
















 









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 















































 























































 





































































 































































 











































 













































 

  

 

 

 











 

 

  

 

 

 

 







 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 




 

 

 

 

 

















                 

                 





                

                 

                 





                

      



 



















       

      

      

      

       

      

      

      

       

      

      

      

 
     


     


     

 
     


     


     


     


     

       

 
     


     


     


     







        



 

























































 















 

          



          

          

          

           

          

          

          

           

          

          

          







         


         


         

 

          



          


         


         


         

           

 
         


         


         


         

        









 













































































 

























































































 















  

 











 



























 





































  

 











 































 























  

 











 

































 





















  

 









 





















 





















 













 



 





 

        

        





       

        

        

        









































       



 

































   

    

   

 

 

   

    

   

 

   































 















































 

 

 

 

 

 



















 



























































































 

























































































 

























VKA 1 Lungendonk Goor Varenschut Bemmer BZOB
Bodem en water - - -- 0/- 0/-
Natuur -- -- - 0/- -
Landschap, cultuurhistorie en 
archeologie

- 0/- 0 0/- 0/-

Verkeer & Vervoer - 0 0 0 -
Milieuhygiëne - -- -- 0/- 0/-
Ruimtegebruik en voorzieningen 0/+ - 0/- 0 0

VKA 2 Lungendonk Goor Varenschut Bemmer Diesdonk
Bodem en water - - -- 0/- -
Natuur -- -- - 0/- --
Landschap, cultuurhistorie en 
archeologie

- 0/- 0 0/- -

Verkeer & Vervoer - 0 0 0 -
Milieuhygiëne - -- -- 0/- -
Ruimtegebruik en voorzieningen 0/+ - 0/- 0 0
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Toetsing Diesdonk/
BZOB/ Bemmer







Mitigerende en 
compenserende

maatregelen
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locaties

Check DRS

Transformatiegebied

Beoordeling oplossend vermogen

Potentiële locaties

Eerste vergelijking 
& toets aan opgave

Projectgebied
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Bodem en water - - -- 0/- 0/-
Natuur -- -- - 0/- -*
Landschap, cultuurhistorie en 
archeologie

- 0/- 0 0/- 0/-

Verkeer & Vervoer - 0 0 0 0
Milieuhygiëne - -- -- 0/+ 0/-
Ruimtegebruik en voorzieningen 0/- - 0/- 0 0
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archeologie
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Milieuhygiëne - -- -- 0/+ -
Ruimtegebruik en voorzieningen 0/- - 0/- 0 0
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