere ontwikkelingen (plannen of projecten) .en met aandacht voor cumulatieve 
ettecten mede in relatie tot de te zljner tijd vastgestelde beheersplannen voor de Natura 2000-gebieden. 

In het ·kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit zal tot slot ook op nationaal 
schaalrliveau gezoeht kunnen warden naar aanvullende maatregelen. 

G&let op het voorgaande kan de gebiedspntwikkeling ons inziens m.1 warden uitgewerkt en naar 
verwachting bovendien zodanig gestuurd en gefaseerd, dat een gunstige staat van tnstandhouding van 
Natura 2000-gebieden, in .combinatie met tlankerend bel.e.id voor glastuinbouw, lntensleve veehouderij en 
bedrijventerreinen, resulteert. 

Voorstel aan PS: 

De tekst van de POL-aanvulling aan te vullen in paragraaf 3.3 en 3.4.9 en hoofdstuk 5 met de volgende 
teksten. 

In .para~raaf 3.2 context achter het gedeelte over de plan.MER een citaat uit het advies van de Commissie 
voor de m.e.r. toevoegen: 
" ... zle ook hoofdstuk 6 van hetplanMER). 

De provincie heeft in een aanvul/ende notitie3 (kwalitatief) beschreven welke gevolgen er door de POL
aanvulling te verwachten zijn. Uit de notitie blijkt dat de stikstofemissies kunnen toenemen. De provincie 
concludeert (onder meer op basis van de afstand tot de Natura 2000-gebieden) dat de extra -bijdrage aan 
de depositie op de Natura 2000-:gebieden gering is en daardoor niet tot significante gevolgen zal leiden. 
De Commissle onderschrijft dat toename van de stikstofdepositie als gevolg van het plan te verwachten 
is, maar deelt de conclusie dat geen sprake is van signi'ficante gevolgen niet, omdat al sprake is van een 
overschrijdingssituatie. 

De Commissie ziet de kwalitatieve beoordeling als een risico-inschatting, welke gezien kan worden a/s 
een passende beoordeling voorhet plan. Hiermee is de benodigde informatie voorhet plan-MER 
aanwezig. In .de uitwerkingsfase van de POL-aanvulling zal moeten worden bezien hoe met de emissie
en depositieproblematiek wordt omgegaan. De provincie heeft aangegeven hierbij de mogefijkheden van 
verevening op plan-niveau (stand-stil/-.principe)4 te willen onderzoeken. 

• De Commissie adwseert bij het zoeken naar een oplossing voor,de emissieprobfematiek in de 
uftwerkingfase de verschillende planonderdelen niet separaat maar in samenhang te bezien." 
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provin·cie limburg i 
In paragraaf 3.3 beleidsuitspraken toevoegen: 
"Op grond van de Europese Vogel- -en Habitatrichtlijnen, .die inmiddels zijn verankerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998, .dienen nieuwe ontwikkelingen van .bedrijvigheid en gebieden mede te 
worden beoordee/d op hun effecten op de instandhoudingsdoe/stellingen van de Natura 2000 geb/eden. 
Hiertoe zljn voor ondermeer ammonipk en stikstof (NH3 en NOJ ktitische depositiewaarden bepaald als 
Mm van de hulpmiddelen bij het beoorde(en van mogelijke risico's op negatieve effecten op de te 
beschermen habitattypen en soorten. 

Bedoelde beheersplannen voor de Natura 200G-gebieden zijn op dit moment nog niet voorhanden. Tot 
die tijd kan als uitgangspunt warden aangehouden dat een nieuwe ontwikkeling niet mag leiden tot een 
verhoging van de deposi.tie· van stikstof op Natura 2000-gebieden. Hierbij mag ingespee/d worden op de 
afnemende depositie veroorzaakt door ontwikkefingen in aangrenzende gebieden (aandachtsgebieden): 
de zogenaamde saldering. 

Via lndivlduele vergunningverlening ingevolge ingevo/ge de Natuurbeschermingswet zal ervoor worden 
zorggedragen dat geen significante effect~n zullen optreden. Maatrege/en die bij vergunningverlening 
warden bekeken zijn naar verwachtlng de installing van een ammoniakbank, monitoring, saldering en 
andere maatregelen als het voorsohrijven van bepaalde technieken. Daarbij is het "hand aan de kraan"
prinoipe toe te passen. Dit principe maakt het moge/ijk dat er direct wordt ingegrepen op het moment dat 
er zich toch onvoorziene effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voordoen. n 

Mocht dit orwoldoende l;>Jijken kan bezien warden of de "ADC-procedure" gevolgd kan worden. Deze 
maakt het mogelijk om bij gebrek aan "Altematieve oplossingen" en als er sprake is van een "Dwingende 
reden van openbaar belang" een Natuurbeschermingswet 1988 vergunning itoch te verlenen als er 
signiflcante effecten optreden. Hierbij dient dan wel "Compensatie" plaats te vinden. 

In paragraaf 3.4.9: 
nAfweging en Natura 2000-gebleden 
Hetgebiedsniveau is het meest optimale schaalniveau om samenhang tussen verschillende 
emissieproducerende takken en segmenten binnen deeluitwerkingen te brengen. 

Op grand van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, die inmidde/s zijn verankerd In de 
Natuurbeschermingswet 1998, dienen nieuwe ontwikkelingen van bedrijvigheid en gebieden mede te 
worden beoordeeld op hun effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden. 
Hiertoe zijn voor ondermeer ammonlak en stikstof (NH3 en NOxJ kritische depositiewaarden bepaald a/s 
een van hulpmiddelen bij het beoorde/en van mogelijke risioo's op ne.gatieve effecten op de te 
beschermen habitattypen en soorten. 

In de omgeving van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 zijn een aantal 1Natura 2000-gebieden gelegeh: 
de Groote Peel, Mariapeel en Deumsche Peel, Boschhuizerbergen en Maasduinen. In bijlage 8 van deze 
Nota zienswijz-en zijn de gebieden in een kaartbeeld opgenomen. De gebieden Jiggen op een kortste 
afstand van de buitengrenzen van de gebieden en de gebiedsontwikke/ing respectieve/ijk 12 km (Groote 
Peel), 7 km (Mariapeel en Deurnsche Peel), 12 km {Boschhuizerbergen) en 4 km (zuidelijk dee/ 
Maasduinen) van e/kaar. Voor de Groote Peel, Mari.apeel en Deurnsche Peel gaat het om 
instandhoudingsdoe/stel/ingen van habitattypen a/s hoogveen en soorten als Kraanvoge/ ·en B/auwborst, 
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voor Boschhuizerbergen en de Maasduinen gaat het om instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen 
a/s droge en vochtige heide, vennen en veenbossen met soorlen als Nachtzwa/uw en Zwarte Specht. Alie 
gebieden zijn overbe/ast voor stikstof en de Groote Peel, Mariapeel en Deumsche Peel ook voor 
ammoniak. Voorde gebiedsontwikkeling Klavertfe 4 beperkt zich de beTnvloeding tot stikstof en 
ammon-iak. 

In de beheersplannen die voor de afzonderlijke Natura 2000-gebieden warden opgesteld, wordt 
uitgewerkt op welke wijze door een combinatie van generieke maatregelen, effectgerlchte maatregelen, 
emissiebeperkende maatrege/en per bedrijf en in het omfiggende aandachtsgebied, toegewerkt gaat 
worden naar de instandhoudingsdoe/ste/lingen van het gebied. 

De doorwerking van de structuurvisie bestaat uit een beheerstrategie .die a/s voornaamste instrument de 
vergunningverlening uit de Natuurbeschermingswet 1998 kent. Via individuele vergunningverlening zal 
ervoor worden zorggedragen dat geen significante effecten zullen optreden. De strategie richt zich onder 
andere op de .ter beschlkk/ng 'komende mi/ieuvergunningsrulmte als gevo/g van sanering van emissies in 
het gebied, welke bijvoorbeeld opnieuw e{I naar de Jaatste technieken door ontwlkke/ingen in de 
gebiedsontwlkkeling Kfavertje 4 kan worden benut. Op basis van de beheerstrategie, aan de hand van 
een monitoring van emissies en ontwikkelingen In vegetatfe van Natura200.0 gebieden, wordt het 
bevoegd gezag In staat geste/d een goede afweging bij vergunningverlening .fe maken. Daarbij kan zij bij 
vergunningen handhavend optreden. 
Gedeputeerde Staten zijn gehouden de vergunningaanvragen inhoudeliik te beoordelen en hierover een 
besluit te nemen. 

De doorwerklng krijgt daamaast vorm doordat wij in het kader van het vooroverleg over nieuwe 
bestemmingsplannen in KlavertJe 4 en het grotere gebied van Limburg (Noord- en Midden-Limburg) 
aandacht (en indien noodzake/ijk onderzoek en uitwerking) zullen vragen voor de betekenis van de 
Natuurbeschermingswet 1998 in het Jicht van het voorgaande. Wij zul/en bestemmingsplannen (en 
bijbehorend onderzoek in samenhang met andere ontwikkellngen (plannen of projecten) en met aandacht 
voor cumulatieve effecten) toetsen aan MER-vetp/ichting en/of beoordelingsplicht op basis van de 
Natuurbeschermingswet 1988 en de te zijner tijd vastgestelde beheersplannen voor de Natura 2000-
gebieden." 

En hoofdstuk 5: 
Na de derde alinea, toevoegen: 
u Via vergunningver/ening ingevo/ge de Natuurbeschermlngswet 1998 zorgen wij ervoor dat er geen 
toename van depositie van stoffen za/ p/aatsvinden. Maatrege/en die bij vergunningverlening warden 
betrokken zijn naar verwachting de instelling van een ammoniakbank, monitoring, saldering en het 
voorschrijven van bepaalde technieken. Daarbij is het "hand aan de kraan"-principe toe te passen. Dlt 
princlpe maakt het.moge/ijk dater direct wordt ingegrepen op het moment dater zich toch onvoorziene 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voordoen." 
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Addendum 3 
Wijzlging Nota zienswijzen naar aanlelding van het antwoord van Gedeputeerde Staten naar 
aanlelding van .. het verhandelde in de Commissie voor llet Fysleke Domein op 20 maart 2009 
inzake de behandeling van de ontwerp POL-aanvutllng Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 
(brlef.d.d. 31 maart 2009/RON/G-0~-004-3)) 

Wijzigingsvoorstellen: 

op de plankaarten 2 en 3 en 6 de :legenda-aanduiding 
•zoekgebied intensieve agrarische ontwikkeling" 
te wijzigen in: 
"Zoekgebied ontwlkkeling intensieve agrogerelateerde bedrijvigheid in combinatie met g/astuinbouw 
en intensieve veehouderij°; 
op pagina 73 (onder 3.3), 2e bu11it: 
•pagina 65.onder 3.3 Beleidsuitspraken, een aanvullende bul/it: "vierde alinea op paglna 22, eerste 
regel aanpassen door: " ... de ontwikkeljng van intensfeve agrarische ontwikkeling (bestaande 
aanduiding projectvesting of zoekgebied intensieve agrarische ontwikkeling) in aansluiting op .... 
Siberie (1-4). De aanduiding zoekgebiedintensieve agrarische ontwikke/ing doelt op een hoge 
kwalitelt lnvulllng en lnpassing, als pilot voor C2C, en 11ericht op grote milieu-energetische voordelen 
In -daze gebieden ... 0 

te wijzigen in: 
"Pagina 65 onder 3.3 Be/eidsuitspraken, een aanvullende bu/lit: "vierde allnea op pagina 22, eerste 
rege/ aanpassen door: " ... de ontwikkeling van intensieve agrogerelateerde bedrijvigheid in 
combinatie met glastuinbouw en intensieve veehouderij (bestaande aanduiding projectvesting of 
zoekgebied intensieve agrarische ontwikkeling) in aansluiting op .... Siberie (1-4). De aanduiding 
zoekgebled ontwikke/Jng intensieve agrogerelateerde bedrijvigheld in combinatie met glastuinbouw 
en intensieve veehouderij doelt op een hoge kwafiteit invu/ling en inpassinfJ.. als pilot voor C2C, en 
gericht op grote milieu-energetische voordelen In deze gebieden ... " 
op paglna 73 (ender 3.4.1 ): als 4e bullit toe te voegen: 
"Befangrijk is te onderkennen dat dit zoekgebied ook een nadere definiering za/ vragen binnen het 
perspeotief P5b. Het is een nieuwe invul/ing, te meer daar er geen LOG onder de aanduiding Hgt. 
Daartoe is een wijziging van de kaart 5i met een uitleg van hetnieuwe zoekgebied, pagina 51, met 
de tekst: "Zoekgebied intensieve agrogerelateerde bedrijvigheid in combinatie met g/astuinbouw en 
intensieve veehoudei'ij". In dit zoekgebied wordt een opgave gezien waarin de C2C doelstellingen 
van Greenport Vento in daarvoor noodzakelijke gebiedsontwikkeling in de keten van g/astuinbouw en 
in afstemming op de specif/eke gebiedsopgave voor natuur en landschap tot een voorbeelinvu/ling 
gaat /eiden. Daarbij is te onderzoeken welke de/en van het gebied nu specifiek het perspectief 
Dynamisch ./andbouwgebied dienen te houden of terug kunne vaf/en op het perspectief Vitaaf 
Landelijk Gebied of POG; mede ter bevestfging van de grondgebonden /andbouw." 
Op pagina 79 (onder 4.2.) 2e bullit: . 
"En als nadere duiding binnen het perspectief P5b, pag 44 van de POL-aanvufling met de volgende 
tekst: Pagina 3.3.-9 lnvoegen verklaring zoekgebied intensieve agrarische ontwikkeling " ... zie ook 
paragraaf 5. 8. Vanwege de doelstelfing een hoge kwaliteit na te streven (zie ook 4.2-3) is binnen dit 
perspectief ook een zoekgebied intensieve agraische ontwikkeling mogelijk, specifiek gekoppe/d aan 
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Greenport Venlo. Hierin zijn vernieuwde (ener:getische) combinatisch in de keten van g/astuinbouw 
moge/ijk. Binnen de concentratiegebleden ... " 
Te wljzJgen in: 
En als nadere duiding binnen het perspectief P5b, pag 44 van de POL-aanvulling met de vo/gende 
tekst: Pagina 3.3.-9 lnvoegen verklaring zoekgebied intensieve agrogerelateerde bedrijvlgheld in 
combinatie met glastuinbouw en intensieve veehouderij agrarische ontwikkeling u ••• zie ook paragraaf 
5. 8. Vanwege. de doelstelling een hoge kwaliteit na te streven (zie ook 4. 2-3) is binnen dit perspectief 
ook een zoekgebied intensieve agrogere/ateerde bedrijvigheid in .combinatie met agribusiness, 
agrogerelateerde logistiek, glastuinbouw en intensieve veehouderU mogelijk, specifiek gekoppe/d 
aan Greenport Venlo. Hierin zijn vemieuwde (energetische) combinatisch in de· keten van 
glastuinbouw mogelijk. Binnen de concentratiegebieden ... " 


