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1 Samenvatting 
 
Aanleiding en doel 
De regio Noord-Limburg heeft met 8 verschillende gemeentes de mobiliteitsvisie ‘Trendsportal’ opgesteld. 
Het is een regio waar mobiliteit van levensbelang is en het gebied speelt, met hun innovatieve fietspaden, 
goede snelwegen en logistieke netwerken, een belangrijke rol voor eigen land en voor Europa. 
Trendsportal is opgericht om tijdig in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de regio en probeert 
te doorgronden waar de regio over pakweg 20 jaar staat. De gemeente Venray is aangesloten als één van 
de acht gemeentes. Er wordt aan vijf hoofddoelen gewerkt, namelijk: 

 Verbeteren van de kwaliteit van leven. 

 Verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 Aantrekkelijk mobiliteitssysteem ontwikkelen. 

 Ondersteunen van de milieu- en energietransitie. 

 Verbeteren van de ruimtelijk economische bereikbaarheid. 
 
Verschillende projecten moeten gaan bijdragen aan het realiseren van bovenstaande doelen. De aanleg 
van een nieuwe verbindingsweg en het opwaarderen van de bestaande Stationsweg in de gemeente 
Venray is daar onderdeel van. 
 
Het doel van de gemeente Venray is het vergroten van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de 
verkeersdoorstroming rondom de N270 en de aansluitende wegen. Op dit moment kennen enkele 
kruisingen in de kern van Venray doorstromingsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Ook kent de 
gemeente op een aantal wegen sluipverkeer door woongebieden, omdat er geen afdoende alternatief is 
geboden voor de oude, inmiddels ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is 
daar een sprekend voorbeeld van. Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse 
ontwikkelingen in Venray zelf verwacht men dat de verkeersintensiteit op deze wegen gaat toenemen. Dit 
alles leidt ertoe dat een verbetering van de kwaliteit van het wegennet op dit traject noodzakelijk is. De 
verbetering van de kwaliteit dient met de volgende twee doelstellingen bereikt te worden: 

1. Versterking Oostelijke ontsluiting  
De eerste doelstelling is het versterken van de oostelijke structuur van Venray. Momenteel 
functioneert de oostelijke ontsluiting niet optimaal doordat met name de parkeervoorzieningen aan 
de oostzijde van het centrum geen logische ontsluiting kennen. Door deze te optimaliseren, kan 
het centrum van Venray aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. Het versterken van de 
oostelijke structuur heeft tevens als doel het verkeer richting het centrum van Venray beter te 
spreiden. Momenteel is de Stationsweg de belangrijkste invalsweg vanuit het oosten. Door deze 
te verbinden met de Henri Dunantstraat kunnen beide wegen beter benut worden. 
 

2. Ontlasten Stationsweg Oost, Mgr. Hanssenstraat en Sint Antoniusveld  
Het project heeft eveneens als doel de huidige route over de Stationsweg Oost te ontlasten. Door 
een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan te leggen, kan het verkeer 
zich beter spreiden. Ook biedt dit een kans om de bereikbaarheid van het stationsgebied te 
vergroten, wat ook voor het openbaar vervoer voordelig is.   

De gemeente Venray wil daartoe een nieuwe verbindingsweg aanleggen aan de oostkant van Venray, 
tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Tevens wordt de 
Stationsweg, tussen de rotonde bij de Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg bij de A73, 
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opgewaardeerd. In figuur 0 is een overzichtskaart van het projectgebied en de wijdere omgeving 
opgenomen. 

 
Figuur 0: Projectgebied 
 
Waarom een milieueffectrapportage? 
De gemeente Venray bereidt een bestemmingsplan voor waarmee de noodzakelijke aanpassingen voor 
de autobereikbaarheid planologisch mogelijk worden gemaakt. Aan het besluit over het bestemmingsplan 
voor de Oostverbinding Venray is een m.e.r.-plicht gekoppeld. 
Op grond van artikel 7.2a van de Wet Milieubeheer juncto artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is 
sprake van een m.e.r. plicht als significante effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn en er 
hierdoor een passende beoordeling noodzakelijk is. Uit het onderzoek naar effecten op de natuur dat voor 
dit project reeds is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt dat de voorgenomen maatregelen leiden 
tot een toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen. Omdat op voorhand niet is 
uit te sluiten of deze toename leidt tot significante effecten op deze Natura 2000-gebieden moet een 
passende beoordeling worden uitgevoerd. Hiermee is dus sprake van een plan m.e.r.-plicht. 
 
Voorafgaand en onderbouwend aan de milieueffectrapportage 
De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
De NRD beschrijft in feite het onderzoeksvoorstel van het m.e.r. en bevat in beginsel een beschrijving van 
het project, het alternatief en/of varianten die in het m.e.r. in beschouwing wordt genomen, een 
beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden 
uitgevoerd. In de NRD is de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het m.e.r 
beschreven.  
Om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de reikwijdte en het detailniveau van het nog op te 
stellen MER is de ontwerp-NRD ter visie gelegd. Eenieder kon ten aanzien van deze notitie zienswijzen 
inbrengen. De NRD heeft ter visie gelegen van vrijdag 17 juli t/m donderdag 27 augustus 2020. Daarnaast 
is advies gevraagd aan wettelijke adviseurs, te weten provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio 
Limburg Noord en Waterschap Limburg. Door het betrekken van deze partijen kan het m.e.r. de basis 
vormen voor een uiteindelijk breed gedragen besluitvorming. 
 
Het doel van de milieueffectrapportage 
Doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de voorbereiding en 
vaststelling van besluiten. Het milieueffectrapport (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het 
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bestemmingsplan. In het m.e.r. wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de referentiesituatie 
en de mogelijke (zowel positieve als negatieve) gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het 
voornemen. Indien uit de resultaten van de onderzoeken compenserende of mitigerende maatregelen 
noodzakelijk blijken dan worden de maatregelen én hun effect(en) in beeld gebracht. 
 
Beoordelingskader 
De kern van het MER is dat de belangrijkste gevolgen van nieuwe verbindingsweg op het milieu 
overzichtelijk in beeld worden gebracht. In het navolgende is aangegeven welke aspecten worden 
onderzocht in het MER en op basis van welke criteria de te onderzoeken milieuaspecten worden 
beoordeeld.   
 
Voor een aantal aspecten zal de beoordeling plaatsvinden op basis van kwantitatieve gegevens. Waar dat 
niet kan of waar dat niet nodig is wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving van de effecten. De 
effecten worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve score met behulp van de scoreschaal zoals 
weergegeven in tabel 0-1. In tabel 0-2 zijn de aspecten en de beoordelingscriteria weergegeven. Het 
voornemen wordt daarbij vergeleken met de referentiesituatie. 
 

Score Verklaring 

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0 Geen of verwaarloosbaar effect/neutraal 

- Negatief effect 

-- Sterk negatief effect 

Tabel 0-1: scoreschaal 
 
De referentiesituatie is de situatie in 2030, waarbij de voorgestelde maatregelen van het voornemen niet 
zijn meegenomen, maar zijn andere planvoornemens die een groot mate van zekerheid kennen zijn wel 
meegenomen.   
 
De planhorizon voor het MER is 2030 (tenzij anders aangegeven bij de specifieke milieuthema’s), zijnde 
het jaar waarvoor is aangenomen dat alle mogelijk gemaakte ontwikkelingen zijn ingevuld.   
 
Aspecten   Beoordelingscriteria  Beoordeling  
Verkeer en vervoer  Verkeersstructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid  Kwantitatief  

Kwalitatief  

Geluid  Geluidbelasting (verschil) bij geluidgevoelige 
bestemmingen  
Juridische maakbaarheid  

Kwantitatief  
Kwantitatief  

Luchtkwaliteit  Stikstofdioxide (NO2)  
Fijnstof (PM10 en PM2.5)  

Kwantitatief  
Kwantitatief  

Trillingen  Mate van hinder door trillingen  Kwalitatief  
Lichthinder  
  

Mate van hinder door lichtinval   
  

Kwalitatief  
  

Externe veiligheid  Groepsrisico  
  
Plaatsgebonden risico  
  

Kwalitatief  
Kwalitatief  

Natuur   Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, 
GNN, Groene ontwikkelingszone)  
Beïnvloeding beschermde soorten (Flora en Fauna)  

Kwalitatief  
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Landschap, archeologie 
en cultuurhistorie   

Landschap en ruimtelijke kwaliteiten   
Archeologische waarden  
Cultuurhistorische waarden  

Kwalitatief  
Kwalitatief  
Kwalitatief   

Bodem   Bodemkwaliteit  
Draagkracht  

Kwalitatief  
Kwalitatief  

Water   Oppervlaktewater (Kwaliteit- en kwantiteit)  
Grondwater (Kwaliteit- en kwantiteit)  

Kwalitatief  
Kwalitatief  

Ruimtegebruik  Ruimtebeslag op functies   Kwantitatief  
Sociale aspecten  Barrièrewerking   

Visuele hinder van de weg  
Sociale veiligheid  

Kwalitatief  
Kwalitatief  
Kwalitatief   

Tabel 0-2: milieuaspecten en beoordelingscriteria 
 
Plan- en studiegebied 
Het plangebied is het gebied waarbinnen fysieke ingrepen plaatsvinden om de nieuwe verbindingsweg en 
de herstructurering van de Stationsweg te realiseren.  
Het studiegebied is het gebied waarbinnen relevante milieueffecten als gevolg van de varianten kunnen 
optreden. Dat gebied wordt bepaald door de reikwijdte van de effecten en die reikwijdte verschilt per 
milieuaspect. Door de herstructurering van de Stationsweg, maar vooral vanwege de aanleg van de 
nieuwe verbindingsweg, vindt er een verschuiving en kan er een toename van het wegverkeer 
plaatsvinden. De effecten voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en ecologie kunnen 
mogelijk verder reiken dan alleen het plangebied. Daar waar het nodig wordt geacht het studiegebied te 
benoemen, wordt hier per milieuthema invulling aan gegeven. 
 
Milieueffecten 
 
Verkeer en vervoer 
In deze paragraaf wordt de huidige verkeerssituatie (referentiesituatie) beschreven en wordt deze 
vergeleken met het voorkeursalternatief. De resultaten zijn opgedeeld in 3 sub thema’s: verkeersstructuur, 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Deze drie thema’s zijn gekozen omdat ze allemaal significant zijn 
voor de gemeente Venray en de gebruikers van de betrokken wegen.  
  
Op het gebied van verkeersstructuur komt vooral naar voren dat het verkeer zich in de voorkeurssituatie 
meer gaat verplaatsen via de gebiedsontsluitingswegen. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling van 
de aanleg van de verbindingsweg gehaald. Ook laat de structuur zien dat de aanleg van de 
verbindingsweg capaciteit creëert voor auto- en vrachtverkeer. Verder is de verandering neutraal ten 
opzichte van het nul-alternatief voor Openbaar Vervoer (OV) en fietsers ten aanzien van de 
verkeersstructuur. 
 
Op het gebied van bereikbaarheid is te zien dat de reistijden van zowel auto- en vrachtverkeer korter 
wordt door het voorkeursalternatief. Dit komt ten goede van de doorstroming van verkeer en de 
bereikbaarheid van het gebied. Ten opzichte van het nul-alternatief voor OV en fietsers is de toekomstige 
situatie vergelijkbaar met het gebied van bereikbaarheid.  
 
Op het gebied van veiligheid scoren alle modaliteiten positief tot zeer positief (+ tot ++). De situatie van de 
fietsers wordt verbeterd door de aanleg van ventwegen waar zij gebruik van kunnen maken en door het 
realiseren van losliggende fietspaden als het ontmoedigen van routering die langs scholen loopt voor 
autoverkeer. Voor auto- en vrachtverkeer wordt de situatie ook veiliger doordat ze minder te maken 
hebben met afbuigend en invoegend verkeer op de Stationsweg en minder interacties hebben met andere 
modaliteiten (bijvoorbeeld fietsers die oversteken of bussen die op de rijbaan stoppen). Als laatste, de 
voetgangers en het OV die ook een duidelijk veiligere situatie mogen genieten in de voorkeursvariant. 
Hierbij hebben ze namelijk een duidelijkere plek op de weg waardoor ze minder interactie met anderen 
hebben. 
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Geluid 
In deze paragraaf worden de geluidseffecten beschreven op de geluidgevoelige bestemmingen in de 
omgeving van de te wijzigen wegvakken en de nieuw aan te leggen weg. Tevens wordt aangegeven of 
het alternatief (de plansituatie) juridisch maakbaar is wanneer het getoetst wordt aan het wettelijk kader.  
 
Uit een akoestisch onderzoek dat is aangeleverd door Peutz komt naar voren dat zonder maatregelen 
sprake is van: 

• een overschrijding van de voorkeurswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, ten 
gevolge van de nieuwe weg bij één woning; 

• toenames van meer dan 1,5 dB, maar minder dan 5 dB, ten gevolge van de wijziging van de weg 
bij 30 woningen. 

 
Om het geluid te reduceren wordt geadviseerd om bronmaatregelen toe te passen. Na toepassing van 
bronmaatregelen is voor acht woningen nog sprake van een vast te stellen hogere waarde. Met de 
bronmaatregelen wordt de geluidstoename door de toename van het aantal vervoersbewegingen 
gereduceerd. Echter, met bronmaatregelen kan de geluidstoename nog niet overal worden gereduceerd. 
Op en rond kruisingen is een geluidreducerend wegdek vaak niet mogelijk of gewenst vanwege het 
wringende verkeer (banden): het geluidreducerende wekdek wordt snel kapotgereden. Ook zijn vanuit 
onderhoud en beheer korte stukken geluidreducerend wegdek vaak niet gewenst. Gelet op het 
voorgaande scoort de voorkeursvariant licht negatief (-) ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Luchtkwaliteit 
In deze paragraaf worden de effecten op luchtkwaliteit in de omgeving van de te wijzigen wegvakken en 
de nieuw aan te leggen weg kwalitatief beschreven. Tevens wordt aangegeven of het alternatief (de 
plansituatie) juridisch maakbaar is. 
 
Uit de NSL-Monitoringstool zijn de concentraties in een straal van 1 kilometer rond het plangebied 
verkregen. De maximale concentratiewaarden zijn voor een drietal zichtjaren in onderstaande tabel 0-3 
weergegeven. 
 

Zichtjaar  Concentratie NO2  
[µg/m3]  

Concentratie PM10  
[µg/m3]  

Concentratie PM2,5  
[µg/m3]  

Grenswaarde  40  40  25  
2018  32,0  22,2  13,2  
2020  26,6  19,9  11,4  
2030  15,2  16,2  8,4  
WHO-advieswaarde  40  20  10  

Tabel 0-3: Concentratiewaarden luchtkwaliteit 
 
De tabel laat zien dat er rond het plangebied geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden 
voor NO2, PM10 en PM2,5 voorkomen en dat de concentraties, met name door strengere emissie-eisen 
aan wegverkeer, scheepvaart en industrie, in de toekomst zullen dalen tot onder de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO)-advieswaarde in 2030. De maximale concentratiewaarden blijven in elk 
zichtjaar ruim onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
 
Volgens de prognoses zal de etmaalintensiteit van de nieuwe verbinding, op doorsnedeniveau, maximaal 
6.350 motorvoertuigen per etmaal, waarvan ongeveer 470 vrachtauto’s, bedragen.  
 
De toename van de jaargemiddelde stikstof en fijnstof (NO2-, PM10- en PM2,5)-concentratie, als gevolg 
van het extra verkeer via de nieuwe verbinding, zijn berekend. Wij koppelen luchtkwaliteit aan gezondheid 
door niet alleen de wettelijke grenswaarden te beschouwen maar de concentraties ook in relatie tot de 
advieswaarden van de WHO te beoordelen. 
 
Als gevolg van het verkeer via de nieuwe verbindingsweg wordt, op korte afstand van de wegrand, een 
maximale stikstof (NO2)-bijdrage van 1,5 μg/m3 berekend. Deze bijdrage zal niet leiden tot het bereiken of 
overschrijden van de grenswaarde, ook als deze bijdrage opgeteld wordt bij de maximale concentraties uit 
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tabel 0-3, is er nog een ruime marge over. Voor fijnstof (PM10 en PM2,5) is de berekende maximale 
toename respectievelijk 0,2 μg/m3 en 0,1 μg/m3. Ook hierbij is er nog een ruime marge tot de 
grenswaarde. Inclusief de bijdrage van de nieuwe verbindingsweg zullen de concentraties in de toekomst 
(2030) tot onder de WHO-advieswaarde dalen.   
 
Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties in en rond het plangebied ruim 
onder de grenswaarden uit de Wm liggen en dat de concentraties, onder invloed van dalende 
achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst verder zullen dalen.  
 
De heersende concentraties liggen ruim onder de grenswaarden uit de Wm en ook inclusief de berekende 
worst case toenames van de concentraties, zal de realisatie van de nieuwe verbindingsweg tussen de 
Henri Dunantstraat en de Stationsweg in de gemeente Venray niet leiden tot een benadering of 
overschrijding van de grenswaarden uit de Wm.  
 
Als gevolg van de nieuwe verbindingsweg zijn er beperkte toenames van de jaargemiddelde stikstof en 
fijnstof (NO2-, PM10- en PM2,5)-concentratie. De concentraties blijven onder de WHO-advieswaarden 
waardoor de voorkeursalternatief ‘neutraal’ scoort op luchtkwaliteit (0).    
 
Trillingen 
Deze paragraaf bevat de beoordeling van het aspect trillingen waarin de trillingseffecten in beeld worden 
gebracht van wijzigingen aan het wegennet ten gevolge van de Oostverbinding Venray. Het gaat daarbij 
om de aanleg van een nieuwe deel en de wijziging van bestaande wegen. De trillingseffecten hiervan op 
de omgeving zijn nader beschouwd. 
 
De afstanden van de woningen aan de Stationsweg tot de dichtstbijzijnde rijbaan in het wegontwerp 
blijven ongeveer gelijk. In het ontwerp zijn geen verkeersdrempels of verkeersplateaus voorzien. Bij de 
rotondes neemt de afstand tot de dichtstbijzijnde rijbaan met maximaal een tot enkele meters af. Bij de 
rotondes neemt ook de snelheid van 50 km/h naar circa 30 km/h af. In de huidige, de autonome en de 
toekomstige project situaties is sprake is van een glad asfalt wegverharding. 
Hiermee is de verwachting dat de maximale trillingssterkte (eenheid: Vmax) bij de woningen aan de 
Stationsweg gelijk blijven. De gemiddelde trillingssterkte (eenheid: Vper) in de woningen neemt naar 
verwachting toe omdat de verkeersintensiteiten toenemen. 
 
Bij het nieuwe deel van de Oostverbinding worden geen trillingsgevoelige objecten (woningen) 
gepasseerd. Ook worden geen bedrijven met trillingsgevoelige processen gepasseerd. De Oostverbinding 
komt op circa 20 m van de arbeidsmigrantenwoningen op het bedrijventerrein de Hulst. De bestemming 
van het terrein betreft ‘Agrarisch’ logiesfunctie. Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat 
trillingsgevoelige functies definieert. Bescherming gaat via de Wet ruimtelijke onderbouwing (Wro)/Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (invulling van een "goede ruimtelijke ordening"). Bij de 
afbakening van trillingsgevoelige functies kan over het algemeen aansluiting gezocht worden bij het 
milieuspoor (zoals het Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit wordt voor de aanwijzing van 
trillingsgevoelige gebouwen verwezen naar de geluidgevoelige gebouwen van de Wgh. Het gaat dan om 
woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, en kinderdagverblijven. 
Hiermee wordt de logiesfunctie niet als trillingsgevoelige bestemming geacht. 
 
De mate van hinder is gekoppeld aan de grootheid maximale trillingssterkte Vmax. Aangezien de 
maximale trillingssterkte Vmax naar verwachting niet toeneemt is hiermee de verwachting dat het aantal 
gehinderden voor het aspect trillingen voor de gehele Oostverbinding gelijk blijft waardoor de beoordeling 
neutraal is (0). 
 
Lichthinder 
In deze paragraaf worden de effecten op het thema lichthinder op omwonenden beschreven. Na een 
beschrijving van de beoordelingsmethodiek en de referentiesituatie wordt ingegaan op de effecten van het 
alternatief. 
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie is in het studiegebied sprake van:  
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• Openbare verlichting langs de Henri Dunantstraat, de Stationsweg en in de wijken.  
• Terreinverlichting op het parkeerterrein van de arbeidsmigrantenhuisvesting.  
• Voertuigverlichting op wegen.  

 
Referentiesituatie 
Er zijn geen plannen om de infrastructuur en de verlichting aan te passen in het plangebied. Hierdoor blijft 
de lichthinder in de referentiesituatie (= autonome situatie) op een gelijk niveau als de huidige situatie. 
 
Nieuwe openbare verlichting  
Langs de nieuwe weg wordt verlichting toegepast. Ook zal er ten opzichte van de referentiesituatie meer 
openbare verlichting worden toegepast bij de te wijzigen wegen, aangezien daar meer vrij liggende 
fietspaden komen en parallelwegen.  De specificaties van de nieuwe lichtbronnen zijn nog niet 
gedefinieerd.  
 
Wijziging in voertuigverlichting  
Door de aanleg van nieuwe aansluitingen en rotondes is er sprake van wijziging in de lichtinval nabij 
woningen. Daar waar de lichtinval vanwege voertuigverlichting in de referentiesituatie evenwijdig was aan 
de woningen, zijn er locaties in het alternatief waarbij de lichtinval meer richting de woningen georiënteerd 
is.   
 
Door de aanleg van de nieuwe oost verbinding en de aanleg van rotondes, parallelbanen en vrij liggende 
fietsstroken neemt de verlichting en de kans op verblinding toe binnen het studiegebied. Door bij de 
uitwerking van het ontwerp aandacht te besteden aan de keuze van de locatie en de oriëntatie van de 
verlichting en eventuele afscherming van armaturen of afscherming ter hoogte van woningen, kan de kans 
op lichthinder beperkt worden. Bij toepassing van de mitigerende maatregelen heeft de beoordeling van 
het voorkeursalternatief een neutraal effect ten opzichte van de referentiesituatie (0).   
 
Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 
Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de 
kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen en de beleving daarvan. Daarnaast 
wordt voor het aspect cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch 
geografische waarden. Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische 
waarden en verwachtingen in het gebied.  
 
Landschap 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een verkeerskundige opwaardering van de Stationsweg en een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat.   
 
De landschappelijke inpassing van de Stationsweg wordt in de voorgenomen situatie gekenmerkt door de 
begeleiding van veelal nieuwe laanbeplanting. Met de opwaardering van de Stationsweg wordt het beeld 
van deze landschappelijk waardevolle lijn sterk gewijzigd. Het huidige bijna dorpse profiel met 
voornamelijk groen gekoppeld aan de bebouwing wordt sterk gedomineerd door de verkeerskundige 
ingrepen. De groenstructuur blijft deels intact, maar ter hoogte van de hoofdentree van het Sint 
Servatiusterrein en op het Sint Servatiusterrein zal het beeld wijzigen doordat meerdere volwassen bomen 
gekapt moeten worden. De compensatie van bomen vindt met name plaats langs de nieuwe 
verbindingsweg. De huidige entree van het Sint Servatiusterrein wordt een voetpad, aangekleed met aan 
weerszijden een bomenrij. De landschappelijke inrichting van de weg wordt aangevuld met een voetpad 
slingerend door het stedelijke mozaïeklandschap van het Sint Servatiusterrein.  
De maat en schaal van de Stationsweg verandert door het nieuwe wegprofiel en de inpassing van 
rotondes op het tracé. De identiteit en de landschappelijke context van de weg wordt minder herkenbaar 
door het conflict in maat en schaal van de omgeving en de verkeerskundige ingreep.   
De opwaardering van de Stationsweg, bezien vanuit het perspectief van lokaal beleid (Welstandsnota), 
draagt niet bij aan het beschermen van de kenmerkende waarden en eigenheid van deze historische 
route.   
De nieuwe verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat loopt parallel langs de A73 in een 
soort van achterkanten landschap. Het effect van het aanleggen van de weg heeft geen effect op de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied, maar voegt ook zeker geen kwaliteit toe.  
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De aansluiting van nieuwe verbindingsweg op de Henri Dunantstraat door middel van een rotonde 
representeert in de voorgenomen ontwikkeling de nieuwe entree naar de kern Venray. De beleving 
daarvan en op welke wijze de route de kwaliteiten toevoegt aan het gebied, blijft ongewijzigd.  
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 
 
Cultuurhistorie 
De voorgenomen ontwikkeling heeft een ruimtebeslag op het cultuurhistorische waardevolle Sint 
Servatiusterrein. Ter hoogte van de kruising Stationsweg/Kruidenlaan en de huidige entree van het Sint 
Servatiusterrein wordt een nieuwe rotonde beoogd. De rotonde draagt niet bij aan de versterking van de 
cultuurhistorische waarde van het Sint Servatiusterrein. De voorgenomen infrastructuur neemt in zijn 
totaliteit een te nadrukkelijke positie in ten opzichte van het Sint Servatiusterrein. Dit heeft een negatief 
effect op de cultuurhistorische waarden van het gebied.   
 
De Sint-Antoniuskapel ter hoogte van de kruising Stationsweg/Klaproos en tussen de Stationsweg en de 
Wilhelmina Druckerstraat wordt enkele meters verplaatst door het inpassen van een nieuwe rotonde. De 
ruimte rondom de kapel wordt opnieuw aangekleed met beplanting en bankjes. De kapel krijgt echter een 
minder prominente plek in de openbare ruimte omdat het landschappelijk beeld veranderd door inpassing 
van een rotonde. Hiermee wijzigt het aangezicht en daarmee de beleving op de kapel.  
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 
 
Archeologie 
Stationsweg 
In het plangebied heeft het Voorkeursalternatief volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Venray een verwachting op aantasting van middelhoge tot hoge archeologische waarden. De 
wegreconstructie ter plaatse van de kruising Klaproos-Stationsweg wordt aangeduid als  'Waarde - 
Archeologie 2 '. Binnen deze aangegeven grond is uitvoering van werk niet toegestaan indien de 
verstoring meer dan 250 m² bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm. Een rapport 
(bureauonderzoek, inventariserend (verkennend, karterend of waarderend) veldonderzoek door middel 
van proefsleuven of boringen, opgraving, archeologische begeleiding) dient te worden overlegd, waaruit 
blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.   
 
Gezien de huidige inrichting van infrastructuur heeft hier verstoring plaatsgevonden op het huidige 
wegtracé. De meeste werkzaamheden zullen waarschijnlijk te beperkt in diepte zijn en de diepere 
werkzaamheden te beperkt in oppervlakte. Aangezien verstoring gaat plaatsvinden buiten het 
ruimtebeslag om van het huidige wegtracé en de omvang en diepte van de ingreep nog niet definitief is 
vastgesteld, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat archeologische waarden niet (kunnen) worden 
geschaad.   
 
Verbindingsweg   
Ter plaatse van de verbindingsweg is archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de aanwezige 
archeologische resten conform wet- en regelgeving zijn gedocumenteerd en geborgen. Zodoende worden 
de archeologische waarden vastgelegd in een rapport en blijven de vondsten bewaard en beschikbaar in 
het provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten te Heerlen.   
 
 Het onderzoeksproces bestond uit verkennend vooronderzoek door middel van boringen in 2011 
(Econsultancy rapportnummer 11050483), karterend en waarderend vooronderzoek door middel van 
proefsleuven in oktober 2020 en definitief onderzoek in de vorm van een opgraving in december 2020. 
Van het onderzoek in 2020 is op dit moment (maart 2021) een evaluatierapport beschikbaar 
(Evaluatierapport Venray, plangebied Oostverbinding, Proefsleuvenonderzoek en opgraving, auteur: 
N. Lameris, 15-02-2021, BAAC projectnummer A-20.0250). Bij de twee laatste onderzoeken kon een 
groot gedeelte van een romeins grafveld worden gedocumenteerd.   
 
De gemeente Venray heeft opdracht gegeven aan de archeologische uitvoerder (BAAC) voor de 
uitwerking. Voor het bestemmingsplan volstaat het gegeven dat het archeologische veldwerk is afgerond 
en op basis daarvan het tracé van de nieuwe verbindingsweg is vrijgegeven door de gemeente Venray als 
bevoegd gezag.   
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Het effect op de werkzaamheden tijdens de realisatie is zodoende voor het Voorkeursalternatief negatief 
(-) ten opzichte van de referentiesituatie omdat ter plaatse van de Stationsweg niet definitief uitgesloten 
kan worden dat archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
 
Externe Veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving ten gevolge van het transport, de 
opslag en de productie van gevaarlijke stoffen. In het geval van een verandering bij de risicobron of in de 
omgeving daarvan dient een afweging te worden gemaakt over de externe veiligheidssituatie.   
 
De ontwikkeling Oostelijke ontsluiting betreft een aanpassing van bestaande wegen en de aanleg van een 
nieuw tracé parallel aan de A73. In het kader van de wegaanpassing is het transport van gevaarlijke 
stoffen onderzocht. Hierbij is het aantal transporten brandbare gassen zoals lpg maatgevend voor externe 
veiligheid. Door de aanleg van een nieuwe weg kunnen transportstromen veranderen.   
 
In het kader van externe veiligheid zijn de effecten op het transport van gevaarlijke stoffen geanalyseerd. 
Hiervoor is inzicht gegeven in de effecten voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  Hierbij is 
getoetst aan de beleidsregels EV-beoordeling en is invulling gegeven aan de vuistregels uit de HART. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) op 
een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen bij een inrichting of een 
transportmodaliteit.   
Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een kans van 1*10-6 per jaar als grenswaarde voor 
kwetsbare bestemmingen en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare bestemmingen. 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang 
overlijdt als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen bij een inrichting of een transportmodaliteit. 
Hierbij wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde is een ijkpunt voor de omvang van het 
groepsrisico. Op basis hiervan worden beleidsbeslissingen gemaakt in het kader van de verantwoording 
groepsrisico.   
 
Conclusie 
De aanleg van de oostelijke ontsluiting heeft beperkt effect voor externe veiligheid. De weg heeft geen PR 
10-6 contour. Dit blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie. Het groepsrisico neemt zeer beperkt toe 
omdat het transport van lpg over de nieuwe weg niet geheel kan worden uitgesloten. In zijn algemeenheid 
scoort het milieuaspect externe veiligheid een neutraal/verwaarloosbaar effect (0).   
 
Natuur 
Wat betreft Natura 2000 gebieden laat een Voortoets zien dat significant negatieve effecten op 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen niet op voorhand uitgesloten kunnen worden als het gaat 
om “Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht”. In een Passende Beoordeling is het 
optreden van dergelijke effecten nader onderzocht. Uit de Passende Beoordeling volgt dat weliswaar 
sprake is van een depositietoename op daarvoor gevoelige natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 
2000-gebied “Boschhuizerbergen” instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, maar dat deze niet 
leiden tot meetbare effecten op die instandhoudingsdoelstellingen. Het oordeel voor beïnvloeding Natura 
2000-gebieden is dan ook neutraal (0). 
 
Het plangebied is in beginsel arm aan beschermde natuurwaarden, gegeven dat de aanwezige habitats 
primair een andere functie vervullen. Uit de uitgevoerde quickscan (Sanders 2019) volgt dat mogelijk 
sprake is van overtreding van onder de Wet natuurbescherming geformuleerde verbodsbepalingen als 
gevolg van de kap van bomen ten aanzien van vleermuizen, Iepenpage en vogels met jaarrond 
beschermd nest. Vervolgonderzoek uitgevoerd door Gemeente Venray laat zien dat ten aanzien van 
Iepenpage inderdaad sprake is van overtreding van verbodsbepalingen zoals geformuleerd onder de Wet 
natuurbescherming. Bijbehorend oordeel is negatief (-). 
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De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in gebieden die onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland. 
In Limburg kan daardoor geen sprake zijn van wezenlijke effecten op de wezenlijke en kenmerkende 
waarden van dit netwerk. Bijbehorend oordeel is neutraal (0). 
 
Het ten tijde van deze rapportage beschikbare ontwerp laat zien dat net iets meer bomen worden 
aangeplant dan moeten verdwijnen, zónder dat lijnvormige structuren wezenlijk veranderen. Bijbehorend 
oordeel is positief (0/+). 
 
Bodem 
In deze paragraaf worden de effecten op het thema bodem beschreven. Hierin wordt ingegaan op de 
milieu hygiënische bodemkwaliteit. De referentiesituatie wordt beschreven om vervolgens de effecten van 
de voorkeursvariant daarmee te vergelijken.  
 
Het wettelijk uitgangspunt voor het toepassen van grond is dat deze van minimaal gelijke of betere milieu 
hygiënische kwaliteit moet zijn dan de grond die reeds op de locatie aanwezig is (het standstill-principe). 
Door de wettelijke verankering van het standstill-principe en de zorgplicht is een negatief effect op de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit, ongeacht gekozen variant of ontwerp, niet toegestaan. Vergelijk van 
effecten van varianten op de milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt daarmee overbodig. Het 
voorkeursvariant zal namelijk een neutraal (0) of verbeterend effect (+) op de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit hebben. De mate van een positief effect is afhankelijk van de hoeveelheid grond met een 
betere milieuhygiënische kwaliteit die zal worden toegepast. 
 
Water 
In deze paragraaf worden de effecten op het thema water beschreven. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen bodemopbouw en geohydrologie, watergang en infiltratie. De referentiesituatie wordt beschreven 
om vervolgens de effecten van de voorkeursvariant daarmee te vergelijken.   
 
De referentiesituatie aangaande de aspecten bodemopbouw en geohydrologie, watergang en infiltratie 
leiden niet tot belemmeringen voor het realiseren van de infrastructuur of nadelige effecten tot het aspect 
water. Eerder zal een positief effect optreden in verband met afname belasting van het vuilwaterriool door 
de afkoppelmaatregelen. (+) Ter hoogte van het voorkeurstracé is het effect neutraal/verwaarloosbaar (0).  
 
Ruimtegebruik 
In dit hoofdstuk worden de effecten op het thema ruimtegebruik beoordeeld. Er wordt een omschrijving 
gegeven van de referentiesituatie en er wordt ingegaan op de effecten van de voorkeursvariant. Het gaat 
daarbij om het ruimtebeslag van de voorkeursvariant op bestaande ruimtelijke functies.   
 
De nieuwe weg komt te liggen op een stuk grond dat een ‘agrarische’ bestemming kent. Echter wordt 
deze grond niet gebruikt voor agrarische doeleinden maar, staan er tijdelijke woningen voor 
arbeidsmigranten en is het overige gedeelte bedekt met gras en bomen. De weg wordt gerealiseerd waar 
nu het grasveld ligt, qua ruimtebeslag neemt dit dus nauwelijks gebruikte grond in beslag. Het effect 
hiervan is dus neutraal/verwaarloosbaar (0). 
 
Sociale Aspecten 
In dit hoofdstuk worden de effecten op het thema sociale aspecten beoordeeld. Met sociale aspecten 
wordt in dit project bedoeld de veranderingen in sociale veiligheid, visuele hinder en barrièrewerking als 
gevolg van de nieuwe weg en aanpassingen aan de bestaande wegen. De effectwaardering wordt 
weergegeven en de effecten aangaande de voorkeursvariant worden omschreven.  
  
Sociale Veiligheid  
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Zowel bij de nieuwe weg als bij de stationsweg wordt er veel aandacht geschonken aan het creëren van 
een veilig fietspad. Ook is er voldoende ruimte voor voetgangers langs de stationsweg. Met de komst van 
de rotondes worden veilige situaties voor voetgangers en fietsers gewaarborgd. Ook voor het autoverkeer 
zorgt dit voor veel overzicht in die situaties. Het viaduct onder de A73 vormt verder geen belemmering 
vanwege het open karakter en de goede verlichting.  
 
Visuele Hinder  
De A73 vormt voor sommige bewoners aan de stationsweg een belemmering van zicht, in de nieuwe 
situatie blijft dit onveranderd. Voor bewoners aan de stationsweg aan de oostzijde van de A73 wordt een 
groot gedeelte van de hoofdrijbaan verder van de woningen gesitueerd, met toepassing van 
parallelwegen. De visuele hinder zal in dit geval afnemen.  
 
Barrièrewerking  
In de nieuwe situatie wordt er een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd waardoor de bereikbaarheid 
tussen Venray en Oostrum/Wanssum alleen maar beter wordt. De barrièrewerking van de Stationsweg 
tussen de wijken ten noorden en zuiden ervan wordt verminderd door het inpassen van goede 
oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg en de herstructurering 
van de Stationsweg het effect als licht positief is te beoordelen. De voornaamste oorzaak hiervan is de 
veilige plek voor voetgangers en het verminderen van de barrièrewerking. 
 
Score Milieuthema’s 
Tabel 0-4 geeft een totaaloverzicht van alle onderzochte milieuthema’s en diens vergelijking tussen de 
referentiesituatie en het voorkeursalternatief. Uit de tabel blijkt dat, op LCA en beschermde soorten natuur 
na, alle milieuthema’s een neutrale of positieve effectbeoordeling hebben.  
 
Tabel 0-4: totaaloverzicht onderzochte milieuthema’s  
Criteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Verkeer   

Verkeersstructuur  0 + 

 Fiets 0 0 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 0 

Bereikbaarheid 0 + 

 Fiets 0 + 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 0 

Verkeersveiligheid 0 ++ 

 Fiets 0 ++ 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 ++ 

Geluid 0 - 

Luchtkwaliteit   

 NO2   0   0 
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 PM10   0   0 

 PM2,5   0   0 

Trillingen 0 0 

Lichtinder 0 0 

Landschap 0 - 

Cultuurhistorie 0 - 

Archeologie 0 - 

Externe Veiligheid   

 Plaatsgebonden Risico 0 0 

 Groepsrisico 0 0 

Natuur   

 Europees beschermde gebieden  0 

 Beschermde soorten  - 

 Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden  0 

 Houtopstanden  0/+ 

Bodem 0 0/+ 

Water 0 0 

Ruimtegebruik 0 0 

Sociale aspecten 0 0/+ 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 
De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de 
N270 en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van 
Venray doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten. Denk hierbij aan de rotonde op de kruising van 
de Zuidsingel met de Leunseweg. Ook kent de gemeente op een aantal wegen sluipverkeer door 
woongebieden omdat er geen afdoende alternatief is geboden voor de oude, inmiddels ongewenste, 
structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is daar een sprekend voorbeeld van. Door de 
verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf verwacht men dat 
deze wegen door meer verkeer gebruikt zal worden. Dit alles leidt ertoe dat een verbetering van de 
kwaliteit van het wegennet op dit traject noodzakelijk is. De gemeente Venray wil daartoe een nieuwe 
verbindingsweg aanleggen aan de oostkant van Venray, tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, 
parallel aan de oostkant van de A73. Tevens wordt de Stationsweg, tussen de rotonde bij de Oostsingel 
en de nieuwe verbindingsweg bij de A73, opgewaardeerd. In figuur 1 is een overzichtskaart van het 
projectgebied en de wijdere omgeving opgenomen. 
 

2.2 De m.e.r. procedure en -plicht 
De gemeente Venray bereidt een bestemmingsplan voor waarmee de noodzakelijke aanpassingen voor 
de autobereikbaarheid planologisch mogelijk worden gemaakt. Aan het besluit over het bestemmingsplan 
voor de Oostverbinding Venray is een m.e.r.-plicht gekoppeld. 
De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit milieueffectrapportage en de Wet Milieubeheer. Hierbij 
dient tevens een m.e.r.-procedure te doorlopen worden. Deze m.e.r.-plicht en de daarbij horende 
procedure wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht. 
 

2.3 Doel milieueffectrapportage  
De m.e.r.-procedure is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote projecten en ingrepen. Het doel 
van een m.e.r. is om in de besluitvorming het milieubelang, naast de overige belangen, een volwaardige 
rol te laten spelen.  
 
In de milieueffectrapportage (MER) worden op een samenhangende, objectieve en systematische wijze 
de milieueffecten beschreven, die naar verwachting optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit. 
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Figuur 1: Overzichtskaart plangebied 

2.3.1 Waarom een milieueffectrapportage?  
In het besluit m.e.r. wordt wijziging of uitbreiding van bestaande wegen genoemd. Onder categorie C1.3 
van het besluit m.e.r. staat: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer 
rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met 
vier of meer rijstroken niet zijnde een autosnelweg of autoweg.” Een m.e.r.-plicht is alleen van toepassing 
in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg met vier of meer rijkstroken en een tracélengte 
van 10 kilometer of meer. Het plan voorziet niet in de realisatie van een weg met vier of meer rijkstroken 
en de totale lengte van de aan te passen wegen is minder dan 10 km. Daarom is C1.3 van het Besluit 
m.e.r. niet van toepassing.  
 
Op grond van artikel 7.2a van de Wet Milieubeheer juncto artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is 
sprake van een m.e.r. plicht als significante effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn en er 
hierdoor een passende beoordeling noodzakelijk is. Uit het onderzoek naar effecten op de natuur dat voor 
dit project reeds is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt dat de voorgenomen maatregelen leiden 
tot een toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen. Omdat op voorhand niet is 
uit te sluiten of deze toename leidt tot significante effecten op deze Natura 2000-gebieden moet een 
passende beoordeling worden uitgevoerd. Hiermee is dus sprake van een plan m.e.r.-plicht. 
 

2.3.2 Procedure  
De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
De NRD beschrijft in feite het onderzoeksvoorstel van het m.e.r. en bevat in beginsel een beschrijving van 
het project, het alternatief en/of varianten die in het m.e.r. in beschouwing wordt genomen, een 
beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden 
uitgevoerd. In de NRD is de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het m.e.r 
beschreven. 
Om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de reikwijdte en het detailniveau van het nog op te 
stellen MER is de ontwerp-NRD ter visie gelegd. Eenieder kon ten aanzien van deze notitie zienswijzen 
inbrengen. De NRD heeft ter visie gelegen van vrijdag 17 juli t/m donderdag 27 augustus 2020. Daarnaast 
is advies gevraagd aan wettelijke adviseurs, te weten provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio 
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Limburg Noord en Waterschap Limburg. Door het betrekken van deze partijen kan het m.e.r. de basis 
vormen voor een uiteindelijk breed gedragen besluitvorming.  
 
Na het ontvangen van de zienswijzen en de bestuurlijke raadpleging over de ontwerp-NRD is de NRD 
vastgesteld. Zienswijzen zijn in een Nota van Antwoord opgenomen en beantwoord. De gemeente Venray 
geeft als bevoegd gezag met de uitkomsten van dit traject haar advies voor reikwijdte en detailniveau af 
voor het m.e.r. In de volgende stap zijn de verschillende effectstudies uitgevoerd en is het voorliggend 
MER opgesteld. In samenhang daarmee en in wisselwerking met het ontwerpproces is het 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. De NRD is bijgevoegd als bijlage 1.  
 
In het MER worden de milieueffecten van het ontwerp en de eventuele uitvoeringsvarianten in beeld 
gebracht. Tevens wordt getoetst of aannemelijk kan worden gemaakt of met het ontwerp en deze 
varianten aan de wettelijke normen/grenswaarden kan worden voldaan.  
Het MER en het ontwerpbestemmingsplan worden tegelijkertijd door de gemeente gepubliceerd en 
openbaar gemaakt. Eenieder kan hierop zienswijzen indienen tijdens de periode van ter inzagelegging. 
Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan mede op basis van het MER, de reacties en de advisering 
daarover inclusief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r., vastgesteld door de gemeenteraad van de 
Gemeente Venray.  
 
Voor de besluitvorming bestemmingsplan met milieueffectrapportage wordt de procedure gevolgd zoals 
weergegeven in bijlage 2. 

2.4 Doel milieueffectrapportage 
De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit milieueffectrapportage en de Wet Milieubeheer. Doel 
van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de voorbereiding en vaststelling 
van besluiten. Het milieueffectrapport (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het 
bestemmingsplan. In het m.e.r. wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de referentiesituatie 
en de mogelijke (zowel positieve als negatieve) gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het 
voornemen. Indien uit de resultaten van de onderzoeken compenserende of mitigerende maatregelen 
noodzakelijk blijken dan worden de maatregelen én hun effect(en) in beeld gebracht. 

2.5 Betrokken partijen  
Initiatiefnemers 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray is initiatiefnemer van het project 
en de m.e.r.-procedure. 
 
Bevoegd gezag 
Dit is de overheidsinstantie, die bevoegd is om over het voornemen van de initiatiefnemer een besluit te 
nemen. In deze m.e.r.-procedure is dat de gemeenteraad van Venray.  
 
Commissie voor de milieueffectrapportage 
Na afronding van het MER, wanneer het MER ter inzage wordt gelegd, brengt de Commissie m.e.r. een 
toetsingsadvies uit over het MER. Dit gaat over de juistheid en volledigheid van het MER voor de 
besluitvorming over het bestemmingsplan. 
 
Wettelijke adviseurs 
Het Bevoegd gezag dient advies te vragen aan de wettelijke adviseurs. In het kader van deze m.e.r. zijn 
dat in ieder geval de wettelijke adviseurs voor de bestemmingsplanprocedure. 
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2.6 Opbouw van deze milieueffectrapportage 
In het eerste hoofdstuk wordt de m.e.r.-procedure toegelicht. Er wordt ingegaan op de m.e.r.-plicht en het 
doel van deze rapportage. Ook worden de betrokken partijen benoemd. Hoofdstuk 2 geeft een 
beschrijving van het probleem en het doel van het project. Hoofdstuk 3 brengt het plangebied in kaart. 
Daarbij wordt ook een weergave van het studiegebied gegeven, het gebied waarbinnen de effecten van 
het alternatief worden verwacht. Ook wordt in dit hoofdstuk de referentiesituatie beschreven, de afgevallen 
varianten en het te onderzoeken alternatief. 
 
In hoofdstuk 4 komen alle milieueffecten aan bod. De belangrijkste gevolgen van de nieuwe 
verbindingsweg op het milieu worden overzichtelijk in beeld gebracht. In het afsluitende vijfde hoofdstuk 
worden de leemten in kennis benoemd (ontbreken van voldoende informatie over een milieuaspect) en de 
eventuele vervolgstappen hierdoor. 
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3 Probleemanalyse en doelstelling 

Figuur 2: Toponiemenkaart 

3.1 Probleemanalyse  
De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de 
N270 en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van 
Venray doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Denk hierbij 
aan de rotonde op de kruising op de Leunseweg met de Zuidsingel. Deze rotonde wordt zwaar belast door 
het ontbreken van een alternatieve ontsluiting richting het centrum van Venray. Ook op de Stationsweg 
liggen een aantal kruisingen die vanuit het ideaalbeeld in het kader van verkeersveiligheid vormgegeven 
dienen te worden met een rotonde. Het gaat hier om de kruispunten bij de Kruidenlaan en de Klaproos. 
Ook kent de gemeente op een aantal wegen sluipverkeer door woongebieden omdat er geen afdoende 
alternatief is geboden voor de oude, inmiddels ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van 
Oostrum is daar een sprekend voorbeeld van. De stationsomgeving is een drukke omgeving met veel 
gemotoriseerd verkeer dat deze route mede gebruikt als doorstroomroute richting het centrum van 
Venray. Kijkend naar de stedelijke structuur kan worden geconstateerd dat er een noord-zuid verbinding 
ontbreekt tussen de Oostsingel en de Stationsweg, ter hoogte van het station. Voor een breedte van 2km 
ontbreekt deze noord-zuid verbinding waardoor zoekverkeer in de regio wordt veroorzaakt. 
Stedenbouwkundig en structuur technisch gezien is een verbinding daarom wenselijk.  
 
Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf verwacht 
men dat de wegen rondom de N270 en de aansluitende wegendoor meer verkeer gebruikt zal worden. Dit 
alles leidt ertoe dat een verbetering van de kwaliteit van het wegennet op dit traject noodzakelijk is.  
 
Gemeente Venray wordt ontsloten door de A73 die de gemeente in noord-zuidrichting doorsnijdt. Aan de 
westzijde van de A73 ligt de kern Venray en aan de oostzijde de kern Oostrum. Aan de zuidzijde ligt de 
provinciale weg N270 die in een oost-westontsluiting voorziet. De A73 vormt een barrière in de oost-
westverbindingen.  
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Hierdoor is het centrum van Venray vanuit de oostzijde te bereiken via drie alternatieven: 
1- Via de N270 en de Leunseweg 
2- Via de N270, de Germaan en de Henri Dunantstraat 
3- Via de N270, de Monseigneur Hanssenstraat en de Stationsweg 
In figuur 3 worden deze drie alternatieven zichtbaar gemaakt. Alle drie de alternatieven kennen 
tekortkomingen. Zo is de route via de Leunseweg in spitsuren overbelast en is uitbreiding van de 
capaciteit op deze verbinding niet meer mogelijk. Bovendien voert de verbinding langs het Raayland 
College, een middelbare school waar sprake is van veel fietsverkeer tijdens met name de ochtendspits. 
Extra verkeer over deze route leidt tot verkeersonveilige situaties. De route wordt vooral gebruikt door 
verkeer ten zuiden van Venray en verkeer met een relatie met de A73 richting zuiden.  
 
De route over de Germaan en de Henri Dunantstraat wordt door het verkeer richting centrum oost 
nauwelijks gebruikt. De route is vooral interessant voor verkeer vanuit de Blakt. Uit tellingen blijkt dat 
verkeer dat via de Germaan naar het oostelijk deel van het centrum rijdt ook gebruik maakt van de route 
door St. Antoniusveld. Deze route voert over erftoegangswegen in een woonwijk en is ongewenst in 
verband met verkeersveiligheid en het behouden van een prettige woonleefklimaar. 
 
De derde route wordt veelal door verkeer gebruikt uit de oostelijke richting en gaat door de kern van 
Oostrum. Ook deze route is ongewenst gelet op het verblijfskarakter van de kern Oostrum. Bij het station 
wordt het project upgrade stationsomgeving uitgevoerd. Daarin wordt de nadruk gelegd op fiets- en 
voetgangers. Doorgaand verkeer langs het station vanuit Oirlo, Oostrum en Landweert is daarin 
ongewenst en dus is een alternatief voor dit verkeer zeer gewenst. 

 

3.2 Doelstelling en kader 
De regio Noord-Limburg heeft met 8 verschillende gemeentes de mobiliteitsvisie ‘Trendsportal’ opgesteld. 
Het is een regio waar mobiliteit van levensbelang is en het gebied speelt, met hun innovatieve fietspaden, 
goede snelwegen en logistieke netwerken, een belangrijke rol voor eigen land en voor Europa. 
Trendsportal is opgericht om tijdig in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de regio en probeert 
te doorgronden waar de regio over pakweg 20 jaar staat.  
 

Figuur 3  Ontsluitingsroutes centrum Venray 
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De gemeente Venray is aangesloten als één van de acht gemeentes. Er wordt aan vijf hoofddoelen 
gewerkt, namelijk 
 Verbeteren van de kwaliteit van leven. 
 Verbeteren van de verkeersveiligheid. 
 Aantrekkelijk mobiliteitssysteem ontwikkelen. 
 Ondersteunen van de milieu- en energietransitie. 
 Verbeteren van de ruimtelijk economische bereikbaarheid. 
 
Verschillende projecten moeten gaan bijdragen aan het realiseren van bovenstaande doelen. De aanleg 
van een nieuwe verbindingsweg en het opwaarderen van de bestaande Stationsweg is daar onderdeel 
van. 
 
Als onderdeel van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de gemeentelijke 
wegenstructuur aan de oostzijde van Venray te versterken om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
van Venray te verbeteren.  
 
Vanuit het oogpunt van verkeersleefbaarheid is het niet wenselijk dat doorgaand verkeer door de kern van 
Oostrum rijdt en daarom heeft de gemeente het streven om deze intensiteiten te verlagen. Dit is ook zo 
opgenomen in de nota “Uitgangspunten netwerken infrastructuur en verkeer”, waarbij de Mgr. 
Hanssenstraat als erftoegangsweg is aangemerkt en de Stationsweg tussen kruising met de Mgr. 
Hanssenstraat en het viaduct van de A73 is aangemerkt als wijkontsluitingsweg. 
Om het verkeer aan de oostzijde van Venray beter te geleiden en de kern Oostrum te ontzien, wordt er 
een verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg door de gemeente Venray 
gerealiseerd. Daarnaast is het doel van de verbindingsweg een verlaging van de verkeersintensiteit in Sint 
Antoniusveld en in de stationsomgeving. 
 
Doelstelling 1: Versterking Oostelijke ontsluiting 
De eerste doelstelling is het versterken van de oostelijke structuur van Venray. Momenteel functioneert de 
oostelijke ontsluiting niet optimaal doordat met name de parkeervoorzieningen aan de oostzijde van het 
centrum geen logische ontsluiting kennen. Door deze te optimaliseren, kan het centrum van Venray 
aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. Het versterken van de oostelijke structuur heeft tevens 
als doel het verkeer richting het centrum van Venray beter te spreiden. Momenteel is de Stationsweg de 
belangrijkste invalsweg vanuit het oosten. Door deze te verbinden met de Henri Dunantstraat kunnen 
beide wegen beter benut worden. 
 
Doelstelling 2: Ontlasten Stationsweg Oost, Mgr. Hanssenstraat en Sint Antoniusveld 
Het project heeft eveneens als doel de huidige route over de Stationsweg Oost te ontlasten. Door een 
verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan te leggen, kan het verkeer zich beter 
spreiden. Ook biedt dit een kans om de bereikbaarheid van het stationsgebied te vergroten, wat ook voor 
het openbaar vervoer voordelig is.  
 
Daarnaast zou een verbeterde oostelijke structuur een positief effect hebben op het verminderen van 
sluipverkeer door woongebieden welke niet voorzien in een doorgaande functie. Momenteel is er 
voornamelijk sluipverkeer aanwezig door Antoniusveld en door Oostrum. Het verbeteren van de oostelijke 
structuur zal dit sluipverkeer dan mogelijk ook verminderen, wat verkeersoverlast voor bewoners van deze 
wijk en dit dorp wegneemt. Een ander bijkomend voordeel van de verbindingsweg is dat het terrein waar 
momenteel de campus is gevestigd, kan dienen als ontsluitingsweg zodra dit terrein wordt ontwikkeld naar 
industrie met meerdere kavels (ontsluiting dan waarschijnlijk via parallelweg). 
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In de planvorming worden tevens verkeersveiligheidskwesties opgelost door de risico’s in het huidige 
verkeerssysteem te beperken. Dit in lijn met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat uitgaat van een 
risico gestuurde aanpak.  
 
Door de situatie van het fietsverkeer te verbeteren en te werken aan de verbetering van de ontsluiting van 
het treinstation passen de plannen in de ambities van duurzame mobiliteit.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 mei 2021 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BH4288TPRP2101110934 9  

 

4 Het voornemen  

4.1 Plan- en studiegebied 
Plangebied 

In figuur 4 is een plattegrond van een gedeelte van de stad Venray weergegeven. De rode lijn op deze 
afbeelding geeft het plangebied weer. De verticale lijn rechts van de A73 wordt de nieuwe verbindingsweg 
tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. De horizontale lijn is de weg die wordt opgewaardeerd 
tot gebiedsontsluitingsweg, dit is de Stationsweg vanaf de rotonde bij de Oostsingel tot aan de A73.  
 
De nieuwe verbindingsweg komt te liggen tussen de aan de westzijde gelegen A73 en aan het oostzijde 
gelegen industriegebied de Hulst. De Hulst ligt precies tussen Venray en Oostrum in. Ten zuiden van de 
Hulst ligt ook een industriegebied, namelijk de Blakt. Rondom deze industriegebieden en het dorp 
Oostrum is veel landbouwgrond aanwezig.  
 
De huidige Stationsweg vanaf de Oostsingel tot aan de A73 is een geasfalteerde weg waar de snelheid 50 
km/h wordt gehanteerd. Het is een 1-baans weg zonder stoplichten of rotondes met busstations aan 
weerszijden van de weg. Ook liggen aan weerszijden van de Stationsweg woningen. Aan de noordzijde 
van de stationsweg ligt de wijk Landweert en aan de zuidzijde van de stationsweg de wijk Sint 
Antoniusveld.  
Tevens bevindt zich langs de weg een apotheek, cafetaria en een autogarage.  

4.2 Referentiesituatie 
Een MER kijkt altijd in de toekomst, de voorgestelde oplossingen worden altijd vergeleken met de 
referentiesituatie (ook wel autonome situatie genoemd). De referentiesituatie is gebaseerd op de huidige 
situatie en de gevolgen van de zogenaamde autonome ontwikkelingen.  De referentiesituatie is de situatie 
in 2030, waarbij de voorgestelde maatregelen van dit project niet worden meegenomen, maar wel wordt 
uitgegaan van de ruimtelijke en infrastructurele plannen die in grote mate zeker zijn (ruimtelijke besluiten 
en/of voor zover het door de overheid gefinancierd is: financieel gedekt).  
Dat zijn de autonome ontwikkelingen. De milieueffecten van de alternatieven en varianten worden met 
deze referentiesituatie vergeleken. 

Figuur 4  Plangebied 
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4.2.1 Huidige situatie 
In de huidige situatie is het zo dat verkeer dat over de N270 vanuit de richting Wanssum rijdt, vόόr de 
aansluiting met de snelweg A73 twee mogelijkheden heeft om de N270 te verlaten om het centrum van 
Venray te bereiken. De eerste mogelijkheid is om te rijden via de kern van Oostrum over de Mgr. 
Hanssenstraat en de Stationsweg. De tweede mogelijkheid is de route via het bedrijventerrein De Hulst 
over de Henri Dunantstraat. Het meeste verkeer kiest op dit moment voor de eerste route. In figuur 5 
staan deze routes weergegeven. 

De veiligheid van voetgangers op de Stationsweg is maar deels gewaarborgd vanwege het ontbreken van 
trottoirs op gedeeltes. De Stationsweg aan de oostkant van de A73 is ingericht als een wijkontsluitingsweg 
en de Mgr. Hanssenstraat is recent omgevormd naar erftoegangsweg met 30km/u als snelheidsregime. 
De Stationsweg ten westen van de A73 tot aan de Kruidenlaan is ingericht als wijkontsluitingsweg, maar 
deze inrichting past niet bij de vastgestelde typologie als gebiedsontsluitingsweg. 

4.2.2 Autonome ontwikkelingen  
Autonome ontwikkelingen (2030) zijn ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen waarover al een besluit 
is genomen en die ook gerealiseerd worden als de Oostverbinding niet wordt gerealiseerd. Als peiljaar 
wordt in het MER 2030 gehanteerd. De ontwikkelingen die zijn opgenomen in het verkeersmodel gelden 
als basis voor de autonome ontwikkelingen in de gemeente Venray. Deze ontwikkelingen hebben 
betrekking op de tijdsperiode tot 2030, wat als peiljaar wordt gezien.  
  

Figuur 5  Huidige situatie 
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4.3 Toelichting en onderbouwing van eerder afgevallen varianten 
In deze paragraaf worden de eerder afgevallen varianten beschouwd in relatie tot de verkeerskundige 
doelstellingen. Daarnaast is ook gekeken naar de varianten in relatie tot stikstofdepositie. Deze tweede 
aspect is toegevoegd bij het beschouwen van de varianten omdat stikstofdepositie aanleiding is om het 
MER op te stellen. In het MER worden alleen varianten beschouwd die redelijkerwijs in beschouwing 
kunnen worden genomen.  

4.3.1 Verkeerskundige beschouwing varianten 
Verkeerskundig is in de variantenstudie door Royal HaskoningDHV uit 2017 aangetoond dat de aanleg 
van een nieuwe verbindingsweg de meest kansrijke variant is.  
Door gebruik te maken van de bebouwingsvrije zone langs de A73 kan efficiënt gebruik gemaakt worden 
van beschikbare grond. Andere varianten stuiten op beperkt verkeerskundig resultaat, 
inpasbaarheidsproblemen of er hoge kosten.  
Reden voor de gemeenteraad om op 12 februari 2019 de voorkeursvariant vast te stellen en over te gaan 
tot de ontwerpfase van de aanleg van de verbindingsweg en hiermee de m.e.r.-procedure te starten. In 
figuur 6 zijn de varianten weergegeven. 
 
1. De aanleg van een verbindingsweg aan de westzijde van de A73 
Vergelijkbaar met de referentievariant, kan er ook gedacht worden aan een verbindingsweg aan de 
westzijde van de A73. Deze variant is zeer vergelijkbaar met de referentievariant en ligt dichter bij het 
centrum. De variant heeft mogelijk ook potentieel bij het verminderen van het sluipverkeer door 
Antoniusveld. Deze variant is afgevallen vanwege de fysieke inpasbaarheid van de variant. 
 
2. Het verbeteren van de verbinding Henri Dunantstraat – Oostsingel 
In deze variant wordt de bestaande route via de Oostsingel geoptimaliseerd waardoor deze route 
aantrekkelijker wordt om het centrum te bereiken vanaf de N270. Op de rotonde van de Henri 
Dunantstraat met de Oostsingel ontbreekt de bewegwijzering naar het centrum. Zowel links als rechts 
staan weliswaar bestemmingen, het centrum ontbreekt. 
Daarnaast kan de oostelijke structuur op dit punt verbeterd worden door als het ware een bypass aan te 
leggen. Deze bypass zorgt ervoor dat het einde van de Henri Dunantstraat niet afbuigt richting het zuiden 
maar ter hoogte van de Oude Oostrumseweg aansluit op de Oostsingel. De bypass bleek lastig in te 
passen en onvoldoende verkeerskundig effect te sorteren waardoor deze variant is afgevallen. Verkeer 
blijft na de maatregel voor het grootste deel de bestaande routes gebruiken. 
 
3. Het herstellen van de oude verbindingsweg via de Oude Oostrumseweg 
Deze variant anticipeert op het ontbreken van een doorsteek tussen de Singelring en de centrumring. De 
oude verbinding via de Oude Oostrumseweg is daarvoor de meest voor de hand liggende optie. Deze weg 
is momenteel een 30 km/h zone en kent een beperkt profiel met bewoning aan twee zijden van de weg. 
Om de verbinding vloeiend te laten verlopen is het wenselijk om de Henri Dunantstraat recht tegenover de 
Oude Oostrumseweg te laten aansluiten. Dit houdt in dat de bestaande rotonde naar het noorden moet 
worden verplaatst. Vanwege inpasbaarheid is deze variant uiteindelijk komen te vervallen. 
 
4. Het verbeteren van de Henri Dunantstraat – Zuidsingel 
In deze variant gaan we ervan uit dat we het verkeer van de Henri Dunantstraat een goede verbinding 
bieden richting de Zuidsingel en vice versa. Op deze manier zal ook de route via de Leunseweg vanuit de 
oostzijde aantrekkelijker worden. 
Naast aanpassingen op de kruising van de Henri Dunantstraat met de Zuidsingel zijn aanpassingen op de 
kruising van de Zuidsingel met de Leunseweg van belang. Een goede doorstroming is dan ook van belang 
om dit alternatief aantrekkelijk te maken. 
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De variant genereert te weinig effect en biedt bovendien weinig meerwaarde voor het versterken van de 
oostelijke zijde van het centrum. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes 
gebruiken. Om deze redenen is de variant afgevallen. 
 
5. Het verbeteren van de doorstroming N270 – Leunseweg 
Het verbeteren van de doorstroming tussen de N270 en de Leunseweg is een maatregel welke onderdeel 
uitmaakt van de werkzaamheden in het kader van de Via Venray. Voorgesteld wordt om een partiele 
eirotonde aan te leggen waardoor de kruising tussen de N270 en de Leunseweg gelijkwaardig wordt 
vormgegeven. Door deze rotonde in te passen zal dus de doorstroming tussen de N270 en de Leunseweg 
verbeteren, waardoor de route over dit kruispunt van en naar het oosten aantrekkelijker wordt. In de studie 
is deze variant afgevallen omdat deze voor het oostelijk deel van het centrum weinig effect heeft. Verkeer 
blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes gebruiken. Inmiddels is in het kader van 
de Via Venray besloten de situatie bij de aansluiting N270 en de Leunseweg anders vorm te geven. 
 

 
Figuur 6  Varianten 
 

4.3.2 Depositieberekening afgevallen varianten 
De voorkeursvariant en de reeds afgevallen varianten zijn onderwerp van berekening geweest met behulp 
van AERIUS-calculator (Aerius, 2021).  
 
Uit de AERIUS-berekening (zie bijlage 1 “depositieberekeningen” van bijlage 4 van deze MER), volgt dat 
de depositietoename voor de aanlegfase maximaal 0,02 mol N ha-1 j-1 bedraagt ter plaatse van de 
omliggende Natura-2000 gebieden. Doordat deze toename voor maximaal twee jaar duurt en de 
stikstofdepositie onder de 0,05 mol N ha-1 j-1 blijft, is geconcludeerd dat deze toename geen significante 
nadelige effecten zal hebben op de aangrenzende Natura-2000 gebieden. De aanlegfase is dus niet 
onderscheidend bij het al dan niet beschouwen van alternatieven in het MER. 
 
Voor de gebruiksfase zijn de varianten doorgerekend zodat een vergelijking kan worden gemaakt met het 
referentiejaar (2021) en prognosejaar (2024 na realisatie).  
 
Voor het prognosejaar 2024 ten opzichte van het referentiejaar (2021) is sprake van een afname in 
stikstofdepositie voor alle varianten, zie tabel 1.  
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Variant NO2 emissie (kg/jaar) NH3 emissie (kg/jaar) Max. brekend stikstof (mol 
N/ha/jaar) 

Referentiejaar (2021, zonder 
project) 

12.958,79 1.033,41 2,15  

Prognosejaar 2024 (met project) 

Voorkeursvariant 12.753,35 1.015,24 2,13 

Variant 1 (verbindingsweg 
westzijde A73) 

12.670,14 1.007,59 2,09 

Variant 2 (verbetering 
verbinding Henri Dunanstraat 
– Oostsingel) 

12.474,07 995,21 2,06 

Variant 3 (herstellen van de 
oude verbindingsweg via de 
Oude Oostrumseweg) 

12.488,20 995,37 2,06 

Variant 4 (verbeteren van de 
Henri Dunanstraat – 
Zuidsingel) 

12.464,48 993,84 2,06 

Variant 5 ((verbeteren van de 
doorstroming N270 – 
Leunseweg) 

12.500,47 996,69 2,06 

Tabel 1 Rekenresultaten AERIUS Calculator. Bron: Peutz, d.d.9-12-2020 
“Oostverbinding Venray -depositieberekening” kenmerk V1355-5-RA, blz 12, 
bijlage 1 bij bijlage 4). 
 
Dit betekent dat stikstofdepositie niet onderscheidend is voor de varianten in het prognose jaar 2024 
waardoor deze naar verwachting niet leidt tot wezenlijke andere milieugevolgen. Bovendien zijn de 
varianten 1 t/m 5 reeds afgevallen omdat deze niet voorzien in de doelstelling, ruimtelijke 
inpasbaarheidsproblemen of hoge kosten hebben.  

4.4 De te onderzoeken variant: de Oostelijke verbindingsweg 
Er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, parallel 
aan de oostkant van de A73. Bij dit plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg, dit vindt plaats 
tussen de rotonde bij de Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg bij de A73. Het bedraagt een tracé van 
circa 1,6 kilometer, waarvan circa 400 meter nieuwe verbindingsweg. In figuur 6 wordt dit schematisch 
weergegeven.  
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De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is noodzakelijk omdat na de aanleg 
van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. De plannen omvatten 
onder andere reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de 
aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat). 
Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast zit het creëren van 
veilige oversteken in de plannen. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrij-liggende fietspaden 
aangelegd. Fietsers kunnen door deze maatregelen veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden 
zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger 
voor de bewoners van de Stationsweg. 
De aanleg van de verbindingsweg heeft gevolgen voor het westelijk deel van de stationsweg tussen de 
Oostsingel en de A73. Deze weg is momenteel gecategoriseerd als wijkontsluitingsweg maar krijgt door 
de aanleg van de verbindingsweg hogere intensiteiten te verwerken. Reden voor de gemeente Venray om 
de wegcategorie aan te passen naar gebiedsontsluitingsweg en te starten met een ontwerpproces ten 
einde te komen tot een opgewaardeerde Stationsweg. In dit ontwerp staan de verkeersveiligheid, 
oversteekbaarheid en leefbaarheid van omwonenden centraal. 
 

Figuur 7  Aanduiding nieuwe verbindingsweg en stationsweg 
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Ontwerp 

 

In figuur 8 is een plattegrond van de indeling van de nieuwe verbindingsweg en in figuur 9 een 
dwarsprofiel hiervan toegevoegd. 
 
Afgevallen inrichtingsvarianten op voorkeursvariant  
Een variantenstudie heeft uitgewezen dat er geen inrichtingsvarianten voor deze situatie mogelijk zijn. De 
beperkte ruimte en functionele inpasbaarheid laten geen inpassing toe. Waarom bepaalde varianten niet 
mogelijk zijn wordt hieronder verklaard: 
 
Aansluitingen 
Mogelijk onderscheidend zou zijn de vormgeving van de aansluitingen. In de voorkeursvariant zijn 
rotondes voorzien. Kruispunten met verkeersregeling installaties (VRI’s) zouden daarentegen minder 
ruimtebeslag met zich meenemen. Echter vanuit verkeersveiligheid zijn VRI’s minder aantrekkelijk.  

Dwarsprofiel 

Figuur 8  Bovenaanzicht ontwerp nieuwe verbindingsweg 

Figuur 9  Dwarsprofiel nieuwe verbindingsweg 
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De kans bestaat namelijk dat verkeer met een hogere snelheid het kruispunt of de T-splitsing passeert en 
dat rood licht wordt genegeerd.  Rotondes bevorderen daarentegen de relatie met ander verkeer op de 
weg en bieden voorrang voor fietsers indien gewenst, wat aansluit op het gemeentelijk beleid qua fietsers 
op de voorgrond. T-splitsingen hebben een negatief effect op de verkeersdoorstroming waardoor deze 
oplossing ook afvalt.   
  
Wegvakken  
Uitgangspunt voor het ontwerp en de wegvakken is Duurzaam Veilig. Andere varianten dan de 
voorkeursvariant zijn dan ook niet mogelijk. 
  
Routes 
Alle denkbare routes lopen via de N270, Henri Dunantstraat of de Stationsweg. Een extra doorsteek van 
de A73 is vanwege bestaande bebouwing niet mogelijk. Via deze drie doorgangen blijven een aantal 
varianten over die in een eerder stadium bekeken zijn. Vanwege planologische redenen zoals 
aanwezigheid van bebouwing, uit oogpunt van leefbaarheid of een beperkt verkeerskundig effect zijn deze 
varianten afgevallen.  
  
Mogelijkheid tot verbetering Omgevingskwaliteit 
Dit aspect betreft de mogelijkheid om de kwaliteit van de bestaande omgevingskwaliteiten te verbeteren.  
In de verkaveling van het bedrijventerrein ‘De Hulst’ is rekening gehouden met de aanleg van de weg. De 
weg wordt niet aangelegd dichterbij bestaande woningen. Geluid reducerend asfalt zal worden toegepast. 
Met name in het oostelijk deel van de stationsweg zal de hoofdrijbaan minimaal 5 tot wel 12 meter van de 
bestaande lijn van de woning af schuiven, wat een positief effect heeft op de beleving van de 
verkeersintensiteit.  
 
De huisvesting aan de Henri Dunantstraat, parallel aan de A73, valt buiten de normen van de Wet 
geluidshinder. Deze panden worden namelijk niet als woningen beschouwd, maar als logiesfuncties. Deze 
campus is gerealiseerd met een omgevingsvergunning voor de duur van maximaal 5 jaar met een 
eenmalige verlenging van maximaal 5 jaar. Dit betekent dat het een tijdelijk situatie is waarbij wordt 
aangenomen dat deze rond 2029 uiterlijk verdwijnt. Dit maakt het geen bepalend aspect.  
 
Met betrekking tot groen neemt de oppervlakte niet toe. Wel wordt er kwaliteitsverbetering toegepast door 
middel van het aanleggen van meer beplanting en andere flora zoals meerdere soorten bomen en bollen. 
Het algehele beeld en de beleving van het groen zal toenemen. Daarbij worden er meer bomen geplant 
dan dat er worden gekapt. Bij de te kappen bomen zijn geen waardevolle monumentale bomen betrokken, 
deze worden juist ruim ingepast om het voortbestaan te waarborgen.  
  
Met betrekking tot de afwatering wordt de gehele Stationsweg straks voorzien van een hemelwaterriool, 
waarmee de openbare ruimte wordt afgekoppeld van het gemengd stelsel. Dit heeft een positief effect op 
de plaatselijke waterhuishouding van de ondergrond, alsmede een minder grote belasting van het 
gemengd riool, waardoor rioolproblemen zoals overstorten worden voorkomen in de toekomst. Daar waar 
de verbindingsweg wordt gerealiseerd wordt meteen de verharding voorzien van infiltratieriool, waardoor 
dit hemelwater ter plaatse wordt geborgen.  
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5 Milieueffecten 

5.1 Beoordelingskader 
De kern van het MER is dat de belangrijkste gevolgen van nieuwe verbindingsweg op het milieu 
overzichtelijk in beeld worden gebracht. In het navolgende is aangegeven welke aspecten worden 
onderzocht in het MER en op basis van welke criteria de te onderzoeken milieuaspecten worden 
beoordeeld.  
 
Voor een aantal aspecten zal de beoordeling plaatsvinden op basis van kwantitatieve gegevens. Waar dat 
niet kan of waar dat niet nodig is wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving van de effecten. De 
effecten worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve score met behulp van de volgende 
scoreschaal. Het voornemen wordt daarbij vergeleken met de referentiesituatie:  
 

Score Verklaring 
++ Zeer positief effect 
+ Positief effect 
0 Geen of verwaarloosbaar effect/neutraal 
- Negatief effect 
-- Sterk negatief effect 

Tabel 2: 5 puntsschaal 
 
De planhorizon voor het MER is 2030 (tenzij anders aangegeven bij de specifieke milieuthema’s), zijnde het 
jaar waarvoor is aangenomen dat alle mogelijk gemaakte ontwikkelingen zijn ingevuld.  
 
In tabel 3 zijn de onderzochte milieuaspecten met bijbehorende toetsingscriteria weergegeven.  

Aspecten  Beoordelingscriteria Beoordeling 
Verkeer en vervoer Verkeersstructuur, bereikbaarheid  

verkeersveiligheid 
Kwantitatief 
Kwalitatief 

Geluid Geluidbelasting (verschil) bij geluidgevoelige 
bestemmingen 
Juridische maakbaarheid 

Kwantitatief 
Kwantitatief 

Luchtkwaliteit Stikstofdioxide (NO2) 
Fijnstof (PM10 en PM2.5) 

Kwantitatief 
Kwantitatief 

Trillingen Mate van hinder door trillingen Kwalitatief 
Lichthinder 
 

Mate van hinder door lichtinval  
 

Kwalitatief 
 

Externe veiligheid Groepsrisico 
 
Plaatsgebonden risico 
 

Kwalitatief 
Kwalitatief 

Natuur  Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, 
GNN, Groene ontwikkelingszone) 
Beïnvloeding beschermde soorten (Flora en Fauna) 

Kwalitatief 

Landschap, 
archeologie en 
cultuurhistorie  

Landschap en ruimtelijke kwaliteiten  
Archeologische waarden 
Cultuurhistorische waarden 

Kwalitatief 
Kwalitatief 
Kwalitatief  

Bodem  Bodemkwaliteit 
Draagkracht 

Kwalitatief 
Kwalitatief 

Water  Oppervlaktewater (Kwaliteit- en kwantiteit) 
Grondwater (Kwaliteit- en kwantiteit) 

Kwalitatief 
Kwalitatief 

Ruimtegebruik Ruimtebeslag op functies  Kwantitatief 
Sociale aspecten Barrièrewerking  

Visuele hinder van de weg 
Sociale veiligheid 

Kwalitatief 
Kwalitatief 
Kwalitatief  

Tabel 3: Milieuaspecten 
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5.2 Verkeer en vervoer 
Gemeente Venray heeft een breed takenpakket op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij 
niet alleen om het beheer en onderhoud van haar wegen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
toekomstbestendig maken van de mobiliteit. Dat raakt de onderwerpen bereikbaarheid, duurzaamheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid in onderlinge samenhang. Venray heeft een verantwoordelijkheid om 
locaties binnen de gemeente goed bereikbaar te houden. Zo optimaliseren zij het leefklimaat en de 
verkeersveiligheid. Daarnaast heeft mobiliteit veel raakvlakken met de ruimtelijke inrichting, economische 
ontwikkeling, klimaatbeleid en werkgelegenheid binnen gemeenten. In het hoofdstuk verkeer beschrijven 
we de huidige verkeerssituatie die we vervolgens vergelijken met het voorkeursalternatief waarbij de 
verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat wordt aangelegd. 

5.2.1 Verkeerstructuur 
Referentiesituatie 
De gemeente Venray wordt ontsloten door de A73 die de gemeente in noord-zuidrichting doorsnijdt. Aan 
de westzijde van de A73 ligt de kern Venray aan de oostzijde de kern Oostrum. Aan de zuidzijde ligt de 
provinciale weg N270 die in een oost-westontsluiting voorziet. De A73 vormt een barrière in de oost-
westverbindingen. Hierdoor is het centrum van Venray vanuit de oostzijde te bereiken via drie 
alternatieven: 
1- Via de N270 en de Leunseweg. 
2- Via de N270, de Germaan en de Henri Dunantstraat. 
3- Via de N270, de Monseigneur Hanssenstraat en de Stationsweg. 
Alle drie de alternatieven kennen tekortkomingen. Zo is de route via de Leunseweg in spitsuren overbelast 
en is uitbreiding van de capaciteit op deze verbinding niet meer mogelijk. Bovendien voert de verbinding 
langs het Raayland College, een middelbare school waar veel fietsverkeer tijdens met name de 
ochtendspits voor verkeersonveilige situaties zorgt. De route wordt vooral gebruikt door verkeer ten 
zuiden van Venray en verkeer met een relatie met de A73 richting zuiden.  
De route over de Germaan en de Henri Dunantstraat wordt door het verkeer richting centrum oost 
nauwelijks gebruikt. De route is vooral interessant voor verkeer vanuit de Blakt. Uit tellingen blijkt dat 
verkeer dat via de Germaan naar het oostelijk deel van het centrum rijdt ook gebruik maakt van de route 
door St. Anthoniusveld. Deze route voert over erftoegangswegen in een woonwijk en is ongewenst. 
De derde route wordt veelal door verkeer gebruikt uit de oostelijke richting en gaat door de kern van 
Oostrum. Ook deze route is ongewenst gelet op de verblijfskaraker van de kern Oostrum. 
 
Voorkeursalternatief 
Om de capaciteitsverdeling rondom de oostelijke ontsluiting van Venray te optimaliseren wordt 
bovenstaande situatie vergeleken met een alternatief met een additieve verbindingsweg in het gebied. 
Hierbij is een nieuwe route beoogd om de capaciteitsverdeling van de oostelijke ontsluiting van het 
centrum van Venray te verbeteren. Deze ‘nieuwe’ ontsluiting loopt vanaf de N270, via De Germaan naar 
de Henri Dunantstraat waarbij een verbindingsweg wordt aangelegd tussen de Henri Dunantstraat en de 
Stationsweg parallel aan oostelijke zijde van de A73. Via de Stationsweg wordt op deze manier de 
Oostsingel bereikt en daarmee het centrum van Venray. 
 
Naast de aanleg van de verbindingsweg worden een aantal bovengenoemde wegen heringericht. Zo 
wordt de Stationsweg vanaf de Oostsingel opnieuw ingericht waarbij er een ventweg wordt gecreëerd. 
Hierdoor kunnen de fietsers die gebruik maken van de Stationsweg om bij het station te komen veiliger 
deelnemen aan het verkeer. Tevens vinden er daardoor minder interacties plaats op de weg aangezien de 
erven aangrenzend aan de Stationsweg ook bereikbaar zijn via de ventweg waardoor het afslaand 
verkeer is geminimaliseerd. Daarnaast wordt de Stationsweg voorzien van een ruime middenberm 
waardoor ook de veiligheid van het gemotoriseerde verkeer wordt verhoogd. De kruisingen met de 
Kruidenlaan, de Klaproos en de ‘nieuwe’ kruising die ontstaat door de aanleg van de verbindingsweg 
worden voorzien van rotondes.  
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Dit is optimaal voor de verkeersveiligheid van de Stationsweg doordat de rechtstand wordt doorbroken. 
Ter hoogte van de Stationsweg waar de A73 bovenover steekt is het wegens plaatsgebrek echter niet 
langer mogelijk om een ventweg te realiseren. Vanaf deze plek richting oosten wordt de Stationsweg 
alsnog heringericht waarbij bredere fietspaden en rijstroken de veiligheid en doorstroming van de weg 
alsnog verbeteren. Ook wordt de weg ter hoogte van de Sint Servatiusweg voorzien van vrij liggende 
fietspaden waarbij een berm aangebracht wordt als barrière werking ten opzichte van de rijstrook.  
 
Met de komst van de verbindingsweg wordt de Henri Dunantstraat ten oosten van de A73 voorzien van 
een extra rotonde die de Henri Dunantstraat, de verbindingsweg en de Stationsweg naadloos aan elkaar 
verbindt. Dit is benodigd uit oogpunt van verkeersveiligheid en om de beoogde capaciteit te kunnen 
genereren. Aan de westelijke kant van de A73 wordt de Henri Dunantstraat heringericht door middel van 
het verbreden van de voetgangerspaden, de fietspaden en de rijstroken. 
 
Intensiteiten verkeer oostelijke ontsluiting Venray en verbindingsweg 
Tabel 4 geeft een overzicht van de intensiteiten (aantal gemotoriseerde voertuigen per etmaal) van het 
autoverkeer en vrachtverkeer op de drie belangrijkste routes in de referentiesituatie van de oostelijke 
ontsluiting van Venray zoals bovenstaand beschreven. Deze intensiteiten zijn vervolgens vergeleken met 
de intensiteiten van de wegen in de situatie met verbindingsweg (voorkeursalternatief). De beoordeling 
geeft aan of de aanleg van de verbindingsweg voor een toename of afname van de intensiteiten op de 
bestaande wegvakken zorgt. 
 

# Wegvak Gem. intensiteit (mvt/etm.) beide richtingen 
  Huidige 

situatie 
Situatie 2024 met 
verbindingsweg 

Beoordeling 

1 N270: tussen de A73 en afrit A73 10443 10294 Afname 
2 N270: tussen afrit A73 en afrit Leunen 10012 9822 Afname 
3 N270: tussen afrit Leunen en Leunseweg 5752 5521 Afname 
4 Leunseweg: zuidelijke rotonde en Acaciastraat 8329 8070 Afname 
5 Leunseweg: Acaciastraat en rotonde Zuidsingel 8381 8123 Afname 
6 Leunseweg: rotonde Zuidsingel en rotonde Oude 

Oostrumseweg 
3421 3252 Afname 

7 N270: vanaf rotonde Monseigneur Hanssenstraat tot De 
Germaan 

6374 7038 Toename 

8 De Germaan: vanaf de N270 tot de Henri Dunantstraat 4254 5522 Toename 
9 Henri Dunantstraat: vanaf de Germaan tot de rotonde bij 

het Brukske 
3473 4361 Toename 

1
0 

Henri Dunantstraat: vanaf rotonde bij het Brukske tot aan 
de Zuidsingel 

2977 2599 Afname  

1
1 

N270: wegvak ten Oosten van de Monseigneur 
Hanssenstraat 

6657 6690 Toename 

1
2 

Monseigneur Hanssenstraat: vanaf kruising met de N270 
tot de Stationsweg 

1557 969 Afname 

1
3 

Stationsweg: vanaf de Monseigneur Hanssenstraat tot de 
A73 (kruising enkel in bovenaanzicht) 

3289 2391 Afname 

1
4 

Stationsweg vanaf de A73 tot de rotonde bij de 
Oostsingel 

3240 4132 Toename  

Tabel 4: Intensiteiten autoverkeer (Hoen, 2015) 
 
In onderstaande afbeelding (figuur 10) zijn de wegvakken gearceerd waarvan de intensiteiten in de tabel 
genoemd staan. 
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Figuur 10: overzicht wegvakken 
 
Uit tabel 4 en de bijbehorende figuur 10 blijkt dat alle drie de huidige routes die gebruikt worden voor de 
oostelijke ontsluiting van Venray op ten minste één wegvak worden ontlast door de komst van de 
verbindingsweg. Echter ook is te zien dat de intensiteiten op de gebiedsontsluitingswegen, zowel de N270 
ten oosten van het centrum tot aan De Germaan, De Germaan zelf en gedeeltes van de Henri 
Dunantstraat en de Stationsweg toenemen. Dat is te verklaren omdat dit de beoogde route is waarbij de 
verbindingsweg gebruikt wordt. Gunstig is dat in het voorkeursalternatief een aantal kruispunten voorzien 
worden van rotondes en de inrichting van de weg dusdanig vorm krijgt dat de weggebruikers duurzaam, 
veilig gebruik kunnen blijven maken van de route. Hierdoor kan deze ‘nieuwe’ oostelijke ontsluiting 
gebruikt worden door grotere intensiteiten zonder dat daar additionele hinder van verwacht wordt. Verder 
kan geconcludeerd worden dat met de aanleg van de verbindingsweg, de erfstoegangswegen in de 
kernen Oostrum en Burkske en de route via de Leunseweg langs het Raayland College ontlast worden 
van hoge intensiteiten. Hierdoor voldoet de nieuwe situatie aan het uitgangspunt dat de intensiteiten op de 
gebiedsontsluitingswegen en de stroomwegen in het gebied toenemen, terwijl de erftoegangswegen 
ontlast worden. Dat is ook te zien aan de drie kruisende erftoegangswegen (Kruidenlaan, Sint 
Servatiusweg en Klaproos) aan de Stationsweg die zijn meegenomen in de tabel. Nadelig is echter wel 
dat he gebruik van de Klaproos toeneemt in de Noordelijke richting, dit is een belangrijk kruispunt dat 
zowel de verbinding maakt met de wijk alsmede een school-thuis route vormt naar de basisschool en 
andere voorzieningen (o.a. supermarkt de Plus). In het voorkeursalternatief wordt ook dit kruispunt 
aangepast met een rotonde, dat positief is voor de afwikkeling van de toename in intensiteit. Uit de model 
plots blijkt tevens dat de verbindingsweg in 2024 een intensiteit van 6.345 motorvoertuigen per etmaal 
genereert, dit verklaart de afname van intensiteit op de overige wegvakken.  
 
Doorgaand verkeer oostelijke ontsluiting Venray 
Om in beeld te krijgen waar het verkeer op een bepaald punt in het wegennet vandaan komt en waar het 
verkeer naar toe gaat, is een selected link analyse opgesteld (zie figuur 12). Daartoe is onderzocht waar 
het verkeer op de Julianasingel, de oostelijke ontsluiting van het centrum van Venray, naar toe gaat. 
Figuur 11 toont dat het verkeer vanuit het oosten slechts via twee verbindingen ontsloten wordt. De eerste 
is de Leunseweg die het grootste aandeel van het verkeer genereert.  
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De verbinding die daaropvolgend het grootste aandeel doorstromend verkeer genereert is de 
Stationsweg. Opmerkelijk is dat de analyse toont dat een laag aandeel doorgaand verkeer over de Henri 
Dunantstraat rijdt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorgaand verkeer verbindingsweg 
Om inzicht te krijgen in de effecten van de verbindingsweg op het doorgaande verkeer is ook hiervan een 
selected link analyse1 gemaakt zoals te zien op onderstaande afbeelding (figuur 12). Uit de berekening 
blijkt dat de verbindingsweg circa 6.345 mvt/etm (motorvoertuigen per etmaal) genereert. Richting het 
zuiden is er een sterke relatie met de A73, de Blakt en de N270 in oostelijke richting. De relatie met de 
Henri Dunantstraat en verder is evenals de Stationsweg oost beperkt. Richting noorden is de relatie met 
Landweert, de Noordsingel en Smakterheide het belangrijkst. Een van de doelen van de verbindingsweg, 
namelijk het bieden van een oostelijke ontsluiting van het centrum is aanwezig, maar beperkt. Op 
etmaalniveau maken nog geen 200 mvt gebruik van deze verbinding. Op de Julianasingel en de 
Leunseweg treedt echter een sterke daling in het aantal verkeersgebruikers op. Met name de noord- zuid 
verbinding die in de referentiesituatie zo duidelijk naar voren kwam lijkt in het voorkeursalternatief veel 
meer vertakt te zijn wat aangeeft dat het verkeer dat de het wegennet gebruikt om van het zuiden naar het 
noorden te rijden veel beter verspreid is over het aanbod aan routes. In de oost-west relatie zien we 
daarentegen voornamelijk aan de West kant een duidelijke toename van het gebruik van de Beekweg ten  
opzichte van de referentiesituatie. Ook het gebruik van de N270 tussen de A73 en de Leunseweg wordt 
aanzienlijk minder gebruikt in de situatie waarbij de verbindingsweg gerealiseerd is. 
  

 
1 Bij een selected link analyse wordt het verkeer van één traject beschouwd (beide richtingen). Dit verkeer is de basis en vormt 
‘100%’. Vervolgens wordt bepaald waar dit verkeer op het netwerk vandaan komt en naartoe gaat. 

Figuur 11  Oostelijke ontsluiting Venray 
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5.2.2 Bereikbaarheid 
Naast de structuur van het wegennet is ook de bereikbaarheid een belangrijke factor voor de gemeente 
Venray. De gemeente kenmerkt zich voor zijn logistieke karakter dat intact dient te blijven met de intreding 
van de verbindingsweg. In het gebied ligt naast het centrum en een aantal kernen ook het bedrijventerrein 
‘De Blakt’. Mede door deze veelzijdigheid aan functionaliteiten en bestemmingen in het gebied is de 
bereikbaarheid van de referentiesituatie en van het voorkeursalternatief vergeleken om inzichtelijk te 
maken wat de verschillen zijn. Om hier kwantitatief inzicht in te verkrijgen is er gekeken naar het verschil 
in reistijden waarbij het autoverkeer onderscheiden wordt van het vrachtverkeer wegens het logistieke 
karakter van de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiesituatie 

Figuur 12  Selected link analyse verbindingsweg 
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In de autonome situatie berekent het verkeersmodel dat zowel vrachtvoertuigen als auto’s de N270 en de 
Leunseweg kiezen als route tussen het oosten en het centrum. Deze route wordt in onderstaande figuur 
13 weergegeven. De reistijd van zowel het auto- als het vrachtverkeer wordt in tabel 5 weergegeven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5: Reistijd  

 
Voorkeursalternatief 
In de situatie met de verbindingsweg maken alle automobilisten die zich van het oosten naar het centrum 
verplaatsen gebruik van de verbindingsweg. De exact gekozen route is in figuur 14 in het oranje 
weergegeven. Bij aanwezigheid van deze verbindingsweg zal ook de grote meerderheid (97%) van het 
vrachtverkeer van deze route gebruikmaken. De overige 3% kiest voor de route over de N270 en de 
Leunseweg, welke in het groen wordt weergegeven. De reistijden van zowel het autoverkeer als het 
vrachtverkeer worden in onderstaande Tabel 6 weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Afstand (km) Reistijd op wegvakken 
(min) 

Reistijd op 
kruispunten (min) Totale reistijd (min) 

Auto 5,38 5,81 0,78 6,59 

Vracht 5,41 7,10 0,79 7.89 

Tabel 6: Reistijd 
 
Verschil 

Criteria Afstand (km) Reistijd op wegvakken 
(min) 

Reistijd op 
kruispunten (min) Totale reistijd (min) 

Auto 6,15 7,22 0,99 8,21 

Vracht 6,15 6,05 0,99 7,04 

Figuur 13  Oostelijke verbinding centrum Venray 

Figuur 14  Oostelijke verbinding centrum Venray 
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Om het verschil tussen de referentiesituatie en het voorkeursalternatief met verbindingsweg duidelijk te 
schetsen geeft onderstaande tabel 7 het verschil tussen de twee bovenstaande tabellen weer. 
 

 Afstand (km) Reistijd op wegvakken 
(min) 

Reistijd op 
kruispunten (min) Totale reistijd (min) 

Auto -0.77 -0.24 -0.21 -0.45 

Vracht -0.74 -0.12 -0.2 -0.32 

Tabel 7: Verschil in reistijd 
 
Uit deze tabel valt af te leiden dat de te rijden afstand voor autoverkeer als voor vrachtverkeer afneemt. 
Voor autoverkeer bedraagt deze afname gemiddeld 0,77 km en voor vracht is dit gemiddeld 0,74 km. 
Daarnaast kent de totale reistijd een afname voor beide modaliteiten. Autoverkeer maakt met de 
aanwezigheid van de verbindingsweg een winst in reistijd van 27 seconden (0,45 minuten). Vrachtverkeer 
maakt een winst in reistijd van 19,2 seconden (0,32 minuten). Dit komt erop neer dat de reistijd voor 
autoverkeer met 6% afneemt en voor vrachtverkeer met 4% afneemt. 

5.2.3 Verkeersveiligheid 
Naast de verkeersstructuur en de bereikbaarheid van het gebied is ook de veiligheid een belangrijk thema 
voor de gemeente Venray. Hierbij wordt gedacht aan de veiligheid van alle modaliteiten die deelnemen 
aan het verkeer i.c.m. de gevaarlijke locaties. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de 
risicolocaties die zorgen voor de verkeersonveiligheid en alle modaliteiten afzonderlijk.  
 
Risicolocaties in de referentiesituatie 
Bij de analyse naar de risicolocaties in het gebied zijn de wegen gewaardeerd op basis van gebruik, 
inrichting, snelheid en ongevallen. Een plek wordt als risicolocatie aangemerkt wanneer er een interactie 
tussen weggebruikers plaatsvindt onder negatieve omstandigheden. Hiermee wordt dus een combinatie 
gemaakt tussen gebruik en routering en inrichting en snelheid. Ter controle worden de bevindingen 
vergeleken met het aantal ongevallen van de afgelopen jaren. Als het gebied ten oosten Venray centrum 
op deze wijze geanalyseerd wordt blijkt dat de risicolocaties voornamelijk op de gebiedsontsluitingswegen 
aangetroffen worden. Concreet zijn dit de Stationsweg en de Henri Dunantstraat. De wegen in de wijk Sint 
Anthoniusveld en in het dorp Oostrum zijn niet aangemerkt omdat ze voldoen aan de richtlijnen van de 
CROW/SWOV op het gebied van inrichting. De Stationsweg en de Henri Dunantstraat kennen 
risicolocaties op het gebied van verkeer in de langs richting en op het gebied van kruisend verkeer. Op de 
langs richting van de Stationsweg zijn (te) smalle fietsstroken dat sneller voor interacties zorgt met de 
modaliteiten die omliggend een plek op de weg hebben. Ook zijn er in de langs richting bushaltes 
gemaakt waarbij er geen haven is voor de bus om te stoppen.  
Dit resulteert in het stoppen van de bus op het fietspad waarbij niet alleen de bus en de fiets met elkaar 
dienen te interacteren onder negatieve omstandigheden, ook de auto ondergaat de gevolgen omdat de 
fietsers veelal uitwijken naar de rijbanen. Dit soort risicocolocaties in de langs richting zijn op de Henri 
Dunantstraat niet aangetroffen. Het kruisend verkeer daarentegen vormt wel op beide wegen een 
risicolocatie. Zo zijn de kruisingen op de Stationsweg met de Sint Servatius, de Klaproos en de 
Kruidenlaan allen een risicolocatie. Niet alleen omdat de kruisingen op het gebied van inrichting niet 
voldoen, ook omdat er belangrijke routes lopen naar voorzieningen (basisscholen, de Plus, de Lidl etc) 
waardoor de kruisingen veelal en door verscheidene modaliteiten gebruikt worden. Een ander probleem 
met kruisend verkeer is het ontbreken van een duidelijke plek voor de uitstappende ov-gebruikers bij de 
bushaltes op de Stationsweg. Door het ontbreken van een stoep en oversteekvoorziening kan dit leiden 
tot onverwachte wandelroutes.  
 
Risicolocaties in het voorkeursalternatief 
Op het gebied van risicolocaties is het belangrijk dat de kruispunten op de Stationsweg veiliger worden en 
ingericht worden conform de richtlijnen van het CROW/SWOV. Het aanleggen van rotondes zorgt voor 
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een reductie in snelheid alsmede het versmallen van de rijbanen en het verbreden van fiets- en 
wandelpaden zou de situatie aanzienlijk verbeteren. Het aanleggen van ventwegen is positief voor het 
aantal interacties met afbuigend verkeer, echter de routes die de Stationsweg kruisen naar belangrijke 
voorzieningen blijven een aandachtspunt waarbij de inrichting, de snelheid en het gebruik goed in balans 
moet zijn. Op de Henri Dunantstraat ziet de weg er op het gebied van inrichting al redelijk goed uit. De 
verwachting is dat hier op basis van herinrichting niet meer veel voordeel behaalt kan worden op het 
gebied van risicolocaties. Ook de lagere ongevalscijfers op deze weg bevestigen dit beeld.  
 
Referentiesituatie modaliteit fiets 
De route via de Leunseweg voert deels via een gebiedsontsluitingsweg en deels via een 
wijkontsluitingsweg. Nabij de rotonde bij de aansluiting met de Zuidsingel is het Raayland College 
gevestigd. Met name in de ochtendspits is hier veel fietsverkeer aanwezig wegens die belangrijke school-
thuisroute. Doordat de grote hoeveelheid fietsers op de rotonde op de Leunseweg en de Zuidsingel 
voorrang hebben, ontstaan hier voor de automobilisten lange wachttijden. Op de Henri Dunantstraat heeft 
de fietser te maken met losliggende fietspaden, waarbij een smalle berm de scheiding vormt met de 
rijbaan. Behalve in de tunnel, daar grenzen de fietspaden aan de rijbaan en zijn ze smaller, waardoor het 
comfort en de veiligheid van de fietsers afneemt. Gunstig is wel dat het leeuwendeel van de kruisingen op 
de Henri Dunantstraat is voorzien van een gefaseerde oversteek voor de fietsers. Ook zijn er veel fietsers 
die naar Gilde Opleidingen fietsen, echter het voordeel daarvan is dat het dicht bij het station/ ov 
voorzieningen ligt, waardoor dit veel gebruikt wordt door de scholieren. Op de Stationsweg heeft de fietser 
ook te maken met een mix van losliggende en aangrenzende fietspaden. Dit voldoet niet aan de norm van 
duurzaam, veilig waarbij de fietspaden los moeten liggen op het moment dat er 50 km/h gereden wordt. 
Ook is te zien dat er een aantal bushaltes langs de weg staan waarbij de bus op het fietspad stopt, dit 
vormt gevaarlijke situaties voor de fietser die dan moet uitwijken naar de rijbaan. In totaal hebben in de 
afgelopen jaren (2014-2019) 138 ongevallen met fietsers plaatsgevonden in de volledige gemeente 
Venray. Dit is ca. 5% van het totale aantal incidenten met een relatie tot verkeer. Ervan uitgaand dat dit 
gemeente breed is, ligt het percentage op de betrokken wegen van dit onderzoek nog een stuk lager. 
 
Voorkeursalternatief modaliteit fiets 
In de situatie met de verbindingsweg wordt de aanlooproute van de oostelijke ontsluiting van Venray 
verplaatst waardoor de fietsers van het Raayland College niet zullen afnemen, maar het aantal auto’s wel. 
Hierdoor hebben de automobilisten geen kortere hiaattijden (ze moeten immers nog steeds wachten voor 
hetzelfde aantal fietsers) maar wel de ervaring hebben dat ze sneller aan de beurt komen omdat het 
aantal wachtende auto’s voor de rotonde is afgenomen. Als gevolg blijft het geduld hoger en wordt de 
verkeersveilige situatie voor de fietser veiliger. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid van de fietsers 
vergroot. Daarnaast wordt door het grotendeels verbeteren van de Stationsweg op het gebied van 
inrichting ook de verkeersveiligheid van fietsers die vanuit het centrum richting station Venray fietsen of 
richting Gilde Opleidingen vergroot. Zoals al beschreven betreft de herinrichting de aanleg van 
ventwegen, extra brede fietspaden of fietspaden waarbij een berm de fietsers van de rijstrook afschermt. 
Hierdoor hebben de fietsers te maken met minder interacties met andere modaliteiten waardoor er ook 
minder kans is op een gevaarlijke situatie. Op de Henri Dunantstraat blijft de inrichting voor de fietsers 
veelal hetzelfde. Dit vormt een nadeel voor de veiligheid omdat fietsers het fietspad delen met 
voetgangers (bijvoorbeeld aan de Henri Dunantstraat ter hoogte van de wijk Oostrum). Echter, ter hoogte 
van de A73, waaronder de Henri Dunantstraat loopt wordt wel een los voetganger pad aangelegd. Niet 
alleen is dit positief voor de voetgangers en de fietsers, ook zorgt dit ervoor dat de rijbaan smaller wordt, 
waardoor de automobilisten vaak instinctief zachter gaan rijden dat tevens de veiligheid van de fietsers 
ten goede komt. Ondanks dat het percentage fiets incidenten in de referentiesituatie al laag is, is het 
aannemelijk dat dit percentage nog zal afnemen in de voorkeurssituatie. Deze conclusie kan mede 
gemaakt worden als gevolg van de risicolocatie analyse. 
Referentiesituatie auto- en vrachtverkeer 
Uit de zogenaamde ‘SPV-viewer’ van Venray blijkt dat er in de afgelopen jaren (2014-2019) 2000 
incidenten met personenauto’s plaats hebben gevonden in de gemeente Venray. De ongevalsanalyse 
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voor de betrokken wegen en gebieden laat zien dat gemiddeld zeven incidenten per jaar hebben 
plaatsgevonden op de Stationsweg. Deze incidenten zijn afwisselend éénzijdig, met een gemotoriseerd 
voertuig of fiets. Wat de veiligheid op de Stationsweg verkleint zijn de erftoegangswegen die zorgen voor 
afbuigend en instromend verkeer en de kruispunten met andere wegen. Dit in combinatie met het 
veelzijdig gebruik van de Stationsweg kan de verkeersonveilige situaties verklaren. 
 
Ook de Henri Dunantstraat laat in de cijfers van de afgelopen zeven jaar incidenten zien. Dit aantal is 
echter gemiddeld aanzienlijk lager dan de Stationsweg met gemiddeld twee incidenten per jaar. 
Geconcludeerd kan worden dat de Henri Dunantstraat relatief beter scoort op het gebied van veiligheid in 
de referentiesituatie dan de Stationsweg. 
Daarnaast zorgt in het huidige gebruik van het wegennet het gebruik van de wegen door Oostrum en 
Anthoniusveld, die veelal een verblijfskarakter kennen, voor een onveilige situatie met betrekking tot de 
bewoners van de wijken. De wijk Oostrum heeft een heel laag ongevallen aantal op de erftoegangswegen. 
De wijkontsluitingswegen (de Germaan, een gedeelte van de Stationsweg en van de Henri Dunantstraat) 
die er omheen lopen daarentegen hebben er meer. Dat is in de wijk Sint Anthoniusveld met uitzondering 
van een ongeval in 2017 op de Joke Smithstraat, hetzelfde geval. In de zuidelijke richting van Sint 
Anthoniusveld in het Brukse, zijn echter wel beduidend meer ongevallen gerapporteerd. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in dit gebied veel voorzieningen (basisschool De Krokodaris, de 
Lidl, de moskee, recreatieve voorzieningen enzovoort) zijn, wat voor concentraties verkeer zorgt. 
Dergelijke voorzieningen zijn er in de wijk Oostrum een stuk minder waardoor deze wijk ook minder 
verkeer kent dat geen bestemmingsverkeer is. In de wijk Sint Anthoniusveld zijn er ook een aantal 
voorzieningen te vinden dat voor verkeer zorgt, echter een opmerkelijk verschil vanuit de risicoanalyse is 
gevonden in het straatbeeld, waarbij de wegen in tegenstelling tot in de wijk Burkse getegeld zijn in plaats 
van geasfalteerd. Dit zorgt ervoor dat de automobilist zich meer bewust is van het verblijfskarakter van de 
straten en automatisch snelheid reduceert en het verschil tussen de wijken op het gebied van veiligheid 
verklaart.  
 
Voorkeursalternatief auto- en vrachtverkeer 
Onderstaand is een overzicht gemaakt van het netwerk van de auto in het voorkeursalternatief. In 
onderstaand kaartje (figuur 13) zijn de stroomwegen, de gebiedsontsluitingswegen, de wijk 
ontsluitingswegen en de dorpsverbindingswegen aangegeven in verschillende kleuren.  
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Zoals reeds beschreven worden de Stationsweg en de Henri Dunantstraat (gedeeltelijk) opnieuw 
ingericht. Door de ventwegen die op de Stationsweg worden aangebracht wordt de veiligheid van het 
gemotoriseerde verkeer vergroot omdat er zo minder afbuigend of instromend verkeer plaatsvindt op de 
Stationsweg. Daarnaast worden er op de Stationsweg rotondes aangebracht waardoor de doorstroming 
verhoogd wordt alsmede de veiligheid op de kruisingen, omdat de snelheid op de kruisingen afnemen. Dit 
is garandeert de verkeersveiligheid. Ook worden er op de Stationsweg gefaseerde fietsoversteken 
aangebracht.  
 
Op de Henri Dunantstraat blijkt echter dat de cijfers van de ongevallen al relatief laag liggen. Aangezien 
hier een toename van verkeer wordt verwacht in het voorkeursalternatief is hier tijdig op geanticipeerd 
door in het plan een rotonde mee te nemen die op de Henri Dunantstraat aangelegd wordt om zo de 
veiligheid te blijven garanderen en te blijven inrichten conform de principes van duurzaam veilig.  
 
Ook valt uit de kaart van het voorkeursalternatief op dat minder verkeer gebruik zal maken van de wegen 
in de wijken Oostrum en St. Anthoniusveld. Dit verhoogt de veiligheid van de verkeerssituatie.  
 
Referentiesituatie met betrekking tot openbaar vervoer (ov) 
In de referentiesituatie maken buslijnen 80, 81 en 87 gebruik van de Stationsweg. Ook op de Henri 
Dunantstraat zijn bushaltes te vinden waar gebruik van wordt gemaakt. Het grote verschil is echter (zoals 
al bij de paragraaf risicolocaties omschreven) dat de haltes op de Henri Dunantstraat veel veiliger zijn 
omdat ze een haven hebben om te stoppen, dat de passagiers die willen in- of uitstappen daar een stoep 
voor hebben waar ze eventueel een fiets kunnen stallen en dat de fietsers en de automobilisten niet door 
de bus gehinderd worden. Op de Stationsweg is dit niet het geval. Hier stoppen de bussen gedeeltelijk op 
het fietspad en gedeeltelijk op de rijbaan. Hierbij moeten de fietsers uitwijken naar de rijbaan om om de 
bus heen te manoeuvreren. Daarnaast hebben de passagiers die in- of uitstappen daar geen voorziening 
voor en stappen in het gras. Aangezien dat de oversteek vaak verderop ligt en de voetgangers niet snel 
zullen omlopen, kunnen hierbij geïmproviseerde oversteken verwacht worden als gevolg.   
 

Figuur 13  Netwerk auto in voorkeursalternatief 
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Voorkeursalternatief met betrekking tot ov 
Ook voor deze buslijnen is het van belang voor de verkeersveiligheid dat de Stationsweg opnieuw 
ingericht wordt waarbij de rijstroken verbreed worden en de fietspaden veelal vrij liggend worden. 
Aangezien station Venray ook via de Stationsweg bereikt wordt, lijkt het aannemelijk dat ook in 2024 
bussen gebruik zullen maken van de Stationsweg, daarom telt ook dit voordeel op het gebied van 
verkeersveiligheid. Daarnaast is het voor de bussen op zowel de Stationsweg en de Henri Dunantstraat 
belangrijk om rustig te kunnen stoppen en daarbij een eigen plek te hebben in het wegprofiel (in plaats 
van het blokkeren van andere modaliteiten). Zo is in het voorkeursalternatief (t.h.v. huisnummer 95) een 
bushalte te zien waarbij de bus niet op de rijbaan hoeft te stoppen maar daarnaast kan stoppen in een 
haven. Ook de passagiers hebben hier veel duidelijker een eigen plek om in- en uit te stappen en te 
wachten op de bus. Nadelig ten behoeve van de veiligheid van de passagiers is echter nog steeds dat de 
oversteek voorzieningen niet bij de halte maar verderop liggend zijn, waardoor gebruikers nog steeds 
geneigd zullen zijn om onverwachte oversteken te maken op plekken die daar niet op ingericht zijn. Dit 
blijft een aandachtspunt van de Stationsweg met betrekking tot ov. Aangezien er bij de Henri Dunantstraat 
niet veel aan te merken is op ov in de referentiesituatie en in het voorkeursalternatief niet uitgebreid 
heringericht wordt, blijft de situatie nagenoeg gelijk. 
 
Referentiesituatie voetganger 
De referentiesituatie geeft inzicht in de positie van de voetganger in relatie tot de overige modaliteiten. 
Bijvoorbeeld op de Henri Dunantstraat heeft de voetganger het lastig, hierbij ontbreekt namelijk het trottoir 
waardoor de voetganger in onveilige situaties terecht komt omdat het de ruimte moet delen met 
bijvoorbeeld fietsers of gemotoriseerde voertuigen. Op de Stationsweg heeft de voetganger keuzes te 
maken, hierbij verschilt de situatie of er wel of geen trottoir aanwezig is. Hierdoor ontstaan tevens veel 
oversteken omdat trottoirs ook op een aantal plekken eenzijdig aangelegd zijn. Door de capaciteiten van 
de Stationsweg (zoals omschreven in paragraaf 2.1 verkeersstructuren) op gemiddeld 3200 mvt/etmaal in 
combinatie met de functie van de Stationsweg zijn oversteken enkel gewenst mits op een veilige manier 
gefaciliteerd (middels zebrapaden, verkeersregelinstallatie (VRIs), etc).   
 
Voorkeursalternatief voetganger 
Met de aanleg van de verbindingsweg wordt ook de Stationsweg heringericht. In het nieuwe ontwerp is 
veel aandacht voor de voetganger. Dit is vertaald in de aanleg van trottoirs, het verbreden van 
voetgangerspaden en de afname van het aantal motorvoertuigen per etmaal waardoor de 
oversteekbaarheid verhoogd wordt en veiliger wordt omdat de hiaattijden toenemen. Daarnaast zorgt ook 
de aanleg van ventwegen voor een verhoogde veiligheid van de voetganger. Hierdoor grenzen de 
voetpaden enkel aan langzaam rijdend verkeer in plaats van verkeer dat 50 km/u rijdt. Vanuit het 
voetgangersperspectief zorgt de aanleg van de rotondes op de Stationsweg wel voor een veiligere 
situatie, echter het zorgt wel voor een toename van reistijd voor de voetganger. Bij de aanleg van een 
rotonde op de Henri Dunantstraat is ook een trottoir voorzien dat in de referentiesituatie niet aanwezig 
was.  
 
Echter op de verbindingsweg zijn geen trottoirs voorzien, dat nadelig is voor de voetganger. De reden 
hiervoor is omdat de verbindingsweg met name een verbindende functie heeft voor langere afstanden. Op 
loopafstand is hier geen verbindende functie aanwezig. In de route naar het station heeft de 
verbindingsweg bijvoorbeeld geen functie doordat hij parallel aan de A73 ligt. Alle functies liggen meer in 
de oost-west richting terwijl de verbindingsweg in noord-zuid ligt. Voetgangers zijn geneigd voor de kortste 
weg te kiezen waardoor het niet aannemelijk is dat ze de verbindingsweg zouden willen gebruiken. De 
enkele voetganger die dat wel doet kan gebruik maken van het fietspad. 
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5.2.4 Conclusie/ Effectbeoordeling 
Bovenstaand zijn de resultaten van de planMER op het gebied van verkeer en veiligheid beschreven. 
Hierbij zijn de resultaten opgedeeld in drie sub thema’s: verkeersstructuur, bereikbaar en 
verkeersveiligheid.  
 
Deze drie thema’s zijn gekozen omdat ze allemaal significant zijn voor de gemeente Venray en de 
gebruikers van de betrokken wegen. In dit paragraaf is de huidige situatie van de oostelijke ontsluiting 
omschreven in de referentie situatie (nul-alternatief). Deze situatie is vervolgens vergeleken met het 
voorkeursalternatief (VKA) in het jaar 2024 om zo de verschillen in beeld te krijgen en te kunnen 
waarderen of de situatie er op het gebied van de drie centrale thema’s vooruitgaat, gelijk blijft of achter 
uitgaat.  
 
Op het gebied van verkeersstructuur komt vooral naar voren dat het verkeer zich in de voorkeurssituatie 
meer gaat verplaatsen via de gebiedsontsluitingswegen. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling van 
de aanleg van de verbindingsweg gehaald. Ook laat de structuur zien dat de aanleg van de 
verbindingsweg zijn vruchten afwerpt door de aanzienlijke capaciteit die de nieuwe weg zal genereren aan 
auto- en vrachtverkeer. Verder verandert er ten opzichte van het nul-alternatief voor OV en fietsers niet 
veel op het gebied van de verkeersstructuur. 
 
Ten tweede komt de bereikbaarheid aan bod. In deze paragraaf is te zien dat de reistijden van zowel 
auto- en vrachtverkeer korter wordt door het voorkeursalternatief. Dit komt ten goede van de doorstroming 
en de bereikbaarheid van het gebied. Opnieuw verandert er ten opzichte van het nul-alternatief voor OV 
en fietsers niet veel op het gebied van bereikbaarheid. 
 
Op het derde en laatste thema daarentegen scoren alle modaliteiten erg goed. Deze bevindingen richten 
zich op de veiligheid van de verschillende weggebruikers. De situatie van de fietsers wordt verbeterd door 
de aanleg van ventwegen waar zij gebruik van kunnen maken en door het realiseren van losliggende 
fietspaden als het ontmoedigen van routering die langs scholen loopt voor autoverkeer. Voor auto- en 
vrachtverkeer wordt de situatie ook veiliger doordat ze minder te maken hebben met afbuigend en 
invoegend verkeer op de Stationsweg en minder interacties hebben met andere modaliteiten (bijvoorbeeld 
fietsers die oversteken of bussen die op de rijbaan stoppen). Als laatste, de voetgangers en het OV die 
ook een duidelijk veiligere situatie mogen genieten in de voorkeursvariant. Hierbij hebben ze namelijk een 
duidelijkere plek op de weg waardoor ze minder interactie met anderen hebben. De waardering is 
samengevat in tabel 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8: Score verkeer 

Criteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Verkeersstructuur  0 + 

 Fiets 0 0 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 0 

Bereikbaarheid 0 + 

 Fiets 0 + 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 0 

Verkeersveiligheid 0 ++ 

 Fiets 0 ++ 

 Auto/vracht 0 + 

 Ov + voetganger 0 ++ 
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5.3 Geluid 
In deze paragraaf worden de geluidseffecten beschreven op de geluidgevoelige bestemmingen in de 
omgeving van de te wijzigen wegvakken en de nieuw aan te leggen weg. Tevens wordt aangegeven of 
het alternatief (de plansituatie) juridisch maakbaar is wanneer het getoetst wordt aan het wettelijk kader. 
 

5.3.1 Geluidseffecten bij geluidgevoelige bestemmingen 
Ter hoogte van de te wijzigen en nieuwe wegvakken is sprake van toe- en afnames van het geluid van het 
wegverkeer. Dit op basis van de verkeersgegevens conform tabel 9, nog zonder eventuele 
geluidmaatregelen. De toename is het gevolg van de wijziging in de verkeerscirculatie door de nieuwe 
weg en in mindere mate door de autonome groei. 
 

Wegvak 

Verkeersintensiteit [mvt/etmaal]* Verschil in decibellen [dB] 

2021 
2032 

Autonoom 
(ref.) 

2032 Plan Plan tov AO 
(ref.) Plan tov 2021 

Stationsweg 
Oostsingel - Kruidenlaan 9.000 9.000 10.000 0,4 0,5 

Stationsweg 
Kruidenlaan - D'n Herk 7.300 7.500 8.400 0,5 0,6 

Stationsweg 
D'n Herk - St. Servatiusweg 6.900 7.100 8.400 0,8 0,9 

Stationsweg 
St. Servatiusweg - Klaproos 5.800 5.700 7.400 1,1 1,0 

Stationsweg 
Klaproos - Smakterveldweg 6370 6495 9.700 1,8 1,8 

Stationsweg 
Smakterveldweg - Oostverbinding 6.700 6.800 10.600 1,9 2,0 

Stationsweg 
Oostverbinding - Spurkterdijk 6.700 6.800 5.000 -1,4 -1,3 

Oostverbinding (nieuwe weg) 
Stationsweg - Henri Dunantstraat 0 0 7.100 - - 

Henri Dunantstraat 
De Hulst - Oostverbinding 7.000 7.600 10.900 1,6 1,9 

Henri Dunantstraat 
Oostverbinding - St. Antoniusveldweg 7.000 7.600 6.600 -0,6 -0,3 

Henri Dunantstraat 
De Hulst – De Germaan 7.900 8.500 11.600 1,4 1,7 

Tabel 9: Verkeersgegevens  
 
Wijzigingen van de geluidbelasting zijn voor het menselijk oor over het algemeen pas hoorbaar vanaf 2-3 
dB. Een toename van 10 dB ervaart een persoon als een verdubbeling van het geluid. 
Vanuit de wetgeving wordt een grenswaarde van 1,5 dB aangehouden ter hoogte van te wijzigen 
wegvakken (zie volgende paragraaf).  
 

5.3.2 Juridische maakbaarheid 
In het rapport Oostverbinding Venray, akoestisch onderzoek Wet geluidhinder van Peutz (Lemmers, 2020) 
(referentie: LL/LL/ /V 1355-4-RA-002) d.d. 11 februari 2021, heeft toetsing plaatsgevonden aan de normen 
van de Wet geluidhinder. Onderstaand volgt de samenvatting uit dat rapport. 
 
Wettelijk kader 
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Te wijzigen wegen 
Indien sprake is van een geluidstoename van 1,5 dB of meer ten opzichte van de huidige situatie (of eerder 
vastgestelde hogere waarden), dienen geluidmaatregelen te worden onderzocht op (financiële) 
doelmatigheid. Beneden deze grenswaarde is de toename toegestaan. Deze toename is alleen van belang 
bij geluidbelastingen van 48 dB of meer. Toenames van meer dan 5 dB na toepassing van eventuele 
maatregelen zijn niet toegestaan.  
 
Nieuwe wegen 
Bij nieuwe wegen wordt getoetst aan de voorkeurswaarde van 48 dB en de maximaal toelaatbare waarde 
van 63 dB in stedelijk gebied. Bij overschrijding van de voorkeurswaarde dient een onderzoek naar 
geluidmaatregelen plaats te vinden.  
 
Indien geluidmaatregelen niet (financieel) doelmatig zijn of bijvoorbeeld vanuit landschappelijk of 
stedenbouwkundig niet gewenst zijn, kunnen hogere waarden worden vastgesteld tot de maximaal 
toelaatbare waarde. 
 
Artikel 110g Wet geluidhinder (Wgh) 
Bij toetsing aan de wet dient volgens art. 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer 
te worden gecorrigeerd voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh. Met deze correctie wordt 
rekening gehouden met de ontwikkeling dat voertuigen op termijn stiller worden.  
 
Toetsing per weg 
Bij toetsing aan de wet dient elke weg apart getoetst te worden en niet cumulatief. Daar waar het gaat om 
het in beeld brengen van cumulatieve waarden wordt de aftrek conform artikel 110g Wgh buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Uitgangspunten 
Rekenpunten 
Op geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van de te wijzigen wegvakken en de nieuwe weg 
zijn rekenpunten gelegd en is de geluidbelasting berekend voor de huidige situatie en de plansituatie (het 
alternatief). De huidige situatie is alleen van belang daar waar het gaat om te wijzigen wegen om zo de 
toename te zien. Voor de woningen nabij de nieuwe Oostverbinding is alleen de toekomstige situatie van 
belang voor toetsing aan het wettelijk kader. 
 
Peiljaren 
Voor toetsing aan de Wet geluidhinder dient bij de geluidberekeningen voor de toekomstige situaties 
uitgegaan te worden van het peiljaar 10 jaar na openstelling van de te wijzigen en nieuwe wegen. Voor de 
huidige situatie dient uitgegaan te worden van het peiljaar 1 jaar vóór aanvang van de 
wegwerkzaamheden. Er is uitgegaan van de peiljaren 2021 en 2032 als huidig en toekomstig jaar.  
 
Resultaten 
Nieuwe weg (Oostverbinding) 
Ten gevolge van de nieuwe weg wordt bij één woning de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De 
ten hoogste toelaatbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Een onderzoek naar bron- en 
overdrachtsmaatregelen is van toepassing. 
 
Te wijzigen wegen 
Zonder toepassing van maatregelen is sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder 
(toename ≥ 2 dB) bij 30 woningen aan de Stationsweg ten gevolge van de wijzigingen aan deze weg en 
de groei van het verkeer. De toename is niet meer dan 5 dB. Een onderzoek naar bron- en 
overdrachtsmaatregelen is van toepassing. 
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Maatregelenonderzoek 
Bronmaatregelen 
Wegen kunnen worden voorzien van een geluidreducerend wegdek om het geluid met enkele decibellen te 
reduceren. Op en rond kruisingen is dit vaak niet gewenst vanwege het wringende verkeer (banden): het 
geluidreducerende wekdek wordt snel kapotgereden. Ook zijn vanuit onderhoud en beheer korte stukken 
geluidreducerend wegdek vaak niet gewenst.  
 
Overdrachtsmaatregelen 
Dit zijn maatregelen om de overdracht van geluid te verminderen door middel van een geluidscherm of 
grondwal. Schermen zijn vaak moeilijk inpasbaar in een stedelijke omgeving vanwege aansluitende wegen, 
toeritten naar woningen, en vanwege belemmering van het zicht nabij kruisingen. 
 
Door het bevoegd gezag wordt afgewogen of de toepassing van maatregelen (bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen) voldoende doeltreffend is, of dat deze maatregelen overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten (art. 
110a,5 Wgh).  
 
Indicatie maatregelen nieuwe Oostverbinding 
De woning met een overschrijding van de voorkeurswaarde ligt aan het eind van de nieuwe weg nabij de 
rotonde waar sprake is van veel optrekkend en remmend verkeer. Bronmaatregelen zijn hier niet wenselijk 
vanuit onderhoud en beheer. Onder andere vanuit verkeersveiligheid (zicht) zullen schermen op deze 
locatie niet gewenst/ mogelijk zijn. Voor deze woning zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. 
 
Indicatie maatregelen te wijzigen wegen 
Een geluidreducerend wegdek kan een reductie opleveren van circa 3 dB. Bij toepassing van het 
geluidreducerende wegdek ‘SMA NL8 G+’ (niet ter hoogte van kruisingen/ rotondes) is nog sprake van een 
overschrijding van de grenswaarde bij zeven woningen. Schermen zijn niet doeltreffend en vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. 
 
Voor acht woningen (1 woningen in het kader van nieuwe wegaanleg, 7 woningen in het kader van 
reconstructie) zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld na toepassing van bronmaatregelen. 

5.3.3 Conclusie 
Uit het akoestisch onderzoek van Peutz volgt dat zonder maatregelen sprake is van: 
 een overschrijding van de voorkeurswaarde, maar niet van de maximaal toelaatbare waarde, ten 

gevolge van de nieuwe weg bij één woning; 
 toenames van meer dan 1,5 dB, maar minder dan 5 dB, ten gevolge van de wijziging van de weg bij 30 

woningen. 
 
Bronmaatregelen worden geadviseerd om het geluid te reduceren. Na toepassing van bronmaatregelen is 
voor acht woningen nog sprake van een vast te stellen hogere waarde. Met de bronmaatregelen wordt de 
geluidstoename door de toename van het aantal vervoersbewegingen grotendeels gereduceerd.  
 
 Echter, met bronmaatregelen kan de geluidstoename nog niet overal worden gereduceerd. Op en rond 
kruisingen is een geluidreducerend wegdek vaak niet mogelijk of gewenst vanwege het wringende verkeer 
(banden): het geluidreducerende wekdek wordt snel kapotgereden. Ook zijn vanuit onderhoud en beheer 
korte stukken geluidreducerend wegdek vaak niet gewenst. Gelet op het voorgaande scoort de 
voorkeursvariant licht negatief (-) ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Tabel 10 geeft de kwalitatieve score weer na toepassen van de bronmaatregelen. 

Tabel 10: 
Score geluid  

Criteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Geluid 0 - 
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5.4 Luchtkwaliteit 
In deze paragraaf worden de effecten op luchtkwaliteit in de omgeving van de te wijzigen wegvakken en 
de nieuw aan te leggen weg kwalitatief beschreven. Tevens wordt aangegeven of het alternatief (de 
plansituatie) juridisch maakbaar is. 
  

5.4.1 Wettelijk kader 
De Wet milieubeheer (Wm) biedt de volgende grondslagen voor de onderbouwing dat een plan voldoet 
aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit: 
1. Het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16 lid 1 sub a). 
2. Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 

1 sub c). 
3. Er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van het project is er per saldo sprake van 

een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 
1 sub b onder 1). 

4. Er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van een door het project optredend effect 
of een met het plan samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de 
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 1 sub b onder 2). 

5. Het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 1 sub d).  

 
Wanneer een plan voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit betreft 
doorgang vinden. Naast de wettelijke kader is ook aanvullend gekeken naar de advieswaarden van de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze waarden zijn strenger dan de Nederlandse normen met 
betrekking tot fijnstof.  

5.4.2 Concentratiewaarden referentiesituatie 
Uit de NSL-Monitoringstool2 zijn de concentraties in een straal van 1 kilometer rond het plangebied 
verkregen. De maximale concentratiewaarden zijn voor een drietal zichtjaren in onderstaande tabel 11 
weergegeven. 
 

Zichtjaar Concentratie NO2 

[µg/m3] 
Concentratie PM10 

[µg/m3] 

Concentratie PM2,5 
[µg/m3] 

Grenswaarde 40 40 25 

2018 32,0 22,2 13,2 

2020 26,6 19,9 11,4 

2030 15,2 16,2 8,4 

WHO-advieswaarde 40 20 10 

Tabel 11: Concentratiewaarden 
 
Tabel 11 laat zien dat er rond het plangebied geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden 
voor stikstof (NO2), en fijnstof (PM10 en PM2,5) voorkomen en dat de concentraties, met name door 
strengere emissie-eisen aan wegverkeer, scheepvaart en industrie, in de toekomst zullen dalen tot onder 

 
2 In het kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) worden jaarlijks de concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen langs de grotere wegen in Nederland berekend met de NSL-Monitoringstool. De berekeningen worden 
uitgevoerd voor het gepasseerde jaar en twee prognosejaren (2020 en 2030). De resultaten van de berekeningen voor het 
achterliggende jaar vormen de basis voor de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit aan de EU. De heersende concentraties zijn 
overgenomen uit de NSL-Monitoringstool. De actuele versie van de NSL-Monitoringstool (2019) bevat 2018 als gepasseerd zichtjaar. 
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de WHO-advieswaarde in 2030. De maximale concentratiewaarden blijven in elk zichtjaar ruim onder de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

5.4.3 Effecten 
Volgens de prognoses zal de etmaalintensiteit van de nieuwe verbinding, op doorsnedeniveau, maximaal 
6.350 motorvoertuigen per etmaal, waarvan ongeveer 470 vrachtauto’s, bedragen. 
 
De toename van de jaargemiddelde NO2-, PM10- en PM2,5-concentratie, als gevolg van het extra verkeer 
via de nieuwe verbinding, is berekend met de laatste versie van het rekenmodel Geomilieu. Op korte 
afstand van de weg (10 meter) zijn enkele rekenpunten gemodelleerd waarop de concentratiebijdrage in 
het zichtjaar 2023 (eerste jaar na realisatie) is berekend. 
 
Als gevolg van het verkeer via de nieuwe verbindingsweg wordt, op korte afstand van de wegrand, een 
maximale NO2-bijdrage van 1,5 μg/m3 berekend. Deze bijdrage zal niet leiden tot het bereiken of 
overschrijden van de grenswaarde, ook als deze bijdrage opgeteld wordt bij de maximale concentraties uit 
tabel 11 is er nog een ruime marge over. Voor PM10 en PM2,5 is de berekende maximale toename 
respectievelijk 0,2 μg/m3 en 0,1 μg/m3. Ook hierbij is er nog een ruime marge tot de grenswaarde. 
Inclusief de bijdrage van de nieuwe verbindingsweg zullen de concentraties in de toekomst (2030) tot 
onder de WHO-advieswaarde dalen.  

5.4.4 Conclusie 
Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties in en rond het plangebied ruim 
onder de grenswaarden uit de Wm liggen en dat de concentraties, onder invloed van dalende 
achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst verder zullen dalen. 
 
Er is een aanzienlijke ruimte tussen de heersende concentraties en de grenswaarden uit de Wm en ook 
inclusief de berekende worst case toenames van de concentraties, zal de realisatie van de nieuwe 
verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in de gemeente Venray niet leiden tot 
een benadering of overschrijding van de grenswaarden uit de Wm. Hierdoor is aannemelijk gemaakt dat 
het plan op grond van art 5.16, lid 1 sub a voldoet aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wm. 
 
Als gevolg van de nieuwe verbindingsweg zijn er beperkte toenames van de jaargemiddelde NO2-, PM10- 
en PM2,5-concentratie. Echter blijven de concentraties onder de WHO-advieswaarden en daardoor scoort 
de voorkeursalternatief ‘neutraal’ op luchtkwaliteit.   
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

NO2 0 0 

PM10 0 0 

PM2,5 0 0 

Tabel 12: score luchtkwaliteit  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 mei 2021 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BH4288TPRP2101110934 35  

 

5.5 Trillingen 
Deze paragraaf bevat de beoordeling van het aspect trillingen waarin de trillingseffecten in beeld worden 
gebracht van wijzigingen aan het wegennet ten gevolge van de Oostverbinding Venray. Het gaat daarbij 
om de aanleg van een nieuwe deel en de wijziging van bestaande wegen. De trillingseffecten hiervan op 
de omgeving zijn nader beschouwd.  
 
De volgende situaties zijn in dit deelonderzoek Trillingen beschouwd: 
 Huidige situatie. 
 Autonome situatie. 
 Reconstructie Stationsweg plus nieuwe verbindingsweg Stationsstraat Henri Dunantstraat. 
 
In alle drie de situaties is sprake is van een maximale rijsnelheid van 50 km/uur en glad asfalt 
wegverharding. Ter hoogte van de rotondes gaan we uit van een maximale rijsnelheid van 30 km/h. 

5.5.1 Wettelijk kader 
In tabel 13 is relevante beleid, wet- en regelgeving opgenomen wat van toepassing is voor dit MER. 
 
In Nederland bestaat geen specifiek juridisch kader voor trillingen zoals bijvoorbeeld geldt voor het thema 
geluid met de Wet Geluidhinder. Het juridisch kader wordt door wetgeving bepaald welke niet specifiek voor 
trillingen is bestemd. Het kader wordt door het onderstaande bepaald:  
 
In het ruimtelijk spoor is het kader de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarom moeten voor het aspect 
trillingen bestemmingen ruimtelijk zorgvuldig worden gescheiden.  
 
Naast het juridisch kader is de jurisprudentie over de meetrichtlijnen en normstelling van belang. In de 
gebruiksfase van de infrastructuur is de SBR (Stichting Bouwresearch) B richtlijn “hinder voor personen in 
gebouwen” als normstelling te hanteren. Ook is de SBR A richtlijn “schade aan gebouwen” als normstelling 
te hanteren met betrekking tot de aanlegfase. Voor bedrijven met trillingsgevoelige apparatuur of processen 
is de SBR C richtlijn “storing aan apparatuur” te hanteren. Hierbij wordt opgemerkt dat normstelling niet in 
deel C is opgenomen. 
 
De beoordelingssystematiek in de SBR B richtlijn “hinder voor personen in gebouwen” kent streefwaarden. 
Voor een gewijzigde situatie is beoordelingssystematiek geënt op het ‘stand still’ principe. Dit houdt in dat 
in de bestaande situatie niet aan de streefwaarden wordt voldaan en er in de situatie na wijziging moet 
worden voldaan aan de waarden uit de nulmeting voor de wijziging. Hiermee kan het in belang zijn van een 
initiatiefnemer om de nulsituatie eenduidig in een aantal maatgevende objecten vast te leggen. Met de 
nulsituatie wordt ook de ruimte voor de toekomstige trillingsimmissie bepaald.  
 

Naam beleid, wet-/regelgeving Beknopte inhoud + relevantie voor MER 

Wro 
Beoordeling beinvloeding woningen aan SBR B richtlijn en 
beoordeling % gehinderden woningen 

Tabel 13: Beleid wet- en regelgeving 

5.5.2 Toetsing 
In het geval van trillingen langs wegen tijdens de gebruiksfase is richtlijn B (hinder voor personen in 
gebouwen) van belang.  
 
De toetsing van de trillingsniveaus aan de SBR-richtlijn B betreft de zogenoemde Vmax en Vper. De Vmax 
betreft de maximale trillingssterkte die voorkomt. Deze wordt apart getoetst voor de dag/avondperiode en 
de nachtperiode. De Vper betreft de gemiddelde trillingssterkte.  
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Ook deze waarde wordt apart bepaald en getoetst voor de dag/avondperiode en de nachtperiode. Voor de 
exacte definitie en bepalingsmethode van deze toetswaarden wordt verwezen naar de SBR-richtlijn. 
 
De streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
Overschrijding van deze streefwaarden dient dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden. De situatie 
waaronder de te beoordelen trillingssterkte optreedt, is bij de afweging van de toe te laten trillingssterkte 
van belang. De SBR-richtlijn maakt daarbij onderscheid tussen een bestaande situatie, een nieuwe 
situatie en een gewijzigde situatie. 
 
Aangezien de woningen in de bestaande situatie voor het aspect trillingen al door trillingen ten gevolge 
van een bestaande weg worden belast is er voor de beoordeling van de toekomstige projectsituatie 
sprake van een gewijzigde situatie in het licht van de beoordelingssystematiek van de SBR B richtlijn. 
Voor de beoordeling van een gewijzigde situatie, zoals bij dit project, geldt als uitgangspunt dat de 
wijziging niet tot een verhoging van de reeds aanwezige trillingssterkte mag leiden. Vervolgens dient het 
volgende schema gevolgd te worden. 

5.5.3 Conclusie 
De afstanden van de woningen aan de Stationsweg tot de dichtstbijzijnde rijbaan in het wegontwerp 
blijven ongeveer gelijk. In het ontwerp zijn geen verkeersdrempels of verkeersplateaus voorzien. Bij de 
rotondes neemt de afstand tot de dichtstbijzijnde rijbaan met maximaal een tot enkele meters af. Bij de 
rotondes neemt ook de snelheid van 50 km/h naar circa 30 km/h af. In de huidige, de autonome en de 
toekomstige project situaties is sprake is van een glad asfalt wegverharding. 
 
Hiermee is de verwachting dat de maximale trillingssterkte Vmax bij de woningen aan de Stationsweg 
gelijk blijven. De gemiddelde trillingssterkte Vper in de woningen neemt naar verwachting toe omdat de 
verkeersintensiteiten toenemen. 

Bij het nieuwe deel van de Oostverbinding worden geen trillingsgevoelige objecten (woningen) 
gepasseerd. Ook worden geen bedrijven met trillingsgevoelige processen gepasseerd. De Oostverbinding 
komt op circa 20 m van de arbeidsmigrantenwoningen op het bedrijventerrein de Hulst (genoemde de 
Campus zoals beschreven in paragraaf 4.4.). Er is een tijdelijke vergunning verleend voor deze 
logiesfunctie. Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat trillingsgevoelige functies definieert. 
Bescherming gaat via de Wro/Wabo (invulling van een "goede ruimtelijke ordening"). Bij de afbakening 
van trillingsgevoelige functies kan over het algemeen aansluiting gezocht worden bij het milieuspoor 
(zoals het Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit wordt voor de aanwijzing van trillingsgevoelige 
gebouwen verwezen naar de geluidgevoelige gebouwen van de Wet geluidhinder. Het gaat dan om 
woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, en kinderdagverblijven. 
Hiermee wordt de logiesfunctie geen trillingsgevoelige bestemming geacht. 
 
De hinder is gekoppeld aan de grootheid maximale trillingssterkte Vmax. Aangezien de maximale 
trillingssterkte Vmax naar verwachting niet toeneemt is hiermee de verwachting dat het aantal 
gehinderden voor het aspect trillingen voor de gehele Oostverbinding gelijk blijft waardoor de beoordeling 
neutraal is. 
 
Verschil gehinderden t.o.v. referentie situatie Omschrijving Beoordeling 

Verschil minder dan ± 5% Geen effect/neutraal 0 
Tabel 14: score trillingen 
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5.6 Lichthinder  
In deze paragraaf worden de effecten op het thema lichthinder op omwonenden beschreven. Na een 
beschrijving van de beoordelingsmethodiek en de referentiesituatie wordt ingegaan op de effecten van het 
alternatief.   

5.6.1 Wettelijk kader en beleidskader 
Hinder door verlichting kan ontstaan bijvoorbeeld vanwege openbare verlichting en voertuigverlichting op 
gevels van woningen. Ten aanzien van dit aspect bestaat er geen wettelijk toetsingskader, maar worden 
de kansen op lichthinder veelal beoordeeld met de richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde (NSVV), Richtlijn Lichthinder 2020 (NSVV, 2020) 
 
In haar aanbeveling voor openbare verlichting heeft de NSVV gebieds- en periodeafhankelijke 
grenswaarden opgenomen voor de lichtemissie van verlichtingsinstallaties ter voorkoming van lichthinder, 
zie tabel 16. De te onderzoeken locatie wordt volgens onderstaande tabel ingedeeld in klasse E3. De 
NSVV heeft in haar advies een grenswaarde voor stedelijke gebied opgenomen van 10 lux in de 
dagperiode en maximaal 5 lux in de nachtperiode (ter plaatse van slaapkamers).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 16: Tabelwaarden 

5.6.2 Beoordelingskader 
Onder openbare verlichting worden verlichtingsinstallaties verstaan die dienen om de openbare weg te 
verlichten. Directe inval van deze verlichting kan lichthinder veroorzaken op plaatsen waar het normaal 
gesproken donker is. Slaapkamers zijn hier voorbeelden van, omdat deze ruimtes vaak een lage 
lichtsterkte hebben. Verder kunnen omwonenden gehinderd worden door verblinding van 
voertuigverlichting wanneer de lichtbundel van de koplamp bij woningen naar binnen schijnt. 
 
Een toename van de verlichtingssterkte en toename van de kans op verblinding wordt in meer of mindere 
mate negatief gewaardeerd.  
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5.6.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Huidige situatie 
In de huidige situatie is in het studiegebied sprake van: 
 Openbare verlichting langs de Henri Dunantstraat, de Stationsweg en in de wijken. 
 Terreinverlichting op het parkeerterrein van de arbeidsmigrantenhuisvesting. 
 Voertuigverlichting op wegen. 
 
Referentiesituatie 
Er zijn geen plannen om de infrastructuur en de verlichting aan te passen in het plangebied. Hierdoor blijft 
de lichthinder in de referentiesituatie (= autonome situatie) op een gelijk niveau als de huidige situatie. 

5.6.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 
Nieuwe openbare verlichting 
Langs de nieuwe weg wordt verlichting toegepast. Ook zal er ten opzichte van de referentiesituatie meer 
openbare verlichting worden toegepast bij de te wijzigen wegen, aangezien daar meer vrijliggende 
fietspaden komen en parallelwegen.  
De specificaties van de nieuwe lichtbronnen zijn nog niet gedefinieerd. 
 
Wijziging in voertuigverlichting 
Door de aanleg van nieuwe aansluitingen en rotondes is er sprake van wijziging in de lichtinval nabij 
woningen. Daar waar de lichtinval vanwege voertuigverlichting in de referentiesituatie evenwijdig was aan 
de woningen, zijn er locaties in het alternatief waarbij de lichtinval meer richting de woningen georiënteerd 
is.  
 
Door toename van de openbare verlichting en de toename van de kans op verblinding nabij rotondes en 
nieuwe aansluitingen scoort het alternatief negatief. 

5.6.5 Beoordeling mitigerende maatregelen 
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt rekening gehouden met de posities van de lichtmasten en 
afscherming en wordt zo veel als mogelijk gestreefd naar donkerte zonder dat de veiligheid in gedrang 
komt. In het ontwerp is opgenomen dat bij de rotondes afschermende beplanting in de vorm van een haag 
wordt voorzien. Hiermee kan de kans op lichthinder beperkt worden.  

5.6.6 Conclusie 
Door de aanleg van de nieuwe oostverbinding en de aanleg van rotondes, parallelbanen en vrijliggende 
fietsstroken neemt de verlichting en de kans op verblinding toe binnen het studiegebied. Door bij de 
uitwerking van het ontwerp aandacht te besteden aan de keuze van de locatie en de oriëntatie van de 
verlichting en eventuele afscherming van armaturen of afscherming ter hoogte van woningen, kan de kans 
op lichthinder beperkt worden. Bij toepassing van de mitigerende maatregelen heeft de beoordeling van 
het voorkeursalternatief een neutraal effect ten opzichte van de referentiesituatie.  
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Lichthinder 0 - 

Tabel 17: score lichthinder 
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5.7 Landschap, Archeologie en Cultuurhistorie 
Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de 
kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen en de beleving daarvan. Daarnaast 
wordt voor het aspect cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch 
geografische waarden. Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische 
waarden en verwachtingen in het gebied. Ten behoeve van het beoordelen van deze aspecten is het 
deelrapport Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie opgesteld. Dit deelrapport is bijgevoegd als bijlage 
4.  

5.7.1 Wettelijk kader 
Hieronder wordt voor het aspect Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie de wet- en regelgeving en het 
beleidskader omschreven welke direct of indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
Oostverbinding Venray. Het gaat daarbij om bestaande en vastgestelde plannen en om (in de nabije 
toekomst) van kracht zijnde wet- en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het initiatief. 
 
Wettelijk kader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Nationale wetgeving  

Wet ruimtelijke ordening 
(2008) 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het nodig bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van de Oostverbinding Venray, landschappelijke waarden te inventariseren 
en te analyseren.  

Erfgoedwet (2017) De voorgenomen maatregelen hebben mogelijk effect op de cultuurhistorische en 
archeologische waarden in het studiegebied 

Tabel 18: Wet- en regelgeving 
 
Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (Rijk, 2012)3  

De visie vraagt aandacht voor onder meer natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten.  

‘Kiezen voor karakter, visie, 
erfgoed en ruimte’ (Rijk, 
2011) 

Deze visie vraagt een integrale en omgevingsgerichte benadering van cultuurhistorische 
kwaliteiten. Bij de beschrijving en waardering van effecten wordt deze benadering als 
uitgangspunt gehanteerd. 

Tabel 19: Nationaal beleid 
 
Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL, 2014) 

Provinciale Staten van Limburg hebben op 12 december 2014 het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Het POL richt zich met name op de fysieke 
kanten van het leef- en vestigingsklimaat, waarbij kwaliteit centraal staat. Het POL is een 
integraal strategisch plan voor de fysieke omgeving. De Omgevingsvisie vervang het 
POL op termijn.  

Landschapskader 
Noord- en Midden-Limburg 
(2009) 

Het Landschapskader biedt een handreiking voor initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen om antwoord te geven op de motiveringsvraag van de landschappelijke 
kernkwaliteiten uit de Omgevingsverordening Limburg 2014.  

Tabel 20: Provinciaal en regionaal beleid 
 
 
 
 

 
3 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vervangt op termijn de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Rijk, 2012). Het kabinet streeft 
ernaar de NOVI in het najaar van 2020 definitief vast te stellen. Volgens die planning zal bij vaststelling van het bestemmingsplan 
van de Oostverbinding Venray de NOVI het geldende beleidskader zijn. 
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Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Ontwikkelingsperspectief 
Venray (2015) 

Het Ontwikkelingsperspectief Venray is vastgesteld op 23 september 2008. De 
tijdshorizon is 2015, met een doorkijk naar 2020/2030. Doel van het 
Ontwikkelingsperspectief is de ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling van Venray te begeleiden, die bijdragen aan het werk-, leef- en 
verblijfsklimaat in de stad. Twee doelen zijn relevant voor deze studie: 

• Cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Venray beschermen en 
waar mogelijk verder te ontwikkelen en te benutten. 

• Het vergroten van de ruimtelijke identiteit van Venray, door de ruimtelijke 
kwaliteiten van Venray te behouden, te versterken en te benutten met ruimte 
voor ontwikkeling en vestiging van passende functies. 

Welstandsnota gemeente 
Venray 2013 (2e herziening 
2018) 

De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan 
redelijke eisen van welstand. De ambitie op het gebied van welstand richt zich op 
behoud van ruimtelijke kwaliteit. 

Tabel 19: Gemeentelijk beleid 

5.7.2 Referentiesituatie 
De huidige situatie en alle autonome ontwikkelingen tezamen leiden tot de referentiesituatie; dat is de 
situatie die ontstaat in de toekomst als het voornemen niet uitgevoerd wordt. Deze situatie fungeert in het 
MER als vergelijkingsbasis voor de effectbeoordeling. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de 
tijdsperiode tot 2030, wat als peiljaar wordt gezien.  
 
Voor de effectbeoordeling krijgt de referentiesituatie als basis altijd een score 0.   

5.7.3 Huidige situatie 

5.7.3.1 Landschap 
Landschapstype en -structuur, gebieden en patronen 
Vanuit het centrum van Venray lopen naar de omliggende kernen diverse historische linten. Sprekend 
toonbeeld hiervan is de Stationsweg. Deze historische lint heeft een grote waarde voor Venray. Het 
beschermen en waar mogelijk versterken van de identiteit en kenmerkende waarden van de weg kan 
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De Stationsweg is hedendaags een belangrijke 
verkeersader in Venray, maar heeft nog wel de kwaliteiten in maat en schaal van bebouwing en 
wegprofiel van het historische lint. Van de Oostsingel tot aan de Sint Servatiusweg wordt de Stationsweg 
begeleid door jonge bomen aan afwisselend de noord- en zuidzijde van de weg. Een variatie van 
monumentale en volwassen bomen op het historische Sint Servatiusterrein aan de zuidzijde van de weg 
vormen een waardevolle begeleiding van de weg.  
 
Het oostelijk deel van de Stationsweg wordt veelal gekenmerkt door woonfuncties aan weerszijden van de 
weg. Vanaf de Sint Servatiusweg tot aan de kruising met de Klaproos wordt de Stationsweg aan de 
zuidzijde begeleid door groenperken met bomen. Vanaf de kruising Stationsweg/Klaproos tot aan het 
viaduct van de A73 is het ruimtelijk beeld van de weg geknepen, doordat aan de zuidzijde 
woonbebouwing dichter op de weg is gesitueerd.   
Ten oosten het viaduct van de A73, parallel lopend aan de A73 tot aan de Henri Dunantstraat, ligt een 
smalle groenzone met bosschages dat in het noordoosten begrensd wordt door een fruit en groenten 
ondernemer en in het zuidoosten door een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. 
 
De landschappelijke kwaliteiten rondom het plangebied zijn weergegeven in figuur 17. 
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Figuur 17: landschappelijke kwaliteiten in en rondom het plangebied (prv Limburg, 2021) (bron: atlas limburg, bewerking RHDHV) 

5.7.3.2 Cultuurhistorie 
Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  
De gemeente Venray herbergt binnen haar gemeentegrenzen twee bijzondere cultuurhistorische 
terreinen. Eén daar van is het historische waardevolle Sint Servatiusterrein aan de Stationsweg. De 
instelling Sint Servatius noemt zich sinds 2010 GGZ Vincent van Gogh instituut en de locatie Sint 
Servatius krijgt de naam ‘Servaashof’. Het St. Servatiusterrein is in de huidige situatie onder meer 
bereikbaar via de hoofdentree op de Stationsweg. Het complex St. Servatius wordt van algemeen 
cultuurhistorisch en architectonisch belang geacht. Het terrein heeft een betekenis als stedelijk 
groengebied. Een aantal gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument.  
 
Ter hoogte van de kruising Stationsweg/Klaproos en tussen de Stationsweg en de Wilhelmina 
Druckerstraat bevindt zich de Sint-Antoniuskapel. In ongeveer 1650 werd de kapel gebouwd. De kapel is 
aangewezen als rijksmonument. De kapel is in 2006 reeds verplaatst en opgeknapt.  
 
De cultuurhistorische kwaliteiten rondom het plangebied zijn weergegeven in figuur 18. 
 

 
Figuur 18: cultuurhistorische kwaliteiten in en rondom het plangebied (prv Limburg, 2021) (bron: atlas limburg, bewerking RHDHV) 
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5.7.3.3 Archeologie 
Archeologische (verwachtings)waarden 
De gemeente Venray heeft een archeologische beleidskaart voor haar grondgebied opgesteld. De 
archeologische beleidskaart verschaft inzicht in de aanwezigheid en het karakter van de archeologische 
en historische resten in de gemeente. De archeologische beleidskaart dient als uitgangspunt bij het 
waarborgen van het aspect 'archeologie' binnen de gemeente.  
 
Het gehele plangebied wordt tenminste aangemerkt als gebied met middelhoge archeologische 
verwachting. Het grondgebied rondom de kruising Stationsweg/Klaproos is een oude stads- en dorpskern 
en kent de aanduiding 'Monumenten van zeer hoge waarde en monumenten die betrekking hebben op de 
historische kernen'. 
 
Ter plaatse van de aansluiting met de Henri Dunantstraat kent het grondgebied een hoge archeologische 
waarde (AMK-terrein), zie figuur 19. 
 

 
Figuur 19: archeologische (verwachtings)waarden in en rondom het plangebied (prv Limburg, 2021) (bron: atlas limburg, bewerking 
RHDHV) 

5.7.4 Autonome ontwikkelingen 
Autonome ontwikkelingen (2030) zijn ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen waarover al een besluit 
is genomen en die ook gerealiseerd worden als de Oostverbinding niet wordt gerealiseerd. De 
ontwikkelingen die zijn opgenomen in het verkeersmodel gelden als basis voor de autonome 
ontwikkelingen in de gemeente Venray. Als onderdeel van de autonome ontwikkelingen is de 
woningbouwontwikkeling van Servaashof. Met het planvoornemen worden in ieder geval maximaal 240 
woningen toegevoegd. Daarnaast voorziet het plan in de transformatie van verschillende bestaande 
(monumentale) panden. 

5.7.5 Voorgenomen activiteit 
Het voornemen is om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Henri Dunantstraat en de 
Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Vanaf de huidige rotonde tussen de Stationsweg en de 
Oostsingel maakt het plan gebruik van het huidige tracé van de Stationsweg, tot aan de A73. Bij dit plan 
hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde bij de Oostsingel en de nieuwe 
verbindingsweg bij de A73. Het bedraagt een tracé van circa 1,6 kilometer, waarvan circa 400 meter 
nieuwe verbindingsweg.   
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5.7.6 Effectbeoordeling Oostverbinding Venray  
Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de 
kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen en de beleving daarvan. Daarnaast 
wordt voor het aspect cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch 
geografische waarden. Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische 
waarden en verwachtingen in het gebied. 

5.7.6.1 Landschap 
Landschapstype en -structuur, gebieden en patronen 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een verkeerskundige opwaardering van de Stationsweg en een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat.  
De landschappelijke inpassing van de Stationsweg wordt in de voorgenomen situatie gekenmerkt door de 
begeleiding van veelal nieuwe laanbeplanting. Met de opwaardering van de Stationsweg wordt het beeld 
van deze landschappelijk waardevolle lijn sterk gewijzigd. Het huidige bijna dorpse profiel met 
voornamelijk groen gekoppeld aan de bebouwing wordt sterk gedomineerd door de verkeerskundige 
ingrepen. De groenstructuur blijft deels intact, maar ter hoogte van de hoofdentree van het Sint 
Servatiusterrein en op het Sint Servatiusterrein zal het beeld wijzigen doordat meerdere volwassen bomen 
gekapt moeten worden. De compensatie van bomen vindt met name plaats langs de nieuwe 
verbindingsweg. De huidige entree van het Sint Servatiusterrein wordt een voetpad, aangekleed met aan 
weerszijden een bomenrij. De landschappelijke inrichting van de weg wordt aangevuld met een voetpad 
slingerend door het stedelijke mozaïeklandschap van het Sint Servatiusterrein. 
 
De maat en schaal van de Stationsweg verandert behoorlijk door het nieuwe wegprofiel en de inpassing 
van rotondes op het tracé. De identiteit en de landschappelijke context van de weg wordt veel minder 
herkenbaar door het conflict in maat en schaal van de omgeving en de verkeerskundige ingreep.  
 
De opwaardering van de Stationsweg, bezien vanuit het perspectief van lokaal beleid (Welstandsnota), 
draagt niet bij aan het beschermen van de kenmerkende waarden en eigenheid van deze historische 
route.  
 
De nieuwe verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat loopt parallel langs de A73 in een 
soort van achterkanten landschap. Het effect van het aanleggen van de weg heeft geen effect op de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied, maar voegt ook zeker geen kwaliteit toe. 
 
De aansluiting van nieuwe verbindingsweg op de Henri Dunantstraat door middel van een rotonde 
representeert in de voorgenomen ontwikkeling de nieuwe entree naar de kern Venray. De beleving 
daarvan en op welke wijze de route de kwaliteiten toevoegt aan het gebied, blijft ongewijzigd. 
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 

5.7.6.2 Cultuurhistorie 
Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  
De voorgenomen ontwikkeling heeft een ruimtebeslag op het cultuurhistorische waardevolle Sint 
Servatiusterrein. Ter hoogte van de kruising Stationsweg/Kruidenlaan en de huidige entree van het Sint 
Servatiusterrein wordt een nieuwe rotonde beoogd. De rotonde draagt niet bij aan de versterking van de 
cultuurhistorische waarde van het Sint Servatiusterrein. De voorgenomen infrastructuur neemt in zijn 
totaliteit een te nadrukkelijke positie in ten opzichte van het Sint Servatiusterrein. Dit heeft een negatief 
effect op de cultuurhistorische waarden van het gebied.  
 
De Sint-Antoniuskapel ter hoogte van de kruising Stationsweg/Klaproos en tussen de Stationsweg en de 
Wilhelmina Druckerstraat wordt enkele meters verplaatst door het inpassen van een nieuwe rotonde. De 
ruimte rondom de kapel wordt opnieuw aangekleed met beplanting en bankjes. De kapel krijgt echter een 
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minder prominente plek in de openbare ruimte omdat het landschappelijk beeld veranderd door inpassing 
van een rotonde. Hiermee wijzigt het aangezicht en daarmee de beleving op de kapel. 
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 

5.7.6.3 Archeologie 
Archeologische (verwachtings)waarden 
Stationsweg 
In het plangebied heeft het Voorkeursalternatief volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Venray een verwachting op aantasting van middelhoge tot hoge archeologische waarden. De 
wegreconstructie ter plaatse van de kruising Klaproos-Stationsweg wordt aangeduid als  'Waarde - 
Archeologie 2 '. Binnen deze aangegeven grond is uitvoering van werk niet toegestaan indien de 
verstoring meer dan 250 m² bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm. Een rapport 
(bureauonderzoek, inventariserend (verkennend, karterend of waarderend) veldonderzoek door middel 
van proefsleuven of boringen, opgraving, archeologische begeleiding) dient te worden overlegt, waaruit 
blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
  
  
Gezien de huidige inrichting van infrastructuur heeft hier verstoring plaatsgevonden op het huidige 
wegtracé. De meeste werkzaamheden zullen waarschijnlijk te beperkt in diepte zijn en de diepere 
werkzaamheden te beperkt in oppervlakte. Aangezien verstoring gaat plaatsvinden buiten het 
ruimtebeslag om van het huidige wegtracé en de omvang en diepte van de ingreep nog niet definitief is 
vastgesteld, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat archeologische waarden niet (kunnen) worden 
geschaad.  
  
Verbindingsweg  
Ter plaatse van de verbindingsweg is archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de aanwezige 
archeologische resten conform wet- en regelgeving zijn gedocumenteerd en geborgen. Zodoende worden 
de archeologische waarden vastgelegd in een rapport en blijven de vondsten bewaard en beschikbaar in 
het provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten te Heerlen.  
  
Het onderzoeksproces bestond uit verkennend vooronderzoek door middel van boringen in 2011 
(Econsultancy rapportnummer 11050483), karterend en waarderend vooronderzoek door middel van 
proefsleuven in oktober 2020 en definitief onderzoek in de vorm van een opgraving in december 2020. 
Van het onderzoek in 2020 is op dit moment (maart 2021) een evaluatierapport beschikbaar 
(Evaluatierapport Venray, plangebied Oostverbinding, Proefsleuvenonderzoek en opgraving, auteur: N. 
Lameris, 15-02-2021, BAAC projectnummer A-20.0250). Bij de twee laatste onderzoeken kon een groot 
gedeelte van een romeins grafveld worden gedocumenteerd.  
  
De gemeente Venray heeft opdracht gegeven aan de archeologische uitvoerder (BAAC) voor de 
uitwerking. Voor het bestemmingsplan volstaat het gegeven dat het archeologische veldwerk is afgerond 
en op basis daarvan het tracé van de nieuwe verbindingsweg is vrijgegeven door de gemeente Venray als 
bevoegd gezag.  
  
Het effect op de werkzaamheden tijdens de realisatie is zodoende voor het Voorkeursalternatief negatief 
(-) ten opzichte van de referentiesituatie omdat ter plaatse van de Stationsweg niet definitief uitgesloten 
kan worden dat archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
 
 
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP15001-va01/r_NL.IMRO.0984.BP15001-va01.html#_26_Waarde-Archeologie2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP15001-va01/r_NL.IMRO.0984.BP15001-va01.html#_26_Waarde-Archeologie2
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5.7.7 Samenvatting en conclusies 
In onderstaande tabel zijn de scores op de beoordelingscriteria voor het plan weergegeven. 
 

 

 

 

 

 
 

Tabel 20: Scores effectbeoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 
 

5.8 Externe veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving ten gevolge van het transport, de 
opslag en de productie van gevaarlijke stoffen. In het geval van een verandering bij de risicobron of in de 
omgeving daarvan dient een afweging te worden gemaakt over de externe veiligheidssituatie.  
 
De ontwikkeling Oostelijke ontsluiting betreft een aanpassing van bestaande wegen en de aanleg van een 
nieuw tracé parallel aan de A73. In het kader van de wegaanpassing is het transport van gevaarlijke 
stoffen onderzocht. Hierbij is het aantal transporten brandbare gassen zoals lpg maatgevend voor externe 
veiligheid. Door de aanleg van een nieuwe weg kunnen transportstromen veranderen.  
 
In het kader van externe veiligheid zijn de effecten op het transport van gevaarlijke stoffen geanalyseerd. 
Hiervoor is inzicht gegeven in de effecten voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  Hierbij is 
getoetst aan de beleidsregels EV-beoordeling4 en is invulling gegeven aan de vuistregels uit de HART5.   

5.8.1 Toetsingskader 
Plaatsgebonden risico: Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die (onafgebroken 
aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke 
stoffen bij een inrichting of een transportmodaliteit.  
Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een kans van 1*10-6 per jaar als grenswaarde voor 
kwetsbare bestemmingen en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare bestemmingen.  
 
Deze zogenoemde PR 10-6 contour kan rond de transportroute grafisch worden weergegeven. Een 
wegaanpassing/ aanleg van een nieuwe weg kan tot gevolg hebben dat het transport van gevaarlijke 
stoffen toe of afneemt. Dit kan invloed hebben op de aanwezigheid/ ligging van de PR10-6 rond de weg en 
de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (Beleidsregel), Staatscourant nr. 25839, 1 oktober 2014 
5 RIVM, 2017: Handleiding Risicoanalyse Transport (HART), versie 2.1. 11 januari 2017 
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Landschap 0 - 

Cultuurhistorie 0 - 

Archeologie 0 - 
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Tabel 21: Beoordelingscriteria plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiesituatie (per wegvak) 
 
Groepsrisico: Het groepsrisico bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde 
omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen bij een inrichting of een 
transportmodaliteit. Hierbij wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde is een ijkpunt voor 
de omvang van het groepsrisico. Op basis hiervan worden beleidsbeslissingen gemaakt in het kader van 
de verantwoording groepsrisico, zie tabel 22.  

Tabel 22: Beoordelingscriteria groepsrisico ten opzichte van de referentiesituatie (per wegvak) 

5.8.2 Plaatsgebonden risico  
Referentiesituatie 
In de referentiesituatie betreft de weg een wijk ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Een weg binnen 
de bebouwde kom heeft volgens de HART (Bijlagen)6 geen PR 10-6 contour.  
 
Effecten voorkeursalternatief 
In de toekomstige situatie wordt de nieuwe route een gebiedsontsluitingsweg. Deze route blijft hiermee 
een weg binnen de bebouwde kom. Dit heeft geen gevolgen voor het plaatsgebonden risico ten opzichte 
van de referentie situatie. De situatie blijft hiermee gelijk ten opzichte van de referentiesituatie.  Het 
plaatsgebonden risico scoort een neutraal effect. 

5.8.3 Groepsrisico  
Referentiesituatie 
Voor lokale wegen is in het kader van externe veiligheid het transport van lpg maatgevend.  
In de omgeving van het plangebied ligt een lpg-tankstation (Raadhuisstraat). Transport van lpg dient 
conform de wet zoveel mogelijk over hoofdwegen en snelwegen plaats te vinden en zo min mogelijk door 

 
6 RIVM, 2017: Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) Bijlagen, versie 2.1. 11 januari 2017 
 

Score  Plaatsgebonden risico 

++ PR 10-6 contour neemt af, géén beperkt- en/of kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour er is voldaan aan de 
grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico.  

+ PR 10-6 contour neemt af, het aantal beperkt- en/of kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour neemt af, er is 
voldaan aan de richtwaarden van het plaatsgebonden risico. 

0 Situatie blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie.   

- PR 10-6 contour neemt toe, het aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour neemt toe, er is voldaan 
aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. 

-- PR 10-6 contour neemt toe, het aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour neemt toe, er is niet 
voldaan aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico. 

Score  Groepsrisico 

++ Afname van het GR en hoogte van het GR is lager dan 0,1 * oriëntatiewaarde  

+ Afname van het GR en hoogte van het GR ligt tussen 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde  

0 

1) Hoogte van het GR is gelijk aan de referentiesituatie/  
2) Afname van het GR en de hoogte van het GR > 1* oriëntatiewaarde/ 
3) Toename van het GR en de hoogte van het GR < 0,1 * oriëntatiewaarde/  
4) Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt tussen > 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde en de toename 
is minder dan 10%.  

- Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt tussen 0,1 en 1 * oriëntatiewaarde en een toename van 
het GR is meer dan 10%. 

-- Toename van het GR en de hoogte van het GR ligt boven de oriëntatiewaarde.  
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de bebouwde kom. Daarmee is het aannemelijk dat de bevoorrading van dit tankstation plaatsvindt vanaf 
de A73 via de (Nieuwe) Maasheseweg en de Noordsingel.  
 
Het transport van lpg over deze route kan hierbij niet volledig worden uitgesloten, daar het gebruik van 
deze aanrijroute, bij incidenten op de normale aanrijroute, plaats kan vinden. Immers voor zover bekend 
beschikt Venray niet over een routering gevaarlijke stoffen.  
 
Effecten voorkeursalternatief 
In de toekomstige situatie wordt de weg een gebiedsontsluitingsweg waardoor er meer doorgaand verkeer 
gaat plaatsvinden in oost-west richting en in omgekeerde richting.  
 
Het transport van lpg over deze route kan hierbij niet volledig worden uitgesloten. Immers voor zover 
bekend beschikt Venray niet over een routering gevaarlijke stoffen. Het nieuwe tracé kan door de 
vervoerders gezien worden als een effectieve aanrijroute.  
 
De bevoorrading van het LPG-tankstation aan de Raadhuisstraat betreft maximaal 70 transporten per jaar 
gebaseerd op een doorzet van 1000 m37. Het groepsrisico neemt hierdoor mogelijk zeer beperkt toe ten 
opzichte van de referentie situatie. Conform de vuistregels uit de HART tabel 1-9 ligt het groepsrisico ruim 
onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico scoort hiermee een verwaarloosbaar effect.  
 
Toename van het groepsrisico kan volledig worden uitgesloten op het moment dat het bevoegd gezag 
(Gemeente Venray) besluit om het transport van lpg over deze nieuwe route te verbieden.  

5.8.4 Conclusie  
De aanleg van de oostelijke ontsluiting heeft beperkt effect voor externe veiligheid. De weg heeft geen PR 
10-6 contour. Dit blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie. Het groepsrisico neemt zeer beperkt toe 
omdat het transport van lpg over de nieuwe weg niet geheel kan worden uitgesloten. In zijn algemeenheid 
scoort het milieuaspect externe veiligheid een neutraal/verwaarloosbaar effect.  
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

   Plaatsgebonden Risico 0 0 

Groepsrisico 0 0 

Tabel 23: score externe veiligheid  

 
7 RIVM, 2014: Rekenmethodiek voor lpg-tankstations, versie 1.2, 5 november 2014. 
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5.9 Natuur 
Gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 
en de aansluitende wegen vergroten. Een van de stappen die nodig is om tot de gewenste 
verbindingsweg te komen, is het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een MER. In 
dat kader is er altijd aandacht voor natuurwet- en -regelgeving, zo ook voor de verbindingsweg. In dit bij 
het MER behorend achtergrondrapport, zie bijlage 5, wordt het onderdeel natuur verder uitgewerkt met, 
conform de notitie reikwijdte en detailniveau oog voor soortenbescherming en beschermde gebieden. 
Vertaald naar vigerende natuurwet- en -regelgeving is daarmee aandacht voor de Wet natuurbescherming 
(onderdelen Gebiedsbescherming, Soortenbescherming en Houtopstanden) en voor het beleid rond 
Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wat betreft Natura 2000 gebieden laat een Voortoets zien dat significant negatieve effecten op 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen niet op voorhand uitgesloten kunnen worden als het gaat 
om “Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht”. In een Passende Beoordeling is het 
optreden van dergelijke effecten nader onderzocht (zie bijlage 5). Uit de Passende Beoordeling volgt dat 
weliswaar sprake is van een depositietoename op daarvoor gevoelige natuurwaarden ten aanzien 
waarvan in Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, 
maar dat deze niet leiden tot meetbare effecten op die instandhoudingsdoelstellingen. Het oordeel voor 
beïnvloeding Natura 2000-gebieden is dan ook neutraal (0). 
 
Het plangebied is in beginsel arm aan beschermde natuurwaarden, gegeven dat de aanwezige habitats 
primair een andere functie vervullen. Uit de uitgevoerde quickscan (Sanders 2019) volgt dat mogelijk 
sprake is van overtreding van onder de Wet natuurbescherming geformuleerde verbodsbepalingen als 
gevolg van de kap van bomen ten aanzien van vleermuizen, Iepenpage en vogels met jaarrond 
beschermd nest. Vervolgonderzoek uitgevoerd door Gemeente Venray laat zien dat ten aanzien van 
Iepenpage inderdaad sprake is van overtreding van verbodsbepalingen zoals geformuleerd onder de Wet 
natuurbescherming. Bijbehorend oordeel is negatief (-). 
 
De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in gebieden die onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland. 
In Limburg kan daardoor geen sprake zijn van wezenlijke effecten op de wezenlijke en kenmerkende 
waarden van dit netwerk. Bijbehorend oordeel is neutraal (0). 
 
Het ten tijde van deze rapportage beschikbare ontwerp laat zien dat net iets meer bomen worden 
aangeplant dan moeten verdwijnen, zónder dat lijnvormige structuren wezenlijk veranderen. Bijbehorend 
oordeel is positief (0/+). 
 
De conclusies per beoordelingscriterium samengevat in tabel 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 24: Overzichtstabel effectbeoordeling thema Natuur 
 
 
 
 

Thema Beoordelingscriterium Referentie Voorkeursvariant 

Natuur 

Europees beschermde gebieden 0 0 

Beschermde soorten 0 - 

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden 0 0 

Houtopstanden 0 0/+ 
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5.10 Bodem 
In deze paragraaf worden de effecten op het thema bodem beschreven. Hierin wordt ingegaan op de 
milieu hygiënische bodemkwaliteit. De referentiesituatie wordt beschreven om vervolgens de effecten van 
de voorkeursvariant daarmee te vergelijken.  

5.10.1 Huidige situatie 
De gemeente Venray heeft een milieuhygiënisch vooronderzoek bodem ter plaatse van de voorgenomen 
varianten laten uitvoeren (Coolen, 2020) (Rapportage actualiserend milieuhygiënisch vooronderzoek 
bodem Stationsweg en de Henri Dunantstraat te Venray, Econsultancy, Rapportnummer 14110.001, 
Datum 7 december 2020). Doel van dit onderzoek is het vaststellen of mogelijk sprake is van ernstige 
verontreiniging in de bodem ter plaatse van de voorgenomen varianten.  
 
De conclusie van dit vooronderzoek luidt: Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de 
terreininspectie kan gesteld worden dat er, wat betreft de landbodem, milieuhygiënisch géén 
belemmeringen bestaan voor de voorgenomen bouwplannen op de onderzoekslocatie. 

5.10.2 Referentiesituatie 
De mate van grondverzet (verwijderen en toepassen van grond) bij de inpassing het voorkeursalternatief 
bepaalt het effect van de aanleg op de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Zowel het verwijderen als 
toepassen van grond heeft een neutraal of positief effect op de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
Wettelijk uitgangspunt voor het toepassen van grond is dat deze van minimaal gelijke of betere 
milieuhygiënische kwaliteit moet zijn dan de grond die reeds op de locatie aanwezig is (het standstill-
principe). Dus ook bij toepassen geldt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem gelijk of beter 
wordt. In paragraaf 4.10 in de nota van toelichtingen bij het Besluit bodemkwaliteit (2007) is dit standstill-
principe en het milieueffect toegelicht. 

5.10.3 Conclusie 
Door de wettelijke verankering van het standstill-principe en de zorgplicht is een negatief effect op de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit, ongeacht gekozen variant of ontwerp, niet toegestaan. Vergelijk van 
effecten van varianten op de milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt daarmee overbodig. De 
voorkeursvariant zal namelijk een neutraal (0) of verbeterend effect (+) op de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit hebben. De mate van een positief effect is afhankelijk van de hoeveelheid grond met een 
betere milieuhygiënische kwaliteit die zal worden toegepast.  
 

 
 
 
 

Tabel 24: Score Bodem 

5.11 Water  
In deze paragraaf worden de effecten op het thema water beschreven. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen bodemopbouw en geohydrologie, watergang en infiltratie. De referentiesituatie wordt beschreven 
om vervolgens de effecten van de voorkeursvariant daarmee te vergelijken.  
  

  Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Bodem 0 0 
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5.11.1 Referentiesituatie 
Bodemopbouw en geohydrologie 
De originele bodem ter plaatse van het terrein van de voorkeursvariant bestaat volgens de bodemkaart 
van Nederland uit een hoge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren 
geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater 
bedraagt ± 20,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het 
eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van 
TNO in noordoostelijke richting. 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de beoogde locatie die van invloed zouden kunnen zijn op de 
grondwaterstroming ter plaatse van de locatie. De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of 
grondwaterwingebied. 
 
Uit het verkennend bodemonderzoek HMB uit 2012 levert de constatering dat de grondwaterstanden 
destijds in december op ca. 2,4 tot 3,5m – mv bedroegen. Verschil is mede af te leiden aan het feit dat het 
huidige maaiveld aan de zijde van de Henri Dunantstraat hoger ligt dan aan de kant van de Stationsweg.  
 
Watergang 
Ter plaatse van de verbindingsweg is de primaire waterloop Zompgraaf gelegen. De verbindingsweg 
kruist deze waterloop. In overleg met het waterschap wordt bepaald of deze verlegd of overkluisd gaat 
worden. 
 
Infiltratie 
In het project is voorzien in het afkoppelen van de verhardingen in de gehele nieuwe openbare ruimte. 
Ten behoeve hiervan wordt over een groot gedeelte infiltratieriool aangelegd, met daarbij behorende 
overlopen naar 3 wadi’s. Dit betekent een positief effect op de belasting van het huidige gemengde 
stelsel, wat na reconstructie slechts een groot deel minder hemelwater hoeft te verwerken. Op de locatie 
van de verbindingsweg wordt per saldo meer verharding toegevoegd dan nu aanwezig is, maar het 
hemelwater wat hier op valt wordt ter plekke geïnfiltreerd.  

5.11.2 Effecten 
Bovenstaande zaken leiden niet tot belemmeringen voor het realiseren van de infrastructuur of nadelige 
effecten tot het aspect water. Eerder zal een positief effect optreden in verband met afname belasting van 
het vuilwaterriool door de afkoppelmaatregelen. (+) Ter hoogte van het voorkeurstracé is het effect 
neutraal/verwaarloosbaar (0). 

5.11.3 Conclusie 
 

 
 
 
 

Tabel 25: score water 

  

  Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Water 0 0 
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5.12 Ruimtegebruik 
In dit hoofdstuk worden de effecten op het thema ruimtegebruik beoordeeld. Er wordt een omschrijving 
gegeven van de referentiesituatie en er wordt ingegaan op de effecten van de voorkeursvariant. Het gaat 
daarbij om het ruimtebeslag van de voorkeursvariant op bestaande ruimtelijke functies.  
 

5.12.1 Referentiesituatie 
Hierin wordt een omschrijving gegeven van de huidige situatie en autonome situatie. 
 
Huidige situatie 
De stationsweg is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Venray’. Langs de stationsweg bevinden zich de 
functies verkeer, groen, wonen, dienstverlening, horeca, bedrijf en maatschappelijk. De nieuwe 
verbindingsweg is onderdeel van het bestemmingsplan ‘De Hulst I’. Op de plek van de nieuwe 
verbindingsweg bevindt zich de functie agrarisch en water. In figuren 20 en 21 wordt dit zichtbaar 
gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stationsweg 

Nieuwe verbindingsweg 

Figuur 20  Bestemmingsplan Stationsweg 

Figuur 21  Bestemmingsplan nieuwe verbindingsweg 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 mei 2021 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BH4288TPRP2101110934 52  

 

De huidige stationsweg vanaf de Oostsingel tot aan de A73 is een geasfalteerde weg waar de snelheid 50 
km/h wordt gehanteerd. Het is een 1-baans weg zonder stoplichten of rotondes met om de zoveel meter 
een bushalte. Op sommige plaatsen bevindt zich veel groen langs de weg. Aan de stationsweg liggen 
vooral woonhuizen, qua voorzieningen ligt er een cafetaria en een autogarage. Ook ligt er een 
gezondheidscentrum in de wijk Antoniusveld met een ontsluiting via de St. Servatiusweg naar de 
Stationsweg.  
Aan de noordzijde van de stationsweg ligt de wijk Landweert en aan de zuidzijde van de stationsweg de 
wijk Sint Antoniusveld.  
De nieuwe verbindingsweg komt te liggen tussen de aan de westzijde gelegen A73 en aan het oostzijde 
gelegen industriegebied de Hulst. De Hulst ligt tussen Venray en Oostrum in. Op de gronden met een 
agrarische bestemming ligt ook een terrein met huisvesting voor arbeidsmigranten. Ten zuiden van de 
Hulst ligt nog een industriegebied, namelijk de Blakt. Rondom deze industriegebieden en het dorp 
Oostrum liggen voornamelijk gronden met een agrarisch gebruik.  
 
Autonome Situatie 
Het huidige plangebied is onderdeel van project Trendsportal. Dit is een initiatief vanuit de acht Noord-
Limburgse gemeentes waarin wordt nagedacht over de mobiliteit in het jaar 2040. Project Via Venray is 
niet het enige project binnen de gemeente dat hierop aansluit.  
 
Uitvoeren regionaal/gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
Dit is gericht op het realiseren van de regionale infra-ambitie door dit uit te werken in lokale doelstellingen 
met een meerjarenprogramma infrastructuur en een systeem voor monitoring en evaluatie. 
 
Realiseren van de ‘Derde Ring Venray’ 
Gericht op concrete maatregelen als het opwaarderen van voorzieningen op enkele schakels zoals 
asfaltverharding en openbare verlichting, aanbrengen van een doorgaande bewegwijzering en betere 
fietsoversteken.  

5.12.2 Effecten 
Hier wordt gekeken naar één aspect: 
 Ruimtebeslag: in het kader van het ruimtegebruik wordt gekeken naar het ruimtebeslag op de 

aanwezige ruimtelijke functies; 
 
Ruimtebeslag 
De nieuwe weg komt te liggen op een stuk grond dat een ‘agrarische’ bestemming kent. Echter wordt 
deze grond niet gebruikt voor agrarische doeleinden maar, staan er tijdelijke woningen voor 
arbeidsmigranten en is het overige gedeelte bedekt met gras en bomen. De weg wordt gerealiseerd waar 
nu het grasveld ligt, qua ruimtebeslag neemt dit dus nauwelijks gebruikte grond in beslag. Het effect 
hiervan is dus neutraal/verwaarloosbaar (0). 
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Ruimtegebruik 0 0 

Tabel 26: score ruimtegebruik 

5.13 Sociale aspecten 
In dit hoofdstuk worden de effecten op het thema sociale aspecten beoordeeld. Met sociale aspecten 
wordt in dit project bedoeld de veranderingen in sociale veiligheid, visuele hinder en barrièrewerking als 
gevolg van de nieuwe weg en aanpassingen aan de bestaande wegen. De effectwaardering wordt 
weergegeven en de effecten aangaande de voorkeursvariant worden omschreven.  
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5.13.1 Effectwaardering 
In dit MER worden onder sociale aspecten de volgende criteria onderscheiden: 
 
Sociale Veiligheid 
Een gebied op of langs (afgelegen) infrastructuur kan door fietsers of voetgangers wel als onveilig beleefd 
worden. Daarbij valt te denken aan desolate plekken, donkere, smalle tunneltjes, onoverzichtelijke 
overgangen. Ook een onaantrekkelijke uitstraling van een kruising kan bijdragen aan een gevoel van 
onveiligheid.  
 
Visuele Hinder 
In dit MER heeft visuele hinder betrekking op hinderlijke verstoring van het uitzicht vanuit de directe 
woonomgeving. Het gaat hier om het belevingsaspect van de bewoners. Zaken die het zicht kunnen 
verstoren zijn kunstwerken (bruggen en viaducten), geluidsschermen en het langsrijden van veel 
(vracht)auto’s binnen een zichtbare afstand.  
 
Barrièrewerking 
Een ander criterium voor sociale aspecten is barrièrewerking. Dit heeft betrekking op de bereikbaarheid 
tussen twee bewoonde gebieden aan weerszijden van een nieuw of uit te breiden weg. 

5.13.2 Effecten 
Voor ieder sociaal aspect worden de effecten beschreven. 
 
Sociale Veiligheid 
Zowel bij de nieuwe weg als bij de stationsweg wordt er veel aandacht geschonken aan het creëren van 
een veilig fietspad. Ook is er voldoende ruimte voor voetgangers langs de stationsweg. Met de komst van 
de rotondes worden veilige situaties voor voetgangers en fietsers gewaarborgd. Ook voor het autoverkeer 
zorgt dit voor veel overzicht in die situaties. Het viaduct onder de A73 vormt verder geen belemmering 
vanwege het open karakter en de goede verlichting.  
 
Visuele Hinder 
De A73 vormt voor sommige bewoners aan de stationsweg een belemmering van zicht, in de nieuwe 
situatie blijft dit onveranderd. Voor bewoners aan de stationsweg aan de oostzijde van de A73 wordt een 
groot gedeelte van de hoofdrijbaan verder van de woningen gesitueerd, met toepassing van 
parallelwegen. De visuele hinder zal in dit geval afnemen.  
 
Barrièrewerking 
In de nieuwe situatie wordt er een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd waardoor de bereikbaarheid 
tussen Venray en Oostrum/Wanssum alleen maar beter wordt. De barrièrewerking van de Stationsweg 
tussen de wijken ten noorden en zuiden ervan wordt verminderd door het inpassen van goede 
oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. 
 

5.13.3 Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg en de herstructurering 
van de Stationsweg het effect als licht positief is te beoordelen. De voornaamste oorzaak hiervan is de 
veilige plek voor voetgangers en het verminderen van de barrièrewerking. 
 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Sociale aspecten 0 + 

Tabel 27: score sociale aspecten 
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6 Leemten in kennis en doorkijk vervolg  

6.1 Leemten in kennis 
Er is sprake van een leemte in kennis als voldoende (specifieke) informatie ontbreekt over een milieuaspect, 
over de voorgenomen activiteit of over de optredende effecten. Deze leemten in kennis kunnen van belang 
zijn voor de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan en/of vergunningen. 
 
Trillingen 
De gepresenteerde resultaten moeten worden beschouwd als globale inschattingen welke tot doel hebben 
de effecten op in beeld te brengen. De gepresenteerde resultaten kunnen niet worden beschouwd als 
exacte rekenresultaten op object niveau.   
 
Lichthinder 
Zowel bij de nieuwe oostverbinding als bij de te wijzigen wegvakken zijn de locaties van de verlichting nog 
onduidelijk. Bij de verdere uitwerking van het alternatief wordt ook aandacht besteed aan de verlichting. 

6.2 Doorkijk vervolg  
In onderstaand tabel is een doorkijk gegeven op de volgende stappen in het proces.  
Activiteit Verantwoordelijke 

Publiceren kennisgeving voorbereiding Bestemmingsplan. Gemeente 

Nemen van een besluit met betrekking tot het planMER en het 
vrijgeven van het ontwerp van het bestemmingsplan. 

Gemeente  
(B&W) 

Publiceren van het ontwerp Bestemmingsplan in de Staatscourant, 
Gemeenteblad en op bekendmakingen van de Gemeentelijke 
website 

Gemeente 

Ter visie leggen van het Bestemmingsplan en het planMER (6 
weken) Gemeente 

Vaststellen van het Bestemmingsplan en het aanleveren van de 
definitieve digitale dataset en de papieren versie Gemeente (Gemeenteraad) 

Publiceren van het definitieve Bestemmingsplan in de 
Staatscourant, Gemeenteblad en op bekendmakingen van de 
Gemeentelijke website 

Gemeente 

Beroepstermijn (6 weken) Gemeente 

In werking treding van het Bestemmingsplan Gemeente 

Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan Gemeente 
Tabel 28: Doorkijk planning 
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7 Begrippen en Afkortingen 
Begrip/Afkorting Omschrijving 
Afkoppelen Het niet (meer) aansluiten van verhard oppervlak op de riolering 
Alternatieven Samenhangend pakket van maatregelen dat samen een mogelijke 

oplossing vormt 
Autonome ontwikkelingen Op zichzelf staande ontwikkelingen, die plaatsvinden zonder dat de 

voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd 
Compensatie Aanleg van nieuwe natuur ter vervanging van natuurwaarden die 

onvermijdelijk verloren gaan door de ingreep 
dB Decibel, eenheid om geluid te meten 
m.e.r. Milieu Effect Rapportage (proces, procedure) 
MER Milieu Effect Rapport (rapportage) 
Mitigerende maatregelen Maatregelen die de verwachte effecten van een ingreep opheffen of 

doen verminderen 
NAP Normaal Amsterdams Pijl 
OV Openbaar vervoer 
SBR richtlijn Door kennisinstituut SBR opgestelde richtlijn ter bepaling van de 

waarschijnlijke schade van (infrastructurele)projecten 
SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
VRI Verkeersregelinstallatie, zoals stoplichten 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wgh Wet geluidhinder 
Wm Wet milieubeheer 
Wro Wet ruimtelijke ordening 
µg/m3 Microgram per kubieke meter lucht (concentratie  
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Inleiding
Als onderdeel van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de 

gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray te versterken om de bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid van Venray te verbeteren.

In de huidige situatie is het zo dat verkeer dat over de N270 vanuit de richting Wanssum rijdt, vόόr de 

aansluiting met de snelweg A73 twee mogelijkheden heeft om de N270 te verlaten om het centrum 

van Venray te bereiken. De eerste mogelijkheid is om te rijden via de kern van Oostrum over de Mgr. 

Hanssenstraat en de Stationsweg. De tweede mogelijkheid is de route via het bedrijventerrein De 

Hulst over de Henri Dunantstraat. Het meeste verkeer kiest op dit moment voor de eerste route.

Figuur 1: Huidige routering verkeer van N270 naar centrum Venray

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is het niet wenselijk dat doorgaand verkeer door de kern van 

Oostrum rijdt en daarom heeft de gemeente het streven om deze intensiteiten te verlagen. Dit is ook 

zo opgenomen in de nota “Uitgangspunten netwerken infrastructuur en verkeer”, waarbij de Mgr. 

Hanssenstraat als erftoegangsweg is aangemerkt en de Stationsweg tussen kruising met de Mgr. 

Hanssenstraat en het viaduct van de A73 is aangemerkt als wijkontsluitingsweg.

Om het verkeer aan de oostzijde van Venray beter te geleiden en de kern Oostrum te ontzien, wil de 

gemeente Venray een verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg realiseren. 

Daarnaast is het doel van de verbindingsweg een verlaging van de verkeersintensiteit in Antoniusveld 

en in de stationsomgeving. Om dit mogelijk te maken dient de Stationsweg tussen Oostsingel en A73 

opgewaardeerd te worden tot gebiedsontsluitingsweg.

De gemeenteraad van Venray heeft op 12 februari 2019 ingestemd met de realisatie van het project. 

Om dit mogelijk te maken dienen de geldende bestemmingsplannen gedeeltelijk te worden herzien 

in een overkoepelend bestemmingsplan voor de realisatie van de Oostverbinding.
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Het project Via Venray

Dit economisch geïnitieerd project heeft tot doel om de bereikbaarheid van de regio Venray te 

versterken teneinde de positie van de regio als topsector in de logistiek veilig te stellen. Naast het 

verbeteren van de doorstroming op de provinciale N270 vinden er in de gemeente Venray diverse 

verkeerkundige maatregelen op gemeentelijke wegen plaats om de bereikbaarheid en doorstroming 

te verbeteren, waarbij de leefbaarheid niet wordt aangetast. In diverse projecten worden 

alternatieven uitgewerkt om de leefbaarheid te versterken en de verkeersveiligheid te verbeteren 

waarvan de verbindingsweg een voorbeeld is.

Milieueffectrapportage

Aan het besluit over het bestemmingsplan voor de Oostverbinding Venray is een 

milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht gekoppeld. De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit 

milieueffectrapportage en de Wet Milieubeheer. Doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang 

volwaardig mee te wegen bij de voorbereiding en vaststelling van besluiten. Het milieueffectrapport 

(m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

In het m.e.r. wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de referentiesituatie en de 

mogelijke (zowel positieve als negatieve) gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het 

voornemen. Indien uit de resultaten van de onderzoeken compenserende of mitigerende 

maatregelen noodzakelijk blijken dan worden de maatregelen én hun effect(en) in beeld gebracht.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Deze voor u liggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bevat een beschrijving van het project, 

het alternatief dat in het m.e.r. in beschouwing wordt genomen, een beschrijving van de 

milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Dit 

document geeft de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het m.e.r.

De Wet milieubeheer schrijft voor dat in de voorfase van het m.e.r.-traject (voordat het m.e.r. 

daadwerkelijk wordt vastgesteld) participatie plaatsvindt, waarna het bevoegd gezag de reikwijdte 

en het detailniveau van het op te stellen m.e.r. vaststelt. Dit document is daarom openbaar gemaakt. 

Andere overheden, bedrijven en burgers wordt gevraagd om mee te denken en zienswijzen over de 

reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek in te brengen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de eerder onderzochte alternatieven en de besluiten die reeds 

genomen zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de problematiek waarvoor de voorgenomen activiteit een 

oplossing biedt.

Hoofdstuk 4 beschrijft welke stappen worden gezet in de m.e.r.-procedure. Hierbij wordt de m.e.r.- 

procedure parallel aan de procedure voor het opstellen en het vaststellen van het bestemmingsplan 

beschreven.

Hoofdstuk 5 gaat in op de in het m.e.r. te onderzoeken alternatief. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting 

op de criteria waaraan het alternatief in het m.e.r. worden getoetst.
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Terugblik
In het kader van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de 

bereikbaarheid van Venray verder te verbeteren. Een van de aandachtspunten in dit programma is de 

bereikbaarheid vanuit de oostelijke richting.

Deze ambitie van de gemeente om de bereikbaarheid van Venray vanuit de oostelijke richting te 

verbeteren, komt voort uit de wens om de verkeersstructuur naar het centrum te versterken. Deze 

structuurversterking is dus de belangrijkste aanleiding voor het project, waarmee tevens een aantal 

verkeersproblemen kunnen worden verminderd. In dit geval is het verminderen van 

verkeersproblemen een effect van het project en niet het primaire doel.

Het versterken van de verkeerstructuur naar het centrum dient de volgende doelen:

Het verlagen van de belasting in woonkern Oostrum.

Het verminderen van sluipverkeer door woongebied Antoniusveld.

Het beperken van het doorgaand verkeer bij de Stationsomgeving in verband met de gewenste 

upgrade van de Stationsomgeving, waar niet-gemotoriseerd verkeer nadrukkelijk op de 

voorgrond wordt gezet.

De verbetering c.q. opwaardering van de Stationsweg tussen Oostsingel en A73.

Ten behoeve van het project zijn door Royal HaskoningDHV in 2017 zes varianten vanuit 

verkeerskundig oogpunt bekeken en getoetst. Hieruit is onderstaande voorkeursvariant, zoals weer 

gegeven in figuur 1, naar voren gekomen die vanuit verkeerskundig oogpunt robuust is en die verder 

kan worden uitgewerkt. Deze zes varianten en de uitgangspunten hiervan worden in de volgende 

paragraaf kort beschreven.

Figuur 1: Voorkeursvariant

Op basis van de voorkeursvariant worden een aantal subvarianten uitgewerkt. In deze NRD-fase 

wordt nog niet voorgesorteerd op één uiteindelijk voorkeurvariant.
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Uitgangspunten en afgevallen varianten

Uitgangspunt is dat een verbindingsweg wordt aangelegd aan de oostzijde van de A73 welke wordt 

uitgevoerd als gebiedsontsluitingsweg. Deze weg dient de volgende kenmerken te hebben:

Weg inrichten met parallelstructuur.

Gebruik van rotondes op kruisingen met andere ontsluitingswegen.

Gebruik van middenbermen en middengeleiders t.b.v. betere oversteekbaarheid door fietsers en 

voetgangers.

In de nota “Uitgangspunten netwerken infrastructuur en verkeer” zijn de belangrijkste kenmerken 

voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (GOW50) voor functie, vorm en gebruik 

kort beschreven. Dit is als volgt:

Kenmerken inzake “functie”:

Wegfunctie GOW 50

Kom Binnen

Functie Ontsluiting binnen/van/naar grotere kernen en bundeling naar wegen van hogere orde

Ontwerp primair gericht op Stromen, enigszins verblijven
Kenmerken inzake “vorm”:

Wegfunctie GOW 50

Maximumsnelheid 50km/h

Basis rijbaanindeling Hoofdrijbaan met twee rijstroken en doorgetrokken dubbele asstreep

Parkeren Parallelweg, of parallelstructuur, niet langs de hoofdrijbaan

Snelheidsremmers Neen, tenzij…

VOP (zebrapaden) Alleen in looproutes bij rotondes

Oversteekbaarheid langzaam verkeer Middengeleiders bij kruising netwerk Fiets

Particuliere inritten Parallelweg, of parallelstructuur, niet langs de hoofdrijbaan

Kenmerken inzake “gebruik”:

Wegfunctie GOW 50

Globale verkeersintensiteit > 7.500

Voetganger Trottoir

Fietser Parallelweg, of parallelstructuur, nooit op de hoofdrijbaan

Bromfiets Hoofdrijbaan, tenzij …

Bushaltes Aparte haltekommen

LZV’s Mogelijk op bedrijventerreinen en routes van/naar het basisnet

Landbouwverkeer Rijbaan

Om de verbinding vanuit het oosten te verbeteren zijn theoretisch een aantal varianten denkbaar. Als 

aangegeven heeft RHDHV in 2017 zes varianten vanuit verkeerskundig oogpunt getoetst. De vijf 

varianten uit de studie van RHDHV in 2017 waar niet voor gekozen is betreffen:

1. De aanleg van een verbindingsweg aan de westzijde van de A73.

Vergelijkbaar met de referentievariant, kan er ook gedacht worden aan een verbindingsweg aan de 

westzijde van de A73. Deze variant is zeer vergelijkbaar met de referentievariant en ligt dichter bij het 

centrum. De variant heeft mogelijk ook potentieel bij het verminderen van het sluipverkeer door 

Antoniusveld. Deze variant is afgevallen vanwege de fysieke inpasbaarheid van de variant.
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2. Het verbeteren van de verbinding Henri Dunantstraat – Oostsingel.

In deze variant wordt de bestaande route via de Oostsingel geoptimaliseerd waardoor deze route 

aantrekkelijker wordt om het centrum te bereiken vanaf de N270. Op de rotonde van de Henri 

Dunantstraat met de Oostsingel ontbreekt de bewegwijzering naar het centrum. Zowel links als 

rechts staan weliswaar bestemmingen, het centrum ontbreekt.

Daarnaast kan de oostelijke structuur op dit punt verbeterd worden door als het ware een bypass aan 

te leggen. Deze bypass zorgt ervoor dat het einde van de Henri Dunantstraat niet afbuigt richting het 

zuiden maar ter hoogte van de Oude Oostrumseweg aansluit op de Oostsingel. De bypass bleek lastig 

in te passen en onvoldoende verkeerskundig effect te sorteren waardoor deze variant is afgevallen. 

Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes gebruiken.

3. Het herstellen van de oude verbinding via de Oude Oostrumseweg.

Deze variant anticipeert op het ontbreken van een doorsteek tussen de Singelring en de centrumring. 

De oude verbinding via de Oude Oostrumseweg is daarvoor de meest voor de hand liggende optie. 

Deze weg is momenteel een 30 km/h zone en kent een beperkt profiel met bewoning aan twee zijden 

van de weg. Om de verbinding vloeiend te laten verlopen is het wenselijk om de Henri Dunantstraat 

recht tegenover de Oude Oostrumseweg te laten aansluiten. Dit houdt in dat de bestaande rotonde 

naar het noorden moet worden verplaatst. Vanwege inpasbaarheid is deze variant uiteindelijk komen 

te vervallen.

4. Het verbeteren van de verbinding Henri Dunantstraat – Zuidsingel.

In deze variant gaan we ervan uit dat we het verkeer van de Henri Dunantstraat een goede 

verbinding bieden richting de Zuidsingel en vice versa. Op deze manier zal ook de route via de 

Leunseweg vanuit de oostzijde aantrekkelijker worden.

Naast aanpassingen op de kruising van de Henri Dunantstraat met de Zuidsingel zijn aanpassingen 

op de kruising van de Zuidsingel met de Leunseweg van belang. Een goede doorstroming is dan ook 

van belang om dit alternatief aantrekkelijk te maken.

De variant genereert te weinig effect en biedt bovendien weinig meerwaarde voor het versterken van 

de oostelijke zijde van het centrum. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande 

routes gebruiken. Om deze redenen is de variant afgevallen

5. Het verbeteren van de doorstroming N270 – Leunseweg.

Het verbeteren van de doorstroming tussen de N270 en de Leunseweg is een maatregel welke 

onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden in het kader van de Via Venray. Voorgesteld wordt om 

een partiele eirotonde aan te leggen waardoor de kruising tussen de N270 en de Leunseweg 

gelijkwaardig wordt vormgegeven. Door deze rotonde in te passen zal dus de doorstroming tussen de 

N270 en de Leunseweg verbeteren, waardoor de route over dit kruispunt van en naar het oosten 

aantrekkelijker wordt. In de studie is deze variant afgevallen omdat deze voor het oostelijk deel van 

het centrum weinig effect heeft. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande 

routes gebruiken. Inmiddels is in het kader van de Via Venray besloten de situatie bij de aansluiting 

N270 en de Leunseweg anders vorm te geven.

De uiteindelijke variant waar voor gekozen is wordt als volgt beschreven:

Dit is de referentievariant van deze studie. De aangehaalde doelstellingen en de andere alternatieven 

zijn gebaseerd op deze variant. Deze verbindingsweg zou uitgevoerd worden als een 

gebiedsontsluitingsweg al dan niet in combinatie met vrijliggende fietspaden en mogelijk een partiële 

parallelweg. De verbindingsweg zou ten oosten en parallel aan de A73 uitgevoerd worden.
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Terugblik besluitvormingsproces

Kijkend naar het traject tot nu toe zijn in 2014 de algemene doelstellingen voor de Via Venray 

geformuleerd. Later is op 18 december 2018 een collegebesluit gemaakt betreffende het 

voorkeursalternatief. Hier heeft de raadscommissie op 23 januari 2019 over vergaderd. Het daaruit 

volgende raadsbesluit is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019.

Met betrekking tot variant 5 heeft de tijd deze studie ingehaald. In de stuurgroep Via Venray is 

namelijk besloten dat het viaduct op het kruispunt N270 – Leunseweg gehandhaafd blijft en er een 

Haarlemmermeeroplossing wordt gerealiseerd. Hiermee wordt de doorstroming en 

verkeersveiligheid op dit kruispunt ook sterk verbeterd.

8   | Terugblik



Probleemanalyse en doelstelling

Probleemanalyse

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de 

N270 en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van 

Venray doorstromingsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Ook kent de gemeente op een 

aantal wegen sluipverkeer door woongebieden omdat er geen afdoende alternatief is geboden voor 

de oude, inmiddels ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is daar een 

sprekend voorbeeld van. Daarnaast dient er een alternatief te worden gevonden voor het 

landbouwverkeer wat zich ook op deze wegen bevindt.

Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf 

verwacht men dat deze wegen door meer verkeer gebruikt zal worden. Dit alles leidt ertoe dat een 

verbetering van de kwaliteit van het wegennet op dit traject noodzakelijk is.

Doelstelling

Het voorzien van een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat dient diverse 

doelstellingen. Deze doelstellingen zijn zowel op economisch als op verkeerskundig vlak van belang. 

De doelstellingen worden hieronder toegelicht.

Versterking Oostelijke ontsluiting

Een belangrijke doelstelling van de verbindingsweg is het versterken van de oostelijke structuur van 

Venray. Momenteel functioneert de oostelijke ontsluiting niet optimaal, onder ander door de grote 

tussenafstand van de noord-zuid-gerichte wegen Oostsingel en de Stationsweg van ruim 2km. Door 

deze te versterken, kan het centrum van Venray aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. Het 

versterken van de oostelijke structuur heeft tevens als doel het verkeer richting het centrum van 

Venray beter te spreiden. Momenteel is de Stationsweg namelijk de belangrijkste invalsweg vanuit 

het oosten. Door deze te verbinden met de Henri Dunantstraat kunnen beide wegen beter benut 

worden.

Ontlasten Stationsweg, Oost en Mgr. Hanssenstraat en Sint Antoniusveld

De verbindingsweg heeft eveneens als doel de huidige belangrijke route over de Stationsweg oost te 

ontlasten. Door een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan te leggen, kan 

het verkeer zich beter spreiden. Hierdoor wordt de stationsomgeving ontlast van doorgaand verkeer 

waardoor er ruimte komt voor een andere meer verkeersvriendelijkere inrichting.

Daarnaast heeft een verbeterde oostelijke structuur een positief effect op het verminderen van 

sluipverkeer door woongebieden welke niet voorzien in een doorgaande functie. Momenteel is 

sluipverkeer aanwezig in Antoniusveld en Oostrum. Het verbeteren van de oostelijke structuur zal dit 

sluipverkeer dan mogelijk ook verminderen, wat verkeersoverlast voor bewoners van deze wijken 

wegneemt.
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Voornemen tot realisatie van een nieuwe weg

Verkeerskundig is in de variantenstudie door Royal HaskoningDHV uit 2017 aangetoond dat de 

aanleg van een verbindingsweg de meest kansrijke variant is. Door gebruik te maken van de 

bebouwingsvrije zone langs de A73 kan efficiënt gebruik gemaakt worden van beschikbare grond. 

Andere varianten stuiten op inpasbaarheidsproblemen, hoge kosten of te beperkt verkeerskundig 

resultaat.

Reden voor de gemeenteraad om op 12 februari 2019 de voorkeursvariant vast te stellen en over te 

gaan tot de ontwerpfase van de aanleg van de verbindingsweg.

De aanleg van de verbindingsweg heeft gevolgen voor het westelijk deel van de stationsweg tussen 

de Oostsingel en de A73. Deze weg is momenteel gecategoriseerd als wijkontsluitingsweg maar krijgt 

door de aanleg van de verbindingsweg hogere intensiteiten te verwerken. Reden voor de gemeente 

Venray om de wegcategorie aan te passen naar gebiedsontsluitingsweg en te starten met een 

ontwerpproces ten einde te komen tot een opgewaardeerde Stationsweg. In dit ontwerp staan de 

verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid van omwonende centraal.
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De m.e.r.-procedure
Aan het besluit over het bestemmingsplan voor de Oostverbinding Venray is een m.e.r.-plicht 

gekoppeld. De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit milieueffectrapportage en de Wet 

Milieubeheer. Hierbij dient tevens een m.e.r.-procedure te doorlopen worden. Deze m.e.r.-plicht en de 

daarbij horende procedure wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.

m.e.r.-plicht

Op grond van artikel 7.2a van de Wet Milieubeheer juncto artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming 

is sprake van een m.e.r. plicht als significante effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn 

en er hierdoor een passende beoordeling noodzakelijk is. Uit het onderzoek naar effecten op de 

natuur dat voor dit project reeds is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt dat de voorgenomen 

maatregelen leiden tot een toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen. 

Omdat op voorhand niet is uit te sluiten of deze toename leidt tot significante effecten op deze 

Natura 2000-gebieden moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Hiermee is dus sprake 

van een m.e.r.-plicht.

In het besluit m.e.r. wordt wijziging of uitbreiding van bestaande wegen genoemd. Onder categorie 

C1.3 van het besluit m.e.r. staat: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier 

of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder 

tot wegen met vier of meer rijstroken niet zijnde een autosnelweg of autoweg.” Een m.e.r.-plicht is 

alleen van toepassing in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg met vier of meer 

rijkstroken en een tracélengte van 10 kilometer of meer . Het plan voorziet niet in de realisatie van 

een weg met vier of meer rijkstroken en de totale lengte van de aan te passen wegen is minder dan 

10 km. Daarom is C1.3 van het Besluit m.e.r. niet van toepassing. 

Procedure

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD). De NRD beschrijft in feite het onderzoeksvoorstel van het m.e.r. en bevat in beginsel een 

beschrijving van het project, het alternatief en/of varianten die in het m.e.r. in beschouwing wordt 

genomen, een beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de 

onderzoeken worden uitgevoerd. Dit document geeft de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren 

milieuonderzoeken in het m.e.r.

Om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de reikwijdte en het detailniveau van het nog op 

te stellen MER is deze Ontwerp-Notitie opgesteld, intern getoetst en ter visie gelegd. De ter inzage 

legging is gepland vanaf 17 juli as voor een periode van 6 weken. Eenieder kan ten aanzien van deze 

notitie een schriftelijk zienswijzen inbrengen. Daarnaast wordt advies gevraagd aan wettelijke 

adviseurs. Door het betrekken van deze partijen kan het m.e.r. de basis vormen voor een uiteindelijk 

breed gedragen besluitvorming.

Na het ontvangen van de zienswijzen en de bestuurlijke raadpleging over de ontwerp-NRD wordt de 

NRD vastgesteld. Zienswijzen worden in een Nota van Antwoord opgenomen en beantwoord. De 

gemeente Venray geeft als bevoegd gezag met de uitkomsten van dit traject haar advies voor 

reikwijdte en detailniveau af voor het m.e.r. In de volgende stap worden de verschillende 

effectstudies uitgevoerd en wordt het m.e.r. verder gevuld en opgesteld. In samenhang daarmee en in 

wisselwerking met het ontwerpproces wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

In het m.e.r. worden de milieueffecten van het ontwerp en de eventuele uitvoeringsvarianten in beeld 

gebracht. Tevens wordt getoetst of aannemelijk kan worden gemaakt of met het ontwerp en deze 

varianten aan de wettelijke normen/grenswaarden kan worden voldaan. De beschrijving van de 

effecten is zodanig, dat het mogelijk is een vergelijking te maken van relevante uitvoeringsvarianten 

onderling en het ontwerp en de varianten ten opzichte van de referentiesituatie.
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Het m.e.r. en het ontwerpbestemmingsplan worden tegelijkertijd door de gemeente gepubliceerd en 

openbaar gemaakt. Eenieder kan hierop zienswijzen indienen tijdens de periode van ter 

inzagelegging. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan mede op basis van het m.e.r., de reacties en 

de advisering daarover inclusief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r., vastgesteld door de 

gemeenteraad van de Gemeente Venray.

Voor de besluitvorming bestemmingsplan met milieueffectrapportage wordt de procedure gevolgd 

zoals weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Procedure en besluitvorming Milieueffectrapportage en bestemmingsplan
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Alternatief

Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is in het voorgaande traject een zeer groot aantal tracévarianten 

onderzocht. Op basis van de resultaten uit dit voortraject heeft de gemeente Venray besloten een 

m.e.r.-procedure te starten en de Oostverbinding tussen de Zuidsingelen de Henri Dunantstraat in 

een m.e.r. nader te onderzoeken. Deze Oostverbinding bestaat tevens uit een deel op te waarderen 

Stationsweg en nieuw aan te leggen verbindingsweg. Dit wordt de voorkeursvariant genoemd. Een 

belangrijke stap in het m.e.r.-onderzoek is het nader uitwerken van de ligging van het tracé en het 

ontwerp van de weg binnen dit zoekgebied. Dit resulteert in verscheidene liggings- en 

inrichtingsvarianten. Naast het alternatief wordt ook de referentiesituatie onderzocht in het m.e.r. 

Dit betreft de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen tot het peiljaar (2030) en dient 

als referentie voor de effectbepaling.

Referentiesituatie

Huidige situatie

Figuur 3: Huidige routering verkeer van N270 naar centrum Venray

Autonome ontwikkelingen

De ontwikkelingen die zijn opgenomen in het verkeersmodel gelden als basis voor de autonome 

ontwikkelingen in de gemeente Venray. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de tijdsperiode 

tot 2030, wat als peiljaar wordt gezien. In bijlage 1 zijn de ontwikkelingen binnen de woningbouw en 

de ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen voor Venray gegeven.
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Alternatief: versterking verkeersstructuur door 

middel van verbindingsweg

Het alternatief in deze studie, ook wel de nieuwe verbindingsweg, moet de Stationsweg met de Henri 

Dunantstraat verbinden. Vanaf de huidige rotonde tussen de Stationsweg en de Oostsingel maakt dit 

alternatief gebruik van het huidige tracé van de Stationsweg, tot aan de A73. Het concept van het 

voorlopig ontwerp van dit deel van het alternatief is te zien in bijlagen 2, 3 en 4. Ter hoogte van de 

A73 verbindt het alternatief de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan de oostzijde van de A73. 

Van dit deel van het alternatief is het concept van het voorlopig ontwerp te zien in bijlage 5.
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Werkwijze milieubeoordeling
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en welke effecten in het m.e.r. in kaart worden gebracht en 

aan welke aspecten en criteria in het m.e.r. wordt getoetst. De criteria zijn ontleend aan het relevante 

vigerende beleid en de relevante vigerende wetgeving per aspect.

Aanpak effectbepaling

De effecten worden bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de huidige situatie inclusief 

de autonome ontwikkeling. Autonome ontwikkelingen (2030) zijn ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen waarover al een besluit is genomen en die ook gerealiseerd worden als de 

Oostverbinding niet wordt gerealiseerd. Als peiljaar wordt in het m.e.r. 2030 gehanteerd. De 

milieueffecten worden in het studiegebied bepaald. Het studiegebied is het gebied waarbinnen de 

effecten van het alternatief verwacht worden. Voor met name natuur en geluid geldt dat het 

studiegebied groter is dan het plangebied (het gebied waar de feitelijke wegaanleg plaats gaat 

vinden). In het m.e.r. wordt voor elk milieuaspect weergegeven wat het studiegebied is. Het 

alternatief wordt onderzocht op de aspecten zoals opgenomen in het beoordelingskader dat in de 

volgende paragraaf wordt besproken.

Afhankelijk van het milieuaspect worden de effecten kwantitatief of kwalitatief bepaald. Kwantitatief 

wil zeggen dat er berekeningen aan de effectbepaling ten grondslag liggen. Als kwantitatief 

onderzoek niet mogelijk is, worden de effecten bepaald op basis van beoordeling door 

materiedeskundigen. De effecten worden aangegeven aan de hand van kwalitatieve effectscores. 

Hiervoor wordt een vijfpuntsschaal toegepast. De referentiesituatie wordt daarbij neutraal gesteld 

(score nul). Indien het effect ten opzichte van de referentiesituatie positief tot zeer positief scoort, 

dan zijn deze effecten aangeduid met + en ++. Indien het effect ten opzichte van de referentiesituatie 

negatief tot zeer negatief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met - en -- , afhankelijk van de 

ernst en omvang van het betreffende effect.

Naar aanleiding van de geconstateerde effecten worden, indien noodzakelijk, mitigerende en 

compenserende maatregelen aangedragen in het m.e.r. Hierbij wordt ook het resterende effect in 

beeld gebracht. Dat is het effect dat overblijft na het nemen van de eventuele mitigerende en 

compenserende maatregelen. Bij de effectbeschrijving wordt, voor zover relevant, onderscheid 

gemaakt in aanlegfase en gebruiksfase. Er wordt aangegeven of effecten tijdelijk of permanent zijn, 

op korte of lange termijn spelen en of sprake is van cumulatieve effecten. Ook wordt er een hoofdstuk 

‘Leemten in kennis’ opgenomen waarin onzekerheden in de voorspelling van de effecten worden 

aangegeven.

Beoordelingskader

In onderstaand tabel, tabel 1, is per aspect de beoordelingscriteria en manier van beoordeling 

weergegeven.

Aspecten Beoordelingscriteria Beoordeling

Verkeer en vervoer
Bereikbaarheid en mobiliteit
Verkeersveiligheid

Kwantitatief
Kwalitatief

Geluid
Geluidgevoelige bestemmingen
Geluidsbelast oppervlak
Stiltegebied

Kwantitatief
Kwantitatief
Kwantitatief

Luchtkwaliteit
Stikstofdioxide (NO2)
Fijnstof (PM10 en PM2.5)

Kwantitatief
Kwantitatief

Trillingen Mate van hinder door trillingen Kwalitatief
Lichthinder Mate van hinder door lichtinval Kwantitatief

Externe veiligheid
Groepsrisico
Plaatsgebonden risico

Kwantitatief
Kwantitatief/
Kwalitatief
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Natuur
Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, GNN, Groene 
ontwikkelingszone)
Beïnvloeding beschermde soorten (Flora en Fauna)

Kwalitatief

Landschap, archeologie en 
cultuurhistorie

Landschap en ruimtelijke kwaliteiten
Archeologische waarden
Cultuurhistorische waarden

Kwalitatief
Kwalitatief
Kwalitatief

Bodem
Bodemkwaliteit
Draagkracht

Kwalitatief
Kwalitatief

Water
Oppervlaktewater (Kwaliteit- en kwantiteit)
Grondwater (Kwaliteit- en kwantiteit)

Kwalitatief
Kwalitatief

Ruimtegebruik
Ruimtebeslag op functies
Ontstaan van functioneel gehinderde gebieden

Kwantitatief
Kwalitatief

Sociale aspecten
Barrièrewerking
Visuele hinder van de weg
Sociale veiligheid

Kwalitatief
Kwalitatief
Kwalitatief

Gezondheid
WHO grenswaarden luchtkwaliteit
WHO grenswaarden geluid

Kwantiatief
Kwantiatief

Tabel 1: overzicht aspecten, beoordelingscriteria en beoordeling

Verkeer en vervoer

Bij het thema verkeer en vervoer staat het probleemoplossend vermogen van het gekozen alternatief 

centraal. Met het verkeersmodel van de gemeente Venray worden de toekomstige 

verkeersbewegingen in beeld gebracht.

Binnen het onderzoeksgebied voor het aspect verkeer worden de relevante wegen in beschouwing 

genomen. Het beoordelingscriterium ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ is opgedeeld in subcriteria. 

Specifieke onderdelen waaraan aandacht geschonken wordt, zijn de intensiteiten en de 

verkeersafwikkeling (door middel van intensiteiten en capaciteit (I/C) en de verzadigingsgraad van de 

kruispunten), oversteekbaarheid voor de fietsers, robuustheid en verkeersveiligheid. Met het 

subcriterium de fietsoversteekbaarheid wordt bedoeld in hoeverre het voor fietsers mogelijk is om op 

een veilige en snelle manier over te kunnen steken.

Ook wordt onderzoek verricht naar de verkeersveiligheid. Daarbij worden de toekomstige 

verkeersbewegingen in relatie gebracht met ongevalgegevens in het studiegebied en de gekozen 

variant. Daarbij wordt kwalitatief de kans op ongevallen ingeschat. Het ontwerp wordt getoetst aan 

de principes van Duurzaam Veilig en de analysestappen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
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Geluid

Bij het aspect geluid wordt aan de hand van geluidsberekeningen bepaald welke effecten het 

alternatief heeft op de nabijgelegen relevante geluidgevoelige bestemmingen (geluidcontouren). 

Aangegeven wordt voor welk aantal geluidgevoelige bestemmingen er sprake is van significante 

verandering van de geluidsbelastingen en tot welke aantallen gehinderden en slaapverstoorden dit 

leidt, zowel voor de autonome ontwikkeling als voor het alternatief. Langs het nieuwe tracédeel zal 

de geluidsbelasting waarschijnlijk toenemen, maar langs de wegen die rustiger worden als de nieuwe 

wegverbinding is gerealiseerd, wordt de situatie gunstiger. Op basis van de geluidsberekeningen 

wordt een indicatie gegeven van de mitigerende maatregelen en het effect dat deze maatregelen 

hebben op de geluidsbelasting. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de eisen uit de Wet 

geluidhinder, aangaande de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde.

De provincie Limburg heeft in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) stiltegebieden aangewezen. In 

deze gebieden mag het gemiddelde geluidsniveau niet hoger dan 40 decibel bedragen. Stilte is een 

kwaliteit die de provincie beschermt. Het is een rustgebied voor mens en dier. De effecten als gevolg 

van geluid op het stiltegebied worden inzichtelijk gemaakt. Het meest dichtbij gelegen stiltegebied is 

weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: Stiltegebied in de buurt van de N270 (Bron: POL 2014)
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Luchtkwaliteit

Het onderzoek luchtkwaliteit richt zich op de toetsing aan de wettelijke grenswaarden voor de 

stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). De overige stoffen waarvoor in de Wet 

milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen, vormen in de Nederlandse situatie doorgaans geen 

probleem met betrekking tot het voldoen aan grenswaarden. Deze stoffen worden daarom 

kwalitatief beschouwd.

Naast de wettelijke toetsing wordt berekend welke invloed het alternatief heeft op de luchtkwaliteit 

nabij woningen in het plangebied door het inzichtelijk maken van:  

het aantal woningen per concentratieklasse; 

het aantal woningen met toe- of afname van de concentraties

Trillingen

Het voornemen kan leiden tot hinder als gevolg van trillingen door het zwaar verkeer. 

In Nederland bestaat geen specifiek juridisch kader voor trillingen zoals geldt voor geluid met de Wet 

Geluidhinder. Het juridisch kader wordt door wetgeving bepaald welke niet specifiek voor trillingen is 

bestemd. Het kader wordt door het onderstaande bepaald: In het ruimtelijk spoor is het kader de Wet 

Ruimtelijke Ordening (Wro). Dientengevolge dienen voor het aspect trillingen, bestemmingen en 

ruimtelijk zorgvuldig te worden gescheiden.

Voor het aspect hinder als gevolg van trillingen door (zwaar) verkeer over wegen wordt in het 

algemeen beperkt onderzoek verricht. Alleen in speciale gevallen waarbij er een grotere kans op 

hinder is te verwachten wordt meer onderzoek gedaan voor reconstructies of aanleg van wegen.

Deze specifieke gevallen zijn bijvoorbeeld:  

De realisatie van verkeersdrempels of verkeersplateaus in het wegontwerp waarover zwaar 

verkeer rijdt.

De aanwezigheid van speciale trilling gevoelige bestemmingen langs het tracé 

zoals laboratoria of ziekenhuizen.

Zwaar verkeer zoals bussen op zeer korte afstanden in een binnenstedelijke omgeving met extra 

trilling gevoelige (monumentale) panden langs het tracé. 

In het kader van het m.e.r. wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van bovenstaande voorwaarden. 

Indien uit het onderzoek blijkt dat deze voorwaarden afwezig zijn, kan het aspect trillingen met een 

beperkte kwalitatieve beschouwing voor de gebruiksfase worden volstaan. Indien deze voorwaarden 

aanwezig zijn, wordt het aspect kwantitatief onderzocht. Indien er sprake is van het afwegen van 

verschillende varianten kunnen de trilling gevoelige objecten binnen de invloedsafstand van de weg 

worden bepaald als maat voor de effectbeoordeling.

Lichthinder

Het voornemen kan leiden tot hinder op nabijgelegen woningen als gevolg van lichtoverlast. In het 

m.e.r. wordt onderzocht in welke mate de nieuwe verbinding leidt tot lichtoverlast op nabijgelegen 

woningen. Lichthinder wordt kwalitatief beschouwd.
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Externe veiligheid

Bij het aspect externe veiligheid wordt onderzocht wat de risico’s zijn van (ongevallen met) het 

transport van gevaarlijke stoffen en met welke relevante leidingen of andere risicobronnen rekening 

moet worden gehouden. Dit gebeurt kwantitatief.

Natuur

In het MER zal inzicht worden gegeven in de effecten op bestaande natuurwaarden. De Wet 

natuurbescherming wordt als leidraad gebruikt, aangevuld met provinciaal beschermde gebieden.

Het onderzoeksgebied in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld 

“Boshuizerbergen”. “Boshuizerbergen” valt onder het beschermingsregime van de Wet 

natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming. Dit is dan ook één van de beoordelingscriteria.

Daarnaast kent de Wet natuurbescherming een beschermingsregime voor in Nederland in het wild 

levende flora en fauna die niet gebiedsafhankelijk is. Omdat niet op voorhand is uitgesloten dat het 

voornemen kan leiden tot aantasting of verstoring van de aanwezige (beschermde) flora en fauna, is 

de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming daarmee een relevant 

beoordelingscriterium, evenals het onderdeel Houtopstanden uit de Wet natuurbescherming. Hierbij 

worden ook niet-beschermde, maar zeldzame soorten, dat wil zeggen soorten opgenomen op de 

Rode lijst, meegewogen.

Het onderzoeksgebied grenst direct aan gebieden die onderdeel zijn zowel de Goudgroene 

natuurzone, als de Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone. Daarmee is 

Natuurnetwerk Nederland een relevant beoordelingscriterium.

Het MER zal een kwalitatieve beoordeling geven van de effecten tijdens de aanlegfase en de 

gebruiksfase. Echter, indien natuurwaarden daar aanleiding toegeven, wordt zoveel mogelijk 

kwantitatief onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van effecten. Dit geldt bijvoorbeeld op voorhand 

voor depositie van stikstof. In onder meer Natura 2000-gebied “Bosschuizerbergen” gelden 

instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van onder meer voor overmatige depositie van stikstof 

gevoelige natuurwaarden.
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Landschap en ruimtelijke kwaliteit, archeologie en 

cultuurhistorie

Het voorkeursalternatief kan leiden tot aantasting van landschappelijke, cultuurhistorische en 

archeologische waarden in het gebied. Daarnaast kan deze route ook kwaliteiten toevoegen aan het 

gebied, representatief voor bijvoorbeeld de entree naar de kern Venray. De waarden en kwaliteiten in 

het gebied worden in beeld gebracht. Zo ligt het zoekgebied bijvoorbeeld in de nabijheid van de 

Bronsgroene Landschapszone. De kernkwaliteiten in de Bronsgroene landschapszone zijn het groene 

karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf (zie figuur 5).

Figuur 5: Bronsgroene landschapszone (blauw gearceerd gebied) (Bron: POL 2014)

Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de 

kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen, de beleving daarvan en op welke 

wijze deze route kwaliteiten aan het gebied kan toevoegen. Daarnaast wordt voor het aspect 

cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch geografische waarden. 

Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische waarden en 

verwachtingen in het gebied aan de hand van beschikbare informatie.

Bodem

In het MER wordt onderzocht of de nieuwe wegverbinding verontreinigingslocaties doorsnijdt en of 

de draagkracht van de bodem om speciale inrichtingseisen vraagt. Dit gebeurt kwalitatief.
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Water

Aan de hand van het ontwerp en ruimtebeslag van de nieuwe wegverbinding worden de effecten op 

de lokale waterstructuur, de waterkwaliteit en -kwantiteit inzichtelijk gemaakt.

Ruimtegebruik

In het kader van het ruimtegebruik wordt gekeken naar het ruimtebeslag van de nieuwe 

wegverbinding en de maatregelen voor de inpassing van de weg. Daarbij wordt in beeld gebracht 

hoeveel ruimtebeslag er plaats vindt en wordt het beslag op overige ruimtelijke functies in beeld 

gebracht. Naast fysiek ruimtebeslag kan de nieuwe wegverbinding ook leiden tot beperking van de 

woon- en of werkfuncties. Hiervoor wordt naar de bruikbaarheid van de restruimte, ook wel 

functionele hinder, gekeken.

Sociale aspecten

Voor sociale aspecten wordt gekeken naar barrièrewerking met betrekking tot passagebehoefte 

(bijvoorbeeld het tijdelijk of blijvend vervallen van bestaande verbindingen voor bewoners), visuele 

hinder en sociale veiligheid voor fietsers en voetgangers. Bij het bepalen van de sociale veiligheid zijn 

onder meer de volgende punten relevant: de zichtbaarheid in en van de openbare ruimte 

(afwezigheid obstakels, goede verlichting, lange zichtlijnen) en de eenduidigheid van de ruimte 

(duidelijke markering en herkenbaarheid van functies, zones, eigendommen etc.).

Gezondheid

In het MER zal een aanpak voor het thema gezondheid worden gekozen die past bij de aard van het 

project en omvang van de te verwachten effecten. De Wereldgezondheidsorganisatie (hierna WHO) 

stelt advieswaarden die bijvoorbeeld voor fijn stof strenger zijn dan de wettelijke normen. De 

aspecten luchtkwaliteit en geluid zijn van belang voor de gezondheid rondom het plangebied.

Wij koppelen luchtkwaliteit aan gezondheid door niet alleen de wettelijke grenswaarden te 

beschouwen maar de concentraties ook in relatie tot de WHO-grenswaarden te beoordelen. 

Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeverre de WHO-advieswaarden gehaald worden. Door de 

concentraties uit te splitsen naar de verschillende bronnen (o.a. verkeer, scheepvaart, industrie) geven 

wij inzicht in de opbouw van de concentraties en de bijdrage van de verschillende bronnen. Hiermee 

ontstaat inzicht in de gezondheidseffecten (positief en negatief) van de veranderende 

verkeersafwikkeling in relatie tot de bijdrage van de andere bronnen in het plangebied en de WHO-

advieswaarden.

Met betrekking tot geluid wordt gekeken naar de wettelijke grenswaarden maar ook de 

geluidbelasting in relatie tot de WHO-advieswaarden van 53 dB Lden en 45 dB Lnight. Daartoe zal het 

ook noodzakelijk zijn de Lnight waarden in beeld te brengen. In principe kan het relevant zijn het 

geluid cumulatief te beoordelen. Aangezien railverkeerslawaai en industrielawaai hier geen rol 

spelen, worden deze aspecten niet betrokken bij de beoordeling. 
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Bijlage 1. Autonome ontwikkelingen

Woningbouw ontwikkelingen in de gemeente Venray

Naam Ontwikkeling Netto ontwikkeling (woningen)

RvR Vredepeel 5

Kerkweg - Achter de Jera - Ysselsteyn 3

Uitbreidingslocatie Ysselsteyn fase 2 20

Groeneweg - fase 1 1

Groeneweg - fase 2 15

Bp Vlakwater 21

Brabander-Laagheide 16

Raadhuisstraat (Van Harenterrein) 16

Oostrum - Oost Broekhuizenstraat 6

Servaashof 240

BAM-terrein (woon-werkkavels) 6

Tuincentrum Wanssum 61

Beemdweg_Postbaan (plan Weidehof) 5

Plan Hermans_Op den Dries 7

Plan Maasweg 8

Eckmanshof 4

Kerkhoek 31

Locatie Hendriks 19

De Steeg Leunen 17

Venray – Anytime 8

Venray – Goumansplein 14

Geijsteren - Heiveld 2 11

Oostrum – Vennendreef 10

Venray – Eikenlaan 33

Venray - Drabbels - Landweertweg 4-6 1

Venray – Zuidsingel 50

Vlakwater – Hoopweg 2

Brukske - Masterplan Brukske 20

Smakterheide - St. Anna 115

Merselo - Haag 5 7

Oostrum - De Hork 2

Blitterswijck - Fruitboerderij Cremers_Veerweg_Kerkstraat 8

Blitterswijck – Molenhof 14

Oirlo - Centrumplan - Locatie Hesen 11

Oirlo - Philipsen (Hoofdstraat 11) 2

Veulen – Dorpsplein 26
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Arbeidsplaatsen ontwikkeling in de gemeente 

Venray

Naam Ontwikkeling Categorie Netto ontwikkeling (arbeidsplaatsen)

Centrum Brukske Arbeidsplaatsen overig en detailhandel 15

Xerox Arbeidsplaatsen overig 332

Kavel gemeente Arbeidsplaatsen overig 31

NLW Arbeidsplaatsen overig 43

Inalfa Arbeidsplaatsen overig 128

Kavels gemeente Arbeidsplaatsen overig 93

Kavel particulier Arbeidsplaatsen overig 31

BAM terrein Arbeidsplaatsen overig 164

Kavels gemeente/Maessen Arbeidsplaatsen overig 1165

Kavels Maessen Arbeidsplaatsen overig 136

Kavels particulier Arbeidsplaatsen overig 72

Kazernekwartier Arbeidsplaatsen overig en detailhandel 500

Greenport zone 108 en 109 (verkeersmodel 
greenportlane)

Arbeidsplaatsen overig 500

Klaver 15 / De Spurkt Arbeidsplaatsen overig 900

Bedrijventerrein Oost Wanssum Arbeidsplaatsen industrie 9

Haven Wanssum Arbeidsplaatsen industrie 113
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Bijlage 2 tot en met 5: Alternatief

 

 

24   | Bijlage 2 tot en met 5: Alternatief



 

  25Bijlage 2 tot en met 5: Alternatief |



Begrippenlijst
Alternatief

Een andere manier dan de voorgenomen activiteit om (in aanvaardbare mate) tegemoet te komen 

aan de doelstelling(en). De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven 

moeten worden beschouwd, die redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen spelen.

Autonome ontwikkeling

Veranderingen, die zich in het milieu zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, noch een 

van de alternatieven worden gerealiseerd. Zie ook ‘nulalternatief’ en ‘referentiesituatie’.

Bevoegd gezag

In het kader van de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Waterwet, Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, Natuurbeschermingswet 1998 of een andere wet waaruit 

volgt dat een vergunning benodigd is: één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de 

activiteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen waarvoor het milieueffectrapport wordt 

opgesteld.

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie (voor de) m.e.r.)

Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de gewenste 

inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over de kwaliteit van 

het milieueffectrapport.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De procedure van milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat uit het 

maken, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport en het evalueren achteraf van de 

gevolgen voor het milieu van de uitvoering van de activiteit waarvoor een milieueffectrapport is 

opgesteld.

MER

Milieueffectrapport. Een openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit van 

redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven of varianten de te verwachten gevolgen voor 

het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief mogelijke wijze worden 

beschreven.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 

lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de 

Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het 

vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel 

heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Dit staat voor ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze notitie wordt vastgesteld op basis van de 

concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (voorheen ‘startnotitie’ genoemd) en de daarop 

ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen. Inhoudelijk geeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

aan met welke reikwijdte en met welke diepgang (detailniveau) de alternatieven onderzocht en 

beschreven dienen te worden in het milieueffectrapport (het MER).
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Nulalternatief of nulvariant

Bij dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Dit 

alternatief dient als referentiekader voor de effectbeschrijving van de andere alternatieven.

Passende Beoordeling

Een Passende Beoordeling is een beoordeling van de effecten van een activiteit op de 

natuurdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Wanneer significante effecten op Natura 2000-

gebieden niet op voorhand uitgesloten kunnen worden of onzeker zijn, moet er een Passende 

Beoordeling worden uitgevoerd. De activiteit kan worden toegestaan als uit de Passende Beoordeling 

blijkt dat deze niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied.

Plangebied

Het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit, of een van de alternatieven, kan worden 

gerealiseerd.

Vergelijk: studiegebied.

Referentiesituatie

Zie ‘Nulalternatief’.

Studiegebied

Het gebied waarbinnen de milieugevolgen dienen te worden beschouwd. De omvang van het 

studiegebied kan per milieuaspect verschillen. Vergelijk: plangebied.

Variant

Een variatie op een alternatief op een (klein) onderdeel.
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1 Inleiding 
 
De notie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Oostverbinding Venray heeft ter inzage gelegen van 
17 juli t/m 27 augustus 2020. Tijdens de inzage termijn heeft een ieder het recht gehad een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders. Er zijn 
echter geen zienswijzen ingediend op de NRD. In de periode van 10 juli tot 1 september 2020 
hebben wij enkele adviseurs gevraagd om advies uit te brengen over de NRD. In hoofdstuk 2 
wordt inhoudelijk ingegaan op de adviezen. De reacties worden samengevat weergegeven en 
van een gemeentelijk standpunt voorzien. Daarbij is steeds aangegeven of de reactie aanleiding 
geeft om het MER anders in te steken dan in de NRD is voorgesteld. Aan het einde van de nota 
van beantwoording wordt een opsomming gegeven van deze punten 
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2 Reacties 
 
Van de volgende adviseurs is een reactie ontvangen: 
 

1. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ingekomen op 7 augustus 2020 
 

Samenvatting advies 
1. De verbindingsweg wordt gerealiseerd in een deel van de bebouwingsvrije zone langs de 

A73. In hoeverre wordt deze weg aangelegd buiten de juridische beheergrens ingevolge 
de Wbr (Wet beheer rijkswaterstaatswerken). 

2. Adviseur vraagt aandacht voor het onderzoek naar de effecten op geluid en hierbij 
rekening te houden met de cumulatieve effecten in combinatie met de geluidsbronnen 
zoals de A73. 

 
Standpunt gemeente 

1. Aan de hand van een beheertekening is nagegaan in hoeverre activiteiten plaatsvinden 
binnen het beheergebied. Gebleken is dat het hier slechts gaat om het viaduct en 
toebehoren van de Stationsweg over de A73 en een klein gedeelte van de rotonde van 
de Stationsweg met de nieuwe verbindingsweg. Over deze kleine onderdelen van het 
plan vindt nadere afstemming plaats met Rijkswaterstaat. 

2. De cumulatie van de geluidseffecten binnen de beoordeling van de reconstructie op 
grond van de Wet geluidhinder speelt principieel geen rol. De geluidsemissie van de A73 
wijzigt niet door de realisatie van de Oostverbinding. Mocht op enig moment sprake 
worden van vast te stellen hogere waarden en daarmee samenhangende maatregelen 
aan gevels van woningen zal de gecumuleerde geluidbelasting wel in de beoordeling 
worden betrokken. 
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Veiligheidsregio Limburg-Noord, ingekomen op 13 augustus 2020 
 
Samenvatting advies 

1. Adviseur adviseert om een aansluiting aan te leggen van de calamiteiteningang voor 
hulpdiensten vanaf de nieuw aan te leggen Verbindingsweg naar de huisvesting voor 
arbeidsmigranten. Nu is er een weg met halfverharding vanaf de Stationsweg bedoeld 
voor toegang voor hulpdiensten en ontvluchting van het terrein. 
 

Standpunt gemeente 
1. De huidige weg met halfverharding vervalt, aangezien op deze plaats de nieuwe 

Verbindingsweg is beoogd. De calamiteiteningang voor de campus met huisvesting voor 
arbeidsmigranten wordt via een semi verharde inrit aangesloten op deze 
Verbindingsweg.  

 
 
 
 
 



Bestemmingsplan Oostverbinding Venray, nota van beantwoording 

 

 

         

Provincie Limburg, ingekomen op 19 augustus 2020 
 
Samenvatting advies 

1. Adviseur vraagt zich af in hoeverre de verkeerskundige effecten van de Oostverbinding 
op het provinciale wegennet voldoende zijn onderzocht en in beeld gebracht en 
afgestemd met de provincie. Is de Oostverbinding van invloed op de “Via Venray N270”, 
de huidige en toekomstige doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen in de 
regio? Is het plan opgenomen in het vigerend Verkeersmodel Noord-Limburg 2019? 

2. Er wordt geadviseerd om een onderzoek naar niet gesprongen explosieven (nge) te 
verrichten omdat er kennelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog veel en fel gevochten is 
in deze regio. 

3. In hoeverre is bij een verkeersstudie uit 2017 in de autonome situatie de ontwikkeling 
van “Via Venray N270“ opgenomen  

4. Bij aanpak effectbepaling wordt aangegeven dat 2030 als peiljaar wordt gehanteerd 
voor de m.e.r. Voor diverse onderzoeken voor het project “Via Venray N270“ wordt het 
peiljaar 2032 gehanteerd. Is 2030 daarmee wel een correct peiljaar? 

5. De stelling dat het gemiddelde geluidsniveau in de stiltegebieden niet meer mag 
bedragen dan 40 dB(A) is niet correct. In het POL staat echter aangegeven dat deze van 
oudsher stille gebieden stil moet blijven met een geluidsniveau van 40 dB(A) of lager. 
Graag de tekst in overeenstemming brengen met het POL. 

 
Standpunt gemeente 

1. Deze effecten zijn in beeld gebracht en onderzocht in het kader van het project “Via 
Venray N270” waarbij de combinatie met de “maatregel” Oostverbinding veelvuldig is 
bekeken. Daarmee zijn de effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid in kaart 
gebracht voor het provinciale netwerk. Het plan van de Oostverbinding is ook 
opgenomen in het vigerend verkeersmodel Noord-Limburg 2019. 

2. Er wordt in 2020 onderzoek verricht naar nge. In het kader van het 
ontwerpbestemmingsplan worden de onderzoeksresultaten opgenomen in de toelichting. 

3. Hier is sprake van. De totale aanpak van de “Via Venray N270” en het aanliggende 
gemeentelijk wegennet (dus ook de Oostverbinding) is in beeld gebracht. Ook via de 
bestemmingsplanprocedure ten behoeve van het project “Via Venray N270” zelf wordt 
gebruik gemaakt van de meest actuele cijfers. 

4. De effecten worden bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de huidige 
situatie inclusief de autonome ontwikkelingen tot het peiljaar 2030 en dit is van 
toepassing voor de gehele MER. Dit verschilt echter per milieuaspect en is onder andere 
afhankelijk van het van toepassing zijnde wettelijk kader.  

5. Deze passage passen we aan zodat dit in overeenstemming is met het POL. 
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Waterschap Limburg, ingekomen op 27 augustus 2020 
 
Samenvatting advies 

1. Geadviseerd wordt om rekening te houden met het functioneren van de Zompgraaf, er 
dienen onderbouwd geen negatieve ecologische of hydrologische effecten te zijn. 
Mogelijk en afhankelijk van het ontwerp geldt er een vergunningplicht op grond van de 
keur. 

2. Bij het afkoppelen en infiltreren van nieuw verhard oppervlak dient de berging 
gedimensioneerd te worden op een bui van 100 mm met een leegloop/infiltratie binnen 
24 uur. 

3. De piekbelasting op de bestaande HWA/DWA wordt groter. Aanpassing van de 
bestaande infrastructuur heeft hier mogelijk effecten op. Kan er voorgesorteerd worden 
op toekomstige ontwikkelingen zoals afkoppelprojecten. 

 
Standpunt gemeente 

1. Uiteraard zal het functioneren van de Zompgraaf niet mogen worden belemmerd door 
deze ontwikkeling. Nader overleg met het waterschap zal meer inzicht verschaffen in de 
ontwerpeisen en eventuele vergunningsplichten ter plaatse. 

2. Voor de realisatie van de Oostverbinding wordt voorzien in een geheel nieuwe 
infiltratievoorziening binnen het projectgebied. Aangezien er geen sprake is van 
verbindingen met watergangen van het waterschap, is het gemeentelijke beleid 
uitgangspunt voor wat betreft de eisen aan de omvang van de infiltratievoorziening. 
Deze eisen zijn, op hoofdlijnen, een berging van 40 mm met een leegloop binnen 24 
uur. 

3. De verharding in de openbare ruimte binnen het plangebied wordt afgekoppeld door 
middel van een stelsel van infiltratieriolen en wadi’s (dus zowel de nieuwe 
Verbindingsweg als de bestaande Stationsweg). Het bestaande gemengde rioolstelsel 
wordt daardoor minder belast. 

 
Aanpassingen in NRD naar aanleiding van adviezen 
Naar aanleiding van bovenstaande adviezen is er geen aanleiding om de MER anders in te 
steken dan in de NRD is voorgesteld. Wel hebben enkele aspecten betrekking op het civiele 
ontwerp en het bestemmingsplan. De opmerkingen worden in dat kader meegenomen. 



Bestemmingsplan Oostverbinding Venray, nota van beantwoording 
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Bijlage 

2. Procedure en besluitvorming

Milieueffectenrapportage en bestemmingsplan 





Bijlage 

3. Autonome ontwikkelingen



Autonome ontwikkelingen 
Woningbouw ontwikkelingen in de gemeente Venray 
Naam Ontwikkeling   Netto ontwikkeling (woningen) 
RvR Vredepeel 5 
Kerkweg - Achter de Jera - Ysselsteyn  3 
Uitbreidingslocatie Ysselsteyn fase 2  20 
Groeneweg - fase 1   1 
Groeneweg - fase 2   15 
Bp Vlakwater  21 
Brabander-Laagheide   16 
Raadhuisstraat (Van Harenterrein)  16 
Oostrum - Oost Broekhuizenstraat  6 
Servaashof  240 
BAM-terrein (woon-werkkavels)   6 
Tuincentrum Wanssum  61 
Beemdweg_Postbaan (plan Weidehof)  5 
Plan Hermans_Op den Dries  7 
Plan Maasweg  8 
Eckmanshof  4 
Kerkhoek   31 
Locatie Hendriks  19 
De Steeg Leunen  17 
Venray – Anytime  8 
Venray – Goumansplein  14 
Geijsteren - Heiveld 2   11 
Oostrum – Vennendreef  10 
Venray – Eikenlaan  33 
Venray - Drabbels - Landweertweg 4-6  1 
Venray – Zuidsingel   50 
Vlakwater – Hoopweg   2 
Brukske - Masterplan Brukske  20 
Smakterheide - St. Anna  115 
Merselo - Haag 5  7 
Oostrum - De Hork  2 
Blitterswijck - Fruitboerderij Cremers_Veerweg_Kerkstraat 8 
Blitterswijck – Molenhof  14 
Oirlo - Centrumplan - Locatie Hesen  11 
Oirlo - Philipsen (Hoofdstraat 11)   2 
Veulen – Dorpsplein   26 

Arbeidsplaatsen ontwikkeling in de gemeente 
Venray 
Naam Ontwikkeling   Categorie   Netto ontwikkeling (arbeidsplaatsen) 
Centrum Brukske  Arbeidsplaatsen overig en detailhandel 15 
Xerox Arbeidsplaatsen overig  332 
Kavel gemeente Arbeidsplaatsen overig 31 
NLW  Arbeidsplaatsen overig 43 
Inalfa  Arbeidsplaatsen overig 128 
Kavels gemeente  Arbeidsplaatsen overig 93 
Kavel particulier  Arbeidsplaatsen overig 31 
BAM terrein  Arbeidsplaatsen overig 164 
Kavels gemeente/Maessen  Arbeidsplaatsen overig 1165 
Kavels Maessen  Arbeidsplaatsen overig 136 
Kavels particulier  Arbeidsplaatsen overig 72 
Kazernekwartier Arbeidsplaatsen overig en detailhandel 500 
Greenport zone 108 en 109 (verkeersmodel 
greenportlane) Arbeidsplaatsen overig  500 
Klaver 15 / De Spurkt   Arbeidsplaatsen overig  900 
Bedrijventerrein Oost Wanssum   Arbeidsplaatsen industrie 9 
Haven Wanssum  Arbeidsplaatsen industrie 113 
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1 Inleiding 

 Aanleiding 
Gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 
en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van Venray 
doorstromingsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Ook kent de gemeente op een aantal wegen 
sluipverkeer door woongebieden omdat geen afdoende alternatief is geboden voor de oude, inmiddels 
ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is daar een sprekend voorbeeld van. 
Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf verwacht 
men dat deze wegen door nog meer verkeer gebruikt zullen worden. Dit alles leidt ertoe dat een 
verbetering van de kwaliteit van het weggennet op dit traject noodzakelijk is. De gemeenteraad heeft op 
12 februari 2019 dan ook besloten tot de aanleg van de verbindingsweg. Om de besluitvorming over het 
bestemmingsplan te onderbouwen voert zij tevens een milieueffectrapportage (MER) uit. 
 
Een van de stappen die nodig is om tot de gewenste verbindingsweg te komen, is het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure en het opstellen van een MER. In dat kader is altijd aandacht voor landschap, 
cultuurhistorie en archeologie. 
 
In figuur 1 is het plangebied weergegeven. 

Figuur 1: Overzichtskaart plangebied Oostverbinding Venray 

 Doel 
In het kader van de MER wordt het thema Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie onderzocht. Dit 
onderzoek betreft de beoordeling van de navolgende effecten van de planontwikkeling, door vergelijking 
van de voorgenomen plansituatie in 2030 met de referentiesituatie 2030. 
 
De onderstaande tabel geeft weer welke aspecten, criteria en analyses worden beschouwd om tot een 
oordeel over het landschap, de cultuurhistorie en archeologische waarden van de Oostverbinding Venray 
te komen. 
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Tabel 1 Wijze van beschouwing aspecten Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie in het kader van de m.e.r. 

Aspecten Criteria Analyse 

Landschap 

 Landschapstype en -
structuur, gebieden en 
patronen 

 Groenstructuren 

 Kwalitatieve analyse van de impact op de kwaliteiten 
van het (stedelijke) landschap en bijbehorende 
structuren 

 Kwalitatieve analyse van de impact op groenstructuren 

Cultuurhistorie 

 Historisch-geografische 
patronen, ensembles, 
waardevolle gebouwen en 
historisch- 
(steden)bouwkundige 
elementen 

 Kwalitatieve analyse van de impact op historisch-
geografische patronen en ensembles en mate van 
aantasting van historisch- (steden)bouwkundige 
elementen 

Archeologie 
 Archeologische waarden 
 Archeologische 

verwachtingswaarden 

 Kwalitatieve analyse van de mate van aantasting van 
archeologische terreinen en waarnemingen; 

 Kwalitatieve analyse van de mate van aantasting van 
archeologische verwachtingswaarden 

 

 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de wet- en regelgeving en het relevante beleidskader beschreven. In het derde 
hoofdstuk wordt de beoordelings- en onderzoeksmethodiek beschreven en uitgewerkt. In hoofdstuk 4 
wordt een beschrijving gegeven van de actuele situatie in het plangebied voor wat betreft de 
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. Hier komt ook het plan- en studiegebied 
aan de orde. De beschrijving van de milieueffecten wordt beschreven in hoofdstuk 5 en de rapportage 
wordt afgesloten met een samenvattende terugblik en conclusies in hoofdstuk 6. 
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2 Kader van relevant beleid, wet- en regelgeving 
Hieronder wordt voor het aspect Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie de wet- en regelgeving en het 
beleidskader omschreven welke direct of indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
Oostverbinding Venray. Het gaat daarbij om bestaande en vastgestelde plannen en om (in de nabije 
toekomst) van kracht zijnde wet- en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het initiatief. 
 
Tabel 2 Wet- en regelgeving  

Wettelijk kader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Nationale wetgeving  

Wet ruimtelijke ordening 
(2008) 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het nodig bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van de Oostverbinding Venray, landschappelijke waarden te inventariseren 
en te analyseren.  

Erfgoedwet (2017) De voorgenomen maatregelen hebben mogelijk effect op de cultuurhistorische en 
archeologische waarden in het studiegebied 

 
Tabel 3 Nationaal beleid  

Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (Rijk, 2012)1  

De visie vraagt aandacht voor onder meer natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten.  

‘Kiezen voor karakter, visie, 
erfgoed en ruimte’ (Rijk, 
2011) 

Deze visie vraagt een integrale en omgevingsgerichte benadering van cultuurhistorische 
kwaliteiten. Bij de beschrijving en waardering van effecten wordt deze benadering als 
uitgangspunt gehanteerd. 

 
Tabel 4 Provinciaal en regionaal beleid  

Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL, 2014) 

Provinciale Staten van Limburg hebben op 12 december 2014 het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Het POL richt zich met name op de fysieke 
kanten van het leef- en vestigingsklimaat, waarbij kwaliteit centraal staat. Het POL is een 
integraal strategisch plan voor de fysieke omgeving. De Omgevingsvisie vervang het 
POL op termijn.  

Landschapskader 
Noord- en Midden-Limburg 
(2009) 

Het Landschapskader biedt een handreiking voor initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen om antwoord te geven op de motiveringsvraag van de landschappelijke 
kernkwaliteiten uit de Omgevingsverordening Limburg 2014.  

 
Tabel 5 Gemeentelijk beleid  

Beleidskader Relevantie voor de Oostverbinding Venray 

Ontwikkelingsperspectief 
Venray (20152) 

Het Ontwikkelingsperspectief Venray is vastgesteld op 23 september 2008. De 
tijdshorizon is 2015, met een doorkijk naar 2020/2030. Doel van het 
Ontwikkelingsperspectief is de ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling van Venray te begeleiden, die bijdragen aan het werk-, leef- en 
verblijfsklimaat in de stad. Twee doelen zijn relevant voor deze studie: 

• Cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Venray beschermen en 
waar mogelijk verder te ontwikkelen en te benutten; 

 
1 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vervangt de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Rijk, 2012) bij de verwachte 
inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2022. Op dat moment zal de NOVI het geldende rijksbeleidskader op de 
leefomgeving zijn. 
2 De gemeentelijke Omgevingsvisie vervangt het geldend gemeentelijk beleid bij de verwachte inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op 1-1-2022. 
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• Het vergroten van de ruimtelijke identiteit van Venray, door de ruimtelijke 
kwaliteiten van Venray te behouden, te versterken en te benutten met ruimte 
voor ontwikkeling en vestiging van passende functies. 

Welstandsnota gemeente 
Venray 2013 (2e herziening 
2018) 

De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan 
redelijke eisen van welstand. De ambitie op het gebied van welstand richt zich op 
behoud van ruimtelijke kwaliteit. 
 
De Stationsweg is omschreven als een historisch gebied. Hier dient qua structuur en 
vormgeving rekening mee gehouden te worden in relatie tot aangrenzende bebouwing, 
evenals het aanliggende Servaasterrein. 
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3 Beoordelings- en onderzoeksmethodiek  
In het MER worden de alternatieven vergeleken met de referentiesituatie. Dit is de huidige situatie plus 
alle autonome ontwikkelingen die doorgang vinden, ook als de beoogde ontwikkeling van de 
Oostverbinding Venray niet plaatsvindt.  
 
Voor de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen worden verschillende 
onderzoeksmethodes gebruikt. Ten eerste wordt er door middel van kaartmateriaal uit diverse bronnen 
(zoals beleid), historische kaarten de huidige situatie verkend en geanalyseerd op de schaal van het 
plangebied en op een grotere schaal. 
 
Allereerst is de referentiesituatie op het gebied van Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 
geanalyseerd, beschreven en verbeeld. Vervolgens is het alternatief beoordeeld en zijn de effecten op de 
criteria binnen landschap, cultuurhistorie en archeologie beschreven en beoordeeld met een score.  
 
Effectclassificatie 
In het MER worden de belangrijkste waarden in beeld gebracht. Voor de effectbepaling wordt aangesloten 
bij de voor dit MER geldende 5-punts schaal van ‘- -‘ tot ‘+ +’. In tabel 6 wordt de specifieke invulling van 
deze schaal nader toegelicht. De beoordeling voor Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie vindt plaats 
op basis van expert judgement.  

Tabel 6 Toelichting 5-puntsschaal 

Score Beoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 

++ Zeer grote bijdrage aan de versterking op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

+ Beperkte versterking op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en archeologie 

0 Neutraal, per saldo geen invloed op de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

- Beperkte aantasting of verslechtering van de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

  - - Grote aantasting of verslechtering van de kwaliteiten van het (stedelijke) landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 
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4 Plangebied, Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

 Plangebied 
Figuur 2: huidige routering verkeer van N270 naar centrum Venray  
In de huidige situatie heeft het verkeer dat over de N270 vanuit de richting Wanssum rijdt, vόόr de 
aansluiting met de snelweg A73 twee mogelijkheden om de N270 te verlaten om het centrum van Venray 
te bereiken. De eerste mogelijkheid is om te rijden via de kern van Oostrum over de Mgr. Hanssenstraat 
en de Stationsweg. De tweede mogelijkheid is de route via het bedrijventerrein De Hulst over de Henri 
Dunantstraat. Het meeste verkeer kiest op dit moment voor de eerste route. In figuur 2 staan deze routes 
weergegeven. 
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Figuur 3: plangebied Oostverbinding Venray  
In figuur 3 geeft de rode lijn op deze afbeelding het plangebied weer. De verticale lijn rechts van de A73 
wordt de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. De horizontale lijn is 

de weg die wordt opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg, dit is de Stationsweg vanaf de rotonde bij de 
Oostsingel tot aan de A73. Dit deel van de Stationsweg krijgt zo veel mogelijk parallelwegen en vrij 
liggende fietspaden. 
Op vier kruispunten worden rotondes aangelegd: op de Kruidenlaan, Klaproos en bij de aansluitingen van 
de nieuwe verbindingsweg. Ook wordt de Stationsweg compleet opnieuw ingericht met een 
parallelstructuur. Over de gehele lengte zullen fietsers op vrij liggende fietspaden of via de rustige 
parallelwegen veilig kunnen fietsen. 

 Referentiesituatie 
De huidige situatie en alle autonome ontwikkelingen tezamen leiden tot de referentiesituatie; dat is de 
situatie die ontstaat in de toekomst als het voornemen niet uitgevoerd wordt. Deze situatie fungeert in het 
MER als vergelijkingsbasis voor de effectbeoordeling. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de 
tijdsperiode tot 2030, wat als peiljaar wordt gezien.  
 
Voor de effectbeoordeling krijgt de referentiesituatie als basis altijd een score 0.   

 Huidige situatie 

4.2.1.1 Landschap 
Landschapstype en -structuur, gebieden en patronen 
Vanuit het centrum van Venray lopen naar de omliggende kernen diverse historische linten. Sprekend 
toonbeeld hiervan is de Stationsweg. Deze historische lint heeft een grote waarde voor Venray. Het 
beschermen en waar mogelijk versterken van de identiteit en kenmerkende waarden van de weg kan 
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De Stationsweg is hedendaags een belangrijke 
verkeersader in Venray, maar heeft nog wel de kwaliteiten in maat en schaal van bebouwing en 
wegprofiel van de historische lint. Van de Oostsingel tot aan de Sint Servatiusweg wordt de Stationsweg 
begeleid door jonge bomen aan afwisselend de noord- en zuidzijde van de weg. Een variatie van 
monumentale en volwassen bomen op het historische Sint Servatiusterrein aan de zuidzijde van de weg 
vormen een waardevolle begeleiding van de weg.  
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Het oostelijk deel van de Stationsweg wordt veelal gekenmerkt door woonfuncties aan weerszijden van de 
weg. Vanaf de Sint Servatiusweg tot aan de kruising met de Klaproos wordt de Stationsweg aan de 
zuidzijde begeleid door groenperken met bomen. Vanaf de kruising Stationsweg/Klaproos tot aan het 
viaduct van de A73 is het ruimtelijk beeld van de weg geknepen, doordat aan de zuidzijde 
woonbebouwing dichter op de weg is gesitueerd.   
Ten oosten het viaduct van de A73, parallel lopend aan de A73 tot aan de Henri Dunantstraat, ligt een 
smalle groenzone met bosschages dat in het noordoosten begrensd wordt door een fruit en groenten 
ondernemer en in het zuidoosten door een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. 
 
De landschappelijke kwaliteiten rondom het plangebied zijn weergegeven in figuur 4. 
 

 
Figuur 4: landschappelijke kwaliteiten in en rondom het plangebied (bron: atlas limburg, bewerking RHDHV) 

4.2.1.2 Cultuurhistorie 
Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  
De gemeente Venray herbergt binnen haar gemeentegrenzen twee bijzondere cultuurhistorische 
terreinen. Eén daarvan is het historische waardevolle Sint Servatiusterrein aan de Stationsweg. De 
instelling Sint Servatius noemt zich sinds 2010 GGZ Vincent van Gogh instituut en de locatie Sint 
Servatius krijgt de naam ‘Servaashof’. Het St. Servatiusterrein is in de huidige situatie onder meer 
bereikbaar via de hoofdentree op de Stationsweg. Het complex St. Servatius wordt van algemeen 
cultuurhistorisch en architectonisch belang geacht. Het terrein heeft een betekenis als stedelijk 
groengebied. Een aantal gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument.  
 
Ter hoogte van de kruising Stationsweg/Klaproos en tussen de Stationsweg en de Wilhelmina 
Druckerstraat bevindt zich de Sint-Antoniuskapel. In ongeveer 1650 werd de kapel gebouwd. De kapel is 
aangewezen als rijksmonument. De kapel is in 2006 reeds verplaatst en opgeknapt.  
 
De cultuurhistorische kwaliteiten rondom het plangebied zijn weergegeven in figuur 5. 
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Figuur 5: cultuurhistorische kwaliteiten in en rondom het plangebied (bron: atlas limburg, bewerking RHDHV) 

4.2.1.3 Archeologie 
Archeologische (verwachtings)waarden 
De gemeente Venray heeft een archeologische beleidskaart voor haar grondgebied opgesteld. De 
archeologische beleidskaart verschaft inzicht in de aanwezigheid en het karakter van de archeologische 
en historische resten in de gemeente. De archeologische beleidskaart dient als uitgangspunt bij het 
waarborgen van het aspect 'archeologie' binnen de gemeente.  
 
Het gehele plangebied wordt tenminste aangemerkt als gebied met middelhoge archeologische 
verwachting. Het grondgebied rondom de kruising Stationsweg/Klaproos is een oude stads- en dorpskern 
en kent de aanduiding 'Monumenten van zeer hoge waarde en monumenten die betrekking hebben op de 
historische kernen'. 
 
Ter plaatse van de aansluiting met de Henri Dunantstraat kent het grondgebied een hoge archeologische 
waarde (AMK-terrein), zie figuur 6. 
 

 
Figuur 6: archeologische (verwachtings)waarden in en rondom het plangebied (bron: atlas limburg, bewerking RHDHV) 

 Autonome ontwikkelingen 
Autonome ontwikkelingen (2030) zijn ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen waarover al een besluit 
is genomen en die ook gerealiseerd worden als de Oostverbinding niet wordt gerealiseerd. De 
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ontwikkelingen die zijn opgenomen in het verkeersmodel gelden als basis voor de autonome 
ontwikkelingen in de gemeente Venray. Als onderdeel van de autonome ontwikkelingen is de 
woningbouwontwikkeling van Servaashof. Met het planvoornemen worden in ieder geval maximaal 240 
woningen toegevoegd. Daarnaast voorziet het plan in de transformatie van verschillende bestaande 
(monumentale) panden. 

 Voorgenomen activiteit 
Het voornemen is om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Henri Dunantstraat en de 
Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Vanaf de huidige rotonde tussen de Stationsweg en de 
Oostsingel maakt het plan gebruik van het huidige tracé van de Stationsweg, tot aan de A73. Bij dit plan 
hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde bij de Oostsingel en de nieuwe 
verbindingsweg bij de A73. Het bedraagt een tracé van circa 1,6 kilometer, waarvan circa 400 meter 
nieuwe verbindingsweg.   
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5 Effectbeoordeling Oostverbinding Venray  
Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de 
kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen en de beleving daarvan. Daarnaast 
wordt voor het aspect cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch 
geografische waarden. Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische 
waarden en verwachtingen in het gebied. 

 Landschap 
Landschapstype en -structuur, gebieden en patronen 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een verkeerskundige opwaardering van de Stationsweg en een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat.  
De landschappelijke inpassing van de Stationsweg wordt in de voorgenomen situatie gekenmerkt door de 
begeleiding van veelal nieuwe laanbeplanting. Met de opwaardering van de Stationsweg wordt het beeld 
van deze landschappelijk waardevolle lijn sterk gewijzigd. Het huidige bijna dorpse profiel met 
voornamelijk groen gekoppeld aan de bebouwing wordt sterk gedomineerd door de verkeerskundige 
ingrepen. De groenstructuur blijft deels intact, maar ter hoogte van de hoofdentree van het Sint 
Servatiusterrein en op het Sint Servatiusterrein zal het beeld wijzigen doordat meerdere volwassen bomen 
gekapt moeten worden. De compensatie van bomen vindt met name plaats langs de nieuwe 
verbindingsweg en op het Sint Servatiusterrein. De huidige entree van het Sint Servatiusterrein wordt een 
voetpad, aangekleed met aan weerszijden een bomenrij. De landschappelijke inrichting van de weg wordt 
aangevuld met een voetpad slingerend door het stedelijke mozaïeklandschap van het Sint 
Servatiusterrein. 
 
De maat en schaal van de Stationsweg verandert behoorlijk door het nieuwe wegprofiel en de inpassing 
van rotondes op het tracé. De identiteit en de landschappelijke context van de weg wordt veel minder 
herkenbaar door het conflict in maat en schaal van de omgeving en de verkeerskundige ingreep.  
 
De opwaardering van de Stationsweg, bezien vanuit het perspectief van lokaal beleid (Welstandsnota), 
draagt niet bij aan het beschermen van de kenmerkende waarden en eigenheid van deze historische 
route.  
 
De nieuwe verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat loopt parallel langs de A73 in een 
soort van achterkanten landschap. Het effect van het aanleggen van de weg heeft geen effect op de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied, maar voegt ook zeker geen kwaliteit toe. 
 
De aansluiting van nieuwe verbindingsweg op de Henri Dunantstraat door middel van een rotonde 
representeert in de voorgenomen ontwikkeling de nieuwe entree naar de kern Venray. De beleving 
daarvan en op welke wijze de route de kwaliteiten toevoegt aan het gebied, blijft ongewijzigd. 
 
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 

 Cultuurhistorie 
Historisch-geografische patronen, elementen en ensembles  
De voorgenomen ontwikkeling heeft een ruimtebeslag op het cultuurhistorische waardevolle Sint 
Servatiusterrein. Ter hoogte van de kruising Stationsweg/Kruidenlaan en de huidige entree van het Sint 
Servatiusterrein wordt een nieuwe rotonde beoogd. De rotonde draagt niet bij aan de versterking van de 
cultuurhistorische waarde van het Sint Servatiusterrein. De voorgenomen infrastructuur neemt in zijn 
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totaliteit een te nadrukkelijke positie in ten opzichte van het Sint Servatiusterrein. Dit heeft een negatief 
effect op de cultuurhistorische waarden van het gebied.  
 
De Sint-Antoniuskapel ter hoogte van de kruising Stationsweg/Klaproos en tussen de Stationsweg en de 
Wilhelmina Druckerstraat wordt enkele meters verplaatst door het inpassen van een nieuwe rotonde. De 
ruimte om de kapel wordt weer aangekleed met beplanting en bankjes. De kapel krijgt echter een minder 
prominente plek in de openbare ruimte omdat het landschappelijk beeld veranderd door inpassing van 
een rotonde. Hiermee wijzigt het aangezicht en daarmee de beleving op de kapel. 
 
Per saldo wordt dit aspect als negatief (-) beoordeeld. 

 Archeologie 
Archeologische (verwachtings)waarden 
 
Stationsweg 
In het plangebied heeft het Voorkeursalternatief volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Venray een verwachting op aantasting van middelhoge tot hoge archeologische waarden. De 
wegreconstructie ter plaatse van de kruising Klaproos-Stationsweg wordt aangeduid als 'Waarde - 
Archeologie 2 '. Binnen deze aangegeven grond is uitvoering van werk niet toegestaan indien de 
verstoring meer dan 250 m² bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm. Een rapport 
(bureauonderzoek, inventariserend (verkennend, karterend of waarderend) veldonderzoek door middel 
van proefsleuven of boringen, opgraving, archeologische begeleiding) dient te worden overlegd, waaruit 
blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.  
 
Gezien de huidige inrichting van infrastructuur heeft hier verstoring plaatsgevonden op het huidige 
wegtracé. De meeste werkzaamheden zullen waarschijnlijk te beperkt in diepte zijn en de diepere 
werkzaamheden te beperkt in oppervlakte. Aangezien verstoring gaat plaatsvinden buiten het 
ruimtebeslag om van het huidige wegtracé en de omvang en diepte van de ingreep nog niet definitief is 
vastgesteld, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat archeologische waarden niet (kunnen) worden 
geschaad.  
 
Verbindingsweg  
Ter plaatse van de verbindingsweg is archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de aanwezige 
archeologische resten conform wet- en regelgeving zijn gedocumenteerd en geborgen. Zodoende worden 
de archeologische waarden vastgelegd in een rapport en blijven de vondsten bewaard en beschikbaar in 
het provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten te Heerlen.  
 
Het onderzoeksproces bestond uit verkennend vooronderzoek door middel van boringen in 2011 
(Econsultancy rapportnummer 11050483), karterend en waarderend vooronderzoek door middel van 
proefsleuven in oktober 2020 en definitief onderzoek in de vorm van een opgraving in december 2020. 
Van het onderzoek in 2020 is op dit moment (maart 2021) een evaluatierapport beschikbaar 
(Evaluatierapport Venray, plangebied Oostverbinding, Proefsleuvenonderzoek en opgraving, auteur: N. 
Lameris, 15-02-2021, BAAC projectnummer A-20.0250). Bij de twee laatste onderzoeken kon een groot 
gedeelte van een romeins grafveld worden gedocumenteerd.  
 
De gemeente Venray heeft opdracht gegeven aan de archeologische uitvoerder (BAAC) voor de 
uitwerking. Voor het bestemmingsplan volstaat het gegeven dat het archeologische veldwerk is afgerond 
en op basis daarvan het tracé van de nieuwe verbindingsweg is vrijgegeven door de gemeente Venray als 
bevoegd gezag.  
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP15001-va01/r_NL.IMRO.0984.BP15001-va01.html#_26_Waarde-Archeologie2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP15001-va01/r_NL.IMRO.0984.BP15001-va01.html#_26_Waarde-Archeologie2
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Het effect op de werkzaamheden tijdens de realisatie is zodoende voor het Voorkeursalternatief negatief 
(-) ten opzichte van de referentiesituatie omdat ter plaatse van de Stationsweg niet definitief uitgesloten 
kan worden dat archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
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6 Samenvatting en conclusies 
In onderstaande tabel zijn de scores op de beoordelingscriteria voor het plan weergegeven. 

Tabel 7: Scores effectbeoordeling Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie 

Criteria Referentie Voorkeursalternatief 

Landschap 0 - 

Cultuurhistorie 0 - 

Archeologie 0 - 
 
De Stationsweg heeft een belangrijke (historische) betekenis in de bebouwingsstructuur van Venray. Het 
is de verbinding tussen het station en het centrum van Venray met dorpse kwaliteiten. Door de 
herinrichting van het deel ten westen van de A73 wordt de continuiteit van de lijn onderbroken. De nieuwe 
infrastructuur gebaseerde inrichting van de Stationsweg past niet bij de huidige kwaliteiten. Zowel voor het 
aspect landschap als cultuurhistorie scoort het alternatief daarom negatief. Door de archeologische 
verwachtingswaarden in delen van het plangebied scoort het alternatief ook negatief voor het aspect 
archeologie. 
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Samenvatting 
Gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 
en de aansluitende wegen vergroten. Een van de stappen die nodig is om tot de gewenste 
verbindingsweg te komen, is het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een MER. In 
dat kader is er altijd aandacht voor natuurwet- en -regelgeving, zo ook voor de verbindingsweg. In dit bij 
het MER behorend achtergrondrapport wordt het onderdeel natuur verder uitgewerkt met, conform de 
notitie reikwijdte en detailniveau oog voor soortenbescherming en beschermde gebieden. Vertaald naar 
vigerende natuurwet- en -regelgeving is daarmee aandacht voor de Wet natuurbescherming (onderdelen 
Gebiedsbescherming, Soortenbescherming en Houtopstanden) en voor het beleid rond Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Wat betreft Natura 2000 gebieden laat een Voortoets zien dat significant negatieve effecten op 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen niet op voorhand uitgesloten kunnen worden als het gaat 
om “Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht”. In een Passende Beoordeling is het 
optreden van dergelijke effecten nader onderzocht. Uit de Passende Beoordeling volgt dat weliswaar 
sprake is van een depositietoename op daarvoor gevoelige natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 
2000-gebied “Boschhuizerbergen” instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, maar dat deze niet 
leiden tot meetbare effecten op die instandhoudingsdoelstellingen. Het oordeel voor beïnvloeding Natura 
2000-gebieden is dan ook neutraal (0). 
 
Het plangebied is in beginsel arm aan beschermde natuurwaarden, gegeven dat de aanwezige habitats 
primair een andere functie vervullen. Uit de uitgevoerde quickscan (Sanders 2019) volgt dat mogelijk 
sprake is van overtreding van onder de Wet natuurbescherming geformuleerde verbodsbepalingen als 
gevolg van de kap van bomen ten aanzien van vleermuizen, Iepenpage en vogels met jaarrond 
beschermd nest. Uitsluitsel moet volgen uit nog uit te voeren soortspecifiek onderzoek. Tot die tijd moet 
het uitgangspunt zijn dat sprake is van overtreding van verbodsbepalingen vanwege vernietiging van 
actueel aanwezig leefgebied. Bijbehorend oordeel is negatief (-). 
 
De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in gebieden die onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland. 
In Limburg kan daardoor geen sprake zijn van wezenlijke effecten op de wezenlijke en kenmerkende 
waarden van dit netwerk. Bijbehorend oordeel is neutraal (0). 
 
Het ten tijde van deze rapportage beschikbare ontwerp laat zien dat net iets meer bomen verdwijnen dan 
worden aangeplant, zónder dat lijnvormige structuren verloren gaan. Bijbehorend oordeel is licht negatief 
(0/-). 
 
De conclusies per beoordelingscriterium samengevat in tabel 0-1. 
 
Tabel 0-1  Overzichtstabel effectbeoordeling thema Natuur 

Thema Beoordelingscriterium Referentie Voorkeursvariant 

Natuur Europees beschermde gebieden 0 0 

Beschermde soorten 0 - 

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden 0 0 

Houtopstanden 0 0/- 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 
en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van Venray 
doorstromingsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Ook kent de gemeente op een aantal wegen 
sluipverkeer door woongebieden omdat geen afdoende alternatief is geboden voor de oude, inmiddels 
ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is daar een sprekend voorbeeld van. 
Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf verwacht 
men dat deze wegen door nog meer verkeer gebruikt zullen worden. Dit alles leidt ertoe dat een 
verbetering van de kwaliteit van het weggennet op dit traject noodzakelijk is. De gemeenteraad heeft op 
12 februari 2019 dan ook besloten tot de aanleg van de verbindingsweg. 
 
Een van de stappen die nodig is om tot de gewenste verbindingsweg te komen, is het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure en het opstellen van een MER. In dat kader is altijd aandacht voor natuurwet- en -
regelgeving, zo ook voor de verbindingsweg.  

1.2 Doel 
In dit bij het MER behorend achtergrondrapport wordt het onderdeel natuur verder uitgewerkt met, 
conform de notitie reikwijdte en detailniveau oog voor soortenbescherming en beschermde gebieden. 
Vertaald naar vigerende natuurwet- en -regelgeving is daarmee aandacht voor de Wet natuurbescherming 
(onderdelen Gebiedsbescherming, Soortenbescherming en Houtopstanden) en voor het beleid rond 
Natuurnetwerk Nederland. Om uitspraken te kunnen doen over de milieueffecten betreffende 
(beschermde) natuurwaarden, wordt het voorkeursalternatief vergeleken met de referentiesituatie. 

1.3 Leeswijzer 
De rapportage start met een beschrijving van de actuele situatie in het plangebied voor wat betreft het 
natuurwaarden (hoofdstuk 2). Hier komt ook het plan- en studiegebied aan de orde. In het derde 
hoofdstuk wordt het beoordelingskader onderbouwd en uitgewerkt. De beschrijving van de milieueffecten 
landt in hoofdstukken 4 tot en met 7 en de rapportage wordt afgesloten met een samenvattende terugblik 
in het achtste en laatste hoofdstuk.  
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2 Plan- en studiegebied, Referentiesituatie en voorgenomen 
activiteit 

2.1 Plan- en studiegebied 
In het MER worden de termen plangebied en studiegebied gehanteerd. Het plangebied is het gebied 
waarbinnen de maatregelen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de voorgenomen activiteit 
worden uitgevoerd. In deze rapportage is dat de bestaande Stationsweg te Venray (gemeente Venray, 
provincie Limburg) en een zone voor een nieuw te realiseren verbindingsweg ten oosten van de A73 
(Figuur 2-1).  
 
Het studiegebied is het gebied waar de (milieu)effecten, in deze rapportage relevant voor natuurwet- en 
regelgeving, van de voorgenomen activiteit merkbaar kunnen zijn. De grootte van het studiegebied 
verschilt in dit deelrapport per zogenoemde storingsfactor1 en is afhankelijk van de aard, omvang en 
uitstraling van het effect.  
 

 
Figuur 2-1  Begrenzing van het plangebied (rode lijn geeft de globale begrenzing) in relatie tot beschermde gebieden  
  (geel gearceerde polygonen: Natura 2000-gebieden, groen gearceerde polygonen: Goudgroene natuurzone)  

 
1 De term storingsfactor volgt uit de door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (2020) beschikbaar 
gestelde effectenindicator (Broekmeyer et al. 2005) en duidt een bron van verstoring voor natuurwaarden aan, bijvoorbeeld geluid. 
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2.2 Referentiesituatie 
Effecten van de voorgenomen activiteit worden beschreven ten opzichte van de zogenoemde 
referentiesituatie. Dit is de combinatie van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen (dat zijn 
ontwikkelingen (met milieueffecten) in de omgeving, die vrijwel zeker doorgang vinden omdat hierover al 
een besluit is genomen) en ruimtelijk of qua milieueffecten mogelijk een overlap hebben met de 
voorgenomen activiteit.  
 
Zoals figuur 2-1 laat zien, valt het plangebied als het ware uiteen in twee verschillende delen: de 
Stationsweg en de nieuwe verbinding oostelijk van de A73.  
 
De Stationsweg heeft een duidelijke functie voor wonen en werken. Het is een belangrijke verkeersader in 
Venray, die aan beide zijde omgeven is door nog jonge bomen. Verder kent het plangebied bermen met 
enkele perkjes, waaraan lokaal grotere groengebieden grenzen maar ook woningen en bedrijven, maar 
vooral veel verhard oppervlak (trottoir, fietspad, de Stationsweg zelf). Toch doet de weg ruim en groen 
aan. Pas na het viaduct van de A73, dat ongewijzigd behouden blijft, verandert het beeld. Het gebied waar 
de nieuwe weg is voorzien is van de A73 gescheiden door een smalle zone bomen en struweel en wordt 
in het oosten begrensd door bestaand bedrijventerrein. Daartussen is het wat opener, met kortere, 
grazige, intensief beheerde vegetatie. In zekere zin domineert hier ook gebruik in de vorm van wonen en 
werken, zij het vanuit de randen.  

2.3 Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit bestaat uit het reconstrueren van de Stationsweg oostelijk van de rotonde met 
de Oostsingel tot het viaduct van de A73. Aan dat viaduct vinden als onderdeel van de voorgenomen 
activiteit geen werkzaamheden plaats. De Stationsweg is op dit tracé gecategoriseerd als 
wijkontsluitingsweg maar krijgt door de aanleg van de verbindingsweg hogere intensiteiten te verwerken. 
Reden voor de gemeente Venray om de wegcategorie aan te passen naar gebiedsontsluitingsweg. Ten 
oosten van het viaduct van de A73 is een nieuwe verbindingsweg voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de bebouwingsvrije zone langs de A73, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van 
beschikbare grond.  
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3 Methodiek en beoordelingskader 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de criteria waarop de beoordeling is gebaseerd voor het aspect 
natuur, inclusief een beknopte beschrijving van de relevante natuurwet- en regelgeving. 

3.1 Inleiding 
De voorgenomen activiteit -het verbeteren van de ontsluiting van Venray ten bate van leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming - betekent een verandering ten opzichte van de bestaande 
situatie die mogelijk van invloed is op (wettelijk dan wel beleidsmatig beschermde) natuurwaarden. Bij 
gevolg moet in het kader van voorliggend MER ten minste inzichtelijk gemaakt worden of mogelijk sprake 
is van negatieve effecten op voornoemde natuurwaarden.  
 
Voor voorliggende rapportage is de vigerende natuurwet- en regelgeving als basis genomen voor de 
afweging. Dit vertaalt naar een viertal beoordelingscriteria, weergegeven in tabel 3-1. Het criterium 
“Europees beschermde gebieden” gaat, aan de hand van de kaders die de Wet natuurbescherming 
(onderdeel Gebiedsbescherming) stelt, na in hoeverre de voorgenomen activiteit van invloed is op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden die zijn opgenomen in het Europese Natura 2000-
netwerk, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. De Wet natuurbescherming (onderdeel 
Soortenbescherming) biedt ook heldere kaders voor een afweging als het gaat om mogelijke effecten op 
wettelijk beschermde soorten. Dit vormt dan ook het kader voor het criterium “Beschermde soorten”.  
 
Naast gebieden die op Europees niveau bescherming genieten, kent Nederland ook Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur; EHS), in Limburg Goud-, Zilver-of Bronsgroene 
natuurzone genoemd en daar beschermd met behulp van het Provinciaal Omgevingsplan en 
Omgevingsverordening Limburg 2014. Voor elk van de in het netwerk opgenomen gebieden zijn 
wezenlijke kenmerken en waarden gedefinieerd, vastgelegd in de Index Natuur en Landschap (BIJ12 
2020). Deze vormen het kader voor het beoordelingscriterium “Landelijk en provinciaal beschermde 
gebieden”. Overigens zijn alle Natura 2000-gebieden óók onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, 
waarbij de wezenlijke kenmerken en waarden zijn gevat in de voor die gebieden geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Ten slotte kent het plangebied ook enige opgaande begroeiing, vooral in de vorm van lijnbeplanting. 
Bomen, met name de wat oudere exemplaren, zijn waardevol voor flora en fauna en zijn bovendien in veel 
gevallen beeldbepalend. Daarom wordt met behulp van het criterium “Houtopstanden” in kwalitatieve zin 
nagegaan in hoeverre de voorgenomen activiteit en haar varianten van invloed dan wel onderscheidend 
zijn als het gaat om het verdwijnen van opgaande begroeiing. 
 
Tabel 3-1  Beoordelingscriteria en gehanteerde kaders voor het onderdeel Natuur 

Beoordelingscriterium Kader 

Beïnvloeding Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming 

Beïnvloeding leefgebied beschermde soorten Wet natuurbescherming – Soortenbescherming 

Beïnvloeding wezenlijke waarden en  

kenmerken Natuurnetwerk Nederland 
Natuurnetwerk Nederland  

Beïnvloeding van bomen en houopstanden Ruimtebeslag in relatie tot kap van bomen 
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3.2 Beknopte beschrijving relevante natuurwet- en regelgeving 
De juridische kaders die volgen uit de Wet natuurbescherming, de Omgevingsverordening en het beleid 
rond Natuurnetwerk Nederland vormen het toetsingskader. Wat betreft de Wet natuurbescherming, die 
per 1 januari 2017 drie tot dan toe separate “natuurwetten” (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en 
Faunawet en Boswet) samenvoegt en vervangt, zijn de onderdelen Gebiedsbescherming (Hoofdstuk 2 
van de wet), Soortenbescherming (Hoofdstuk 3 van de wet) en Houtopstanden (hoofdstuk 4 van de wet) 
van belang in het licht van de voorgenomen activiteit.  
 
Het onderdeel Gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de 
Nederlandse Natura 2000-gebieden. Voor elk van de aangewezen gebieden zijn 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, nader uitgewerkt in een beheerplan, die gelden als 
toetsingskader. Uitgaande van de instandhoudingsdoelstellingen dient nagegaan te worden of sprake is 
van conflicten met het duurzaam behalen van geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen en zo ja, of 
de wezenlijke kenmerken en waarden van een Natura 2000-gebied in het geding zijn. Hierbij is ook 
zogenoemde externe werking van belang. Dat wil zeggen dat ook beschouwd moet worden in hoeverre 
effecten buiten Natura 2000-gebieden negatieve effecten hebben op in deze gebieden geldende 
instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Het onderdeel Soortenbescherming van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van flora en 
fauna. Op hoofdlijnen is sprake van een drietal beschermingsregimes: een voor soorten van de 
Habitatrichtlijn, een voor soorten van de Vogelrichtlijn en een voor nationaal beschermde soorten. In de 
wet zijn ten aanzien van deze soorten verbodsbepalingen opgenomen als ook gronden waarop ontheffing 
kan worden verleend. Deze kunnen per regime verschillen, waarbij de beide eerstgenoemden de meest 
strikte bescherming genieten. Bepaald dient te worden of sprake kan zijn van overtreding van 
geformuleerde verbodsbepalingen, of alternatieven voorhanden zijn, of sprake is van een wettelijke 
grondslag dan wel een wettelijk doel en in hoeverre sprake is van negatieve effecten op de staat van 
instandhouding van betrokken soorten. 
 
Ook houtopstanden zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 4 van de wet). Wanneer 
meer dan 10 are opgaande begroeiing, dan wel laanbeplanting van ten minste 20 bomen moet verdwijnen 
buiten bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, dient hiervan 
melding te worden gemaakt bij Bevoegd Gezag. Uitgezonderd zijn onder meer (maar niet uitsluitend) 
naaldbomen bedoeld voor kerstbomenteelt of uit populieren of wilgen bestaande wegbeplanting. De 
verloren gegane bomen dienen binnen drie jaar, op bosbouwkundig verantwoorde wijze elders te worden 
teruggebracht (herplantplicht).  
 
Omdat de strikt juridische benadering weinig recht doet aan de wijze waarop mensen bomen beleven dan 
wel de wijze waarop deze bijdragen aan behoud van biodiversiteit, wordt hier voor de beoordeling 
afgeweken van het strikt volgen van de wettelijk kaders. Dit is uitgewerkt in paragraaf 3.1. 
 
De Goudgroene natuurzone biedt planologische bescherming aan gebieden die in dit netwerk zijn 
opgenomen. Hierbij wordt een in de Omgevingsverordening Limburg 2014 “nee, tenzij” principe 
gehanteerd. Dat wil zeggen dat voornemens alleen dan mogelijk zijn wanneer deze niet leiden tot 
negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het netwerk, tenzij hiervoor een 
dwingende reden van openbaar belang geldt. De wezenlijke kenmerken en waarden volgen uit de 
beheertypen die binnen Goudgroene natuurzone aanwezig zijn, dan wel worden nagestreefd. 
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3.3 Beoordelingskader 
Voorgaande komt tot uiting in het hier gehanteerde beoordelingskader, weergegeven in tabel 3-2 (Wet 
natuurbescherming - Gebiedsbescherming), tabel 3-3 (Wet natuurbescherming - soortenbescherming), 
tabel 3-4 (Natuurnetwerk Nederland) en tabel 3-5 (Houtopstanden). 
 
Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming 
Voor het beoordelingscriterium “Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming” worden de onder de Wet 
natuurbescherming geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen afgezet tegen de voorgenomen activiteit 
en de daarvoor geformuleerde varianten. Voor de beoordeling van effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden is onderstaand beoordelingsschema 
aangehouden (Tabel 3-2). De door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
beschikbaar gestelde Effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
2020) wordt hierbij als leidraad gebruikt om na te gaan welke van de daarin opgenomen 19 
storingsfactoren in ieder geval relevant zijn in het licht van de voorgenomen activiteit. Dit betekent dat het 
beoordelingskader uit tabel 3-2 specifiek gemaakt wordt voor de individuele, relevante storingsfactoren.  
 
Tabel 3-2  Beoordelingskader Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming 
Score Verklaring Betekenis 

+  Positief effect Permanente afname verstorend effect dan wel permanente toename leefgebied 

+ / 0 Licht positief Tijdelijke afname verstorend effect dan wel tijdelijke toename leefgebied 

0 Geen/neutraal effect Geen meetbaar effect dan wel geen negatief of positief effect 

0 / - Licht negatief Tijdelijke toename verstorend effect dan wel tijdelijke afname leefgebied 

- Negatief effect Permanente toename verstorend effect dan wel permanente afname leefgebied 

 
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
Voor wat betreft flora en fauna buiten Natura 2000-gebieden en soorten daarbinnen waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen gelden maakt de Wet natuurbescherming, onderdeel Soortenbescherming, 
gebruik van verbodsbepalingen, waarbij (essentieel) leefgebied een belangrijk onderdeel vormt bij het 
bepalen van mogelijke overtreding daarvan. Dit is dan ook verwerkt in het beoordelingskader (Tabel 3-3), 
het beoordelingskader voor dit aspect.  
 
Tabel 3-3  Beoordelingskader Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
Score Verklaring Betekenis 

+ Positief effect Uitbreiding areaal leefgebied actueel aanwezige beschermde soorten 

+ / 0 Licht positief Tijdelijke toename leefgebied actueel aanwezige beschermde soorten 

0 Geen/neutraal effect Geen (meetbaar) effect op leefgebied actueel aanwezige beschermde 
soorten 

0 / - Licht negatief Tijdelijke afname leefgebied actueel aanwezige beschermde soorten 

- Negatief effect Vernietiging leefgebied actueel aanwezige beschermde soorten 

 
Natuurnetwerk Nederland 
Bij een afweging in het licht van Natuurnetwerk Nederland zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van 
de in dit netwerk opgenomen gebieden van belang. Deze krijgen onder meer vorm aan de hand van 
zogenoemde Beheertypen en Ambitietypen. Daarnaast zijn ook (interne) verbondenheid en kwaliteit van 
belang. Dit ligt ten grondslag aan het in tabel 3-4 weergegeven beoordelingskader.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8 januari 2021 OOSTVERBINDING, ONDERDEEL NATUUR BH4288WATRP2101081420 8  

 

Tabel 3-4  Beoordelingskader Natuurnetwerk Nederland 
Score Verklaring Betekenis 

+ Positief effect Verbetering van wezenlijke kenmerken en waarden en verwachte verbetering van 
verbondenheid en kwaliteit  

+ /0 Licht positief Verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden, uitgaande van bestaande 
beheertypen 

0 Geen/neutraal effect Geen negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden 

- / 0 Licht negatief Tijdelijk negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden, geen effect 
verbondenheid en kwaliteit 

- Negatief effect Negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden, negatief effect 
verbondenheid en kwaliteit 

 
Wet natuurbescherming - Houtopstanden 
Houtopstanden genieten juridische bescherming op grond van ofwel de Wet natuurbescherming ofwel de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Hoewel hier regels uit volgen die het verlies aan 
bomen of houtopstanden aan banden leggen, is het doorgaans mogelijk om te voorzien in compensatie 
(herplant) op een plek buiten het plangebied. In het plangebied is daarmee nog steeds sprake van 
effecten op houtopstanden. Daarom is ervoor gekozen in voorliggend MER niet aan te sluiten bij juridische 
bepalingen, maar meer kwalitatief bij het aantal bomen in het plangebied en de verbondenheid van de 
daar aanwezige houtopstanden door middel van, bijvoorbeeld, lijnvormige beplantingen (tabel 3-5).  
 
Tabel 3-5  Beoordelingskader Houtopstanden 
Score Verklaring Betekenis 

+ Positief effect Een netto toename van het aantal bomen in het plangebied, waarbij de 
verbondenheid van lijnvormige structuren wordt verbeterd. 

+ /0 Licht positief Een netto toename van het aantal bomen in het plangebied 

0 Geen/neutraal effect Geen effect op houtopstanden 

-/0 Licht negatief Een netto afname van het aantal bomen in het plangebied 

- Negatief effect Een netto afname van het aantal bomen in het plangebied, waarbij de 
verbondenheid van lijnvormige structuren verslechtert. 
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4 Beïnvloeding Natura 2000-gebieden 
Voor elk van de hiervoor beschreven beoordelingscriteria volgt aan de hand van het gedefinieerde 
beoordelingskader (allen paragraaf 3.3) de effectbeoordeling voor voorliggende MER. Hierbij wordt 
uiteraard aangesloten bij werk dat al eerder verzet is, bijvoorbeeld Sanders (2019). 

4.1 Ligging van de voorgenomen activiteit ten opzichte van Natura 2000-
gebieden 

In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” (Figuur 
2-1), dat op grond van de Habitatrichtlijn is aangewezen voor een viertal habitattypen (Tabel 4-1). 
 
Tabel 4-1  Instandhoudingsdoelstellingen die op grond van een definitief aanwijzingsbesluit gelden voor   
  Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” (Ministerie van Economische Zaken 2013). >: uitbreiding, =: Behoud. 

 Instandhoudingsdoel 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei    > > 

H2330 Zandverstuivingen > = 

H3130 Zwakgebufferde vennen = = 

H5130 Jeneverbesstruwelen = > 

 
Figuur 2-1 laat geen Natura 2000-gebieden in de ruimere omgeving van het plangebied zien. Natura 
2000-gebied “Maasduinen” bevindt zich op grote afstand op de oostelijke oever van de Maas. Het is 
echter belangrijk om ten aanzien van figuur 2-1 op te merken dat de Wet natuurbeschermingswet voor wat 
betreft externe werking géén grenzen kent; alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een 
ingreep, ongeacht de afstand, moeten in de toetsing worden opgenomen. Afhankelijk van de reikwijdte 
van de te verwachten effecten kunnen daarom gebieden die niet in figuur 2-1 zijn weergeven, bijvoorbeeld 
Natura 2000-gebied “Maasduinen” toch relevant zijn voor onderhavige toetsing. In het onderstaande wordt 
uitsluitend met behulp van storingscontouren bepaald welke gebieden wel en welke gebieden niet relevant 
zijn. Dat kan dus per storingsfactor verschillen! 

4.2 Potentiële effecten van de voorgenomen activiteit 
De Effectenindicator zoals aangereikt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2020) geeft een 
negentiental mogelijke effecten, de zogenoemde storingsfactoren, waarmee in de oriënterende fase ten 
minste rekening moet worden gehouden ten aanzien van in Natura 2000-gebieden beschermde waarden. 
Deze 19 storingsfactoren vormen dan ook de basis (leidraad) voor de voorliggende beoordeling.  
 
De voorgenomen activiteit zoals beschreven in paragraaf 2.3 laat zich in termen van de Effectenindicator 
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2020) het best beschrijven als “Weg”.  
De storingsfactoren die conform de Effectindicator ten minste moeten worden beschouwd in een 
Voortoets, zijn weergegeven in tabel 4-2. Daarbij is uiteraard ook nagegaan of andere, niet onder 
voornoemde storingsfactoren gevatte effecten, aan de orde kunnen zijn, hetgeen niet het geval bleek.  
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Tabel 4-2  Storende factoren conform de Effectenindicator mogelijk volgen uit (relevant zijn in het licht van) de   
  voorgenomen activiteit en een effect kunnen hebben op de voor enig Natura 2000-gebied geldende   
  instandhoudingsdoelstellingen 

Storingsfactor Mogelijk relevant 

 1 - Oppervlakteverlies Ja 

 2 - Versnippering Ja 

 3 - Verzuring door stikstof uit de lucht Ja 

 4 - Vermesting door stikstof uit de lucht Ja 

 5 - Verzoeting Nee 

 6 - Verzilting Nee 

 7 - Verontreiniging Ja 

 8 - Verdroging Ja 

 9 - Vernatting Nee 

 10 - Verandering stroomsnelheid Nee 

 11 - Verandering overstromingsfrequentie Nee 

 12 - Verandering dynamiek substraat Nee 

 13 - Verstoring door geluid Ja 

 14 - Verstoring door licht Ja 

 15 - Verstoring door trilling Ja 

 16 - Optische verstoring Ja 

 17 - Verstoring door mechanische effecten Nee 

 18 - Verandering in populatiedynamiek Ja 

 19 - Bewuste verandering soortensamenstelling Nee 

 
Tijdens de aanlegfase kunnen de volgende factoren in potentie leiden tot negatieve effecten op 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen: 
 Bij werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de weg en het opwaarderen van de weg kan 

verstoring optreden door geluid (aanwezigheid van mensen, gebruik van materieel), trillingen 
(materieel), licht en optische verstoring. 

 Verzuring en vermesting door naar de lucht geëmitteerde stikstofverbindingen kan in de aanlegfase 
optreden door inzet van gemotoriseerd materieel.  

 
Tijdens de gebruiksfase kunnen de volgende factoren potentieel leiden tot negatieve effecten op 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen: 
 Verzuring en vermesting door naar de lucht geëmitteerde stikstofverbindingen kan in de gebruiksfase 

optreden door veranderingen in het verkeersbeeld. 
 Verdroging kan optreden door verandering in grond- of oppervlaktewaterstromen, bijvoorbeeld 

vanwege de drooglegging van de weg. 
 Verontreiniging kan optreden wanneer gebiedsvreemde stoffen terechtkomen in Natura 2000-gebied.  
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4.3 Voortoets 
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen verkend in hoeverre de voorgenomen activiteit mogelijk leidt tot 
(significant) negatieve effecten op de voor enig Natura 2000-gebied geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. Indien uit de Voortoets blijkt dat (significant) negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen ten gevolge van de voorgenomen activiteit niet zijn uit te sluiten, worden 
deze in het vervolg Passend Beoordeeld. 
 
Gebruik gemaakt wordt van een zogenoemde stoplichtenbenadering: 
 gunstig (groen): er zijn geen negatieve effecten; 
 matig ongunstig (oranje): er zijn waarschijnlijk negatieve effecten, maar zeer waarschijnlijk niet 

significant; 
 ongunstig (rood): significant negatieve effecten zijn niet uitgesloten. 
 
Zowel de matig ongunstige als ongunstige beoordelingen worden nader uitgewerkt in de Passende 
Beoordeling. 
 
Gemakshalve wordt in deze paragraaf in eerste aanleg uitgegaan van het meest dichtbijgelegen Natura 
2000-gebied; “Boschhuizerbergen”. Immers, reiken de storingsfactoren niet tot dit gebied, is uitgesloten 
dat ze tot enig ander, op grotere afstand gelegen Natura 2000-gebied reiken. Indien de storingsfactoren 
hier aanleiding toe geven worden uiteraard alle beïnvloede Natura 2000-gebieden in de afweging 
betrokken, zoals ook beschreven in paragraaf 4.1. 
 
Hieronder wordt voor elk van in tabel 4-2 als potentieel relevant beschouwde storingsfactor afgewogen of 
deze wel of niet relevant is in het kader van voorliggend voornemen (optreedt als gevolg van de 
voorgenomen activiteit). Treedt een storingsfactor niet op als gevolg van een voorgenomen activiteit, kan 
ook geen sprake zijn van effecten op geldende instandhoudingsdoelstellingen. Treedt een storingsfactor 
mogelijk wél op als gevolg van de voorgenomen activiteit én is aannemelijk dat deze een relatie heeft met 
instandhoudingsdoelstellingen, is een nadere beschouwing aan de orde. Dat gebeurt in de volgende 
paragraaf. 
 
Een eerste belangrijk aandachtspunt is het optreden van directe effecten (zonder uitzondering het gevolg 
van fysieke ingrepen binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied) en het optreden van effecten via 
externe werking (Broekmeyer et al. 2005; Broekmeyer 2010; Ministerie van Economische Zaken 2014). 
 
Uit paragraaf figuur 2-1 volgt dat de voorgenomen activiteit niet plaatsvindt binnen de grenzen van enig 
onder de Wet natuurbescherming beschermd gebied (Natura 2000-gebied). Storingsfactoren die zien op 
gevolgen van fysieke ingrepen (Ruimtebeslag (1)2 en Versnippering (2) uit tabel 4-2) zijn niet aan de orde 
(Broekmeyer et al. 2005). Effecten ten gevolge daarvan kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten. 
 
De voorgenomen activiteit leidt tot een verandering in het verkeerspatroon en onlosmakelijk daarmee 
verbonden tot een verandering in het emissie- en depositiepatroon van stikstof. Gevolg hiervan kan zijn 
dat de depositie van stikstof in omliggende Natura 2000-gebieden toeneemt (3, 4). Hiervan is op voorhand 
niet uitgesloten dat sprake kan zijn van significant negatieve effecten op geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. Dit zal in een Passende Beoordeling nader onderzocht moeten worden.  
 

 
2 Getallen tussen haakjes verwijzen naar de nummers zoals gebruikt in de Effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit 2020) 
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Op grond van de voorgenomen activiteit is geen sprake van emissie van andere stoffen die van nature 
niet of nauwelijks in het milieu voorkomen (Verontreiniging (7)) zoals bedoeld in de Effectenindicator3), 
zeker niet waarvan waarschijnlijk is dat ze -gegeven tussenliggend landgebruik- terecht kunnen komen in 
enig Natura 2000-gebied. Bij gevolg zijn negatieve effecten op voor enig Natura 2000-gebied 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen ten gevolge van Verontreiniging (7) op voorhand 
uitgesloten. 
 
Evident is, dat als gevolg van het realiseren van de voorgenomen activiteit met zekerheid geen sprake is 
van veranderingen van oppervlakte- dan wel grondwaterregime. Immers, het gaat over het opwaarderen 
van een bestaande weg en het realiseren van een nieuwe weg in een gebied waar de drooglegging al 
voldoet voor snelwegen (A73) en bedrijventerreinen. Aanpassingen van de waterhuishouding die mogelijk 
van invloed zouden kunnen zijn op regionale grondwaterstromen zijn geen onderdeel van het voornemen. 
Effecten ten gevolge van Verdroging (8) kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten. 
 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van enig Natura 2000-gebied (Figuur 2-1), vraagt daar geen 
ruimtebeslag, leidt niet tot versnippering en voorziet niet in de introductie van soorten. Hierdoor kunnen 
negatieve effecten als gevolg van verandering in populatiedynamiek (18) op voorhand worden uitgesloten. 
 
Daarmee geldt dat alleen ten gevolge van Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht 
(3, 4) mogelijk sprake kan zijn van negatieve effecten op geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen 
(Tabel 4-3). In een Passende Beoordeling worden bedoelde effecten nader onderzocht. 
 
Tabel 4-3  Overzicht van storingsfactoren en instandhoudingsdoelstellingen die op grond van de Voortoets nader  
  beoordeeld moeten worden in een Passende Beoordeling 

Storingsfactor Instandhoudingsdoel 

 1 - Oppervlakteverlies - 

 2 - Versnippering - 

 3 - Verzuring door stikstof uit de lucht Daarvoor gevoelige natuurwaarden binnen de reikwijdte 

 4 - Vermesting door stikstof uit de lucht Daarvoor gevoelige natuurwaarden binnen de reikwijdte 

 7 - Verontreiniging - 

 8 - Verdroging - 

 13 - Verstoring door geluid - 

 14 - Verstoring door licht - 

 15 - Verstoring door trilling - 

 16 - Optische verstoring - 

 18 - Verandering in populatiedynamiek - 

4.4 Passende Beoordeling 
In de Voortoets (paragraaf 4.3) is onderbouwd dat alleen ten aanzien van Verzuring en vermesting door 
depositie van stikstof uit de lucht (3, 4) niet op voorhand kan worden uitgesloten dat sprake is van 
significant negatieve effecten op de voor enig Natura 2000-gebied geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. In deze paragraaf worden de effecten in een Passende Beoordeling nader 
onderzocht. 

 
3 Verhoogde concentraties van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke 
omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. 
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4.4.1 Aspecten relevant voor een effectbeoordeling inzake stikstof 
In Nederland is de achtergronddepositie als gevolg van agrarische en industriële activiteiten en verkeer op 
veel plaatsen (veel) hoger dan de door van Dobben et al. (2012) gedefinieerde kritische 
depositiewaardes4. Zeker in geval de abiotische randvoorwaarden (bijvoorbeeld hydrologie) of het 
instandhoudingsbeheer (vaak een vorm van historisch landgebruik) niet optimaal zijn, leidt dit (versneld) 
tot problemen, met als voorbeeld de vergrassing van tal van habitattypen. Zeker daar waar het niet goed 
gaat -om wat voor reden dan ook- heeft overmatige depositie van stikstof grote invloed op het duurzaam 
behalen van geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Eigenlijk zien we dit proces in alle 
Nederlandse Natura 2000-gebieden terug. Daarom is een significante reductie van de 
achtergronddepositie ook zo belangrijk. 
 
Bij een ecologische effectbeoordeling staat de kritische depositiewaarde (KDW) centraal, naast de 
instandhoudingsdoelstellingen, alsook de kwaliteit en sturende factoren van de habitattypen en/of soorten. 
Een kritisch depositieniveau is gedefinieerd als de maximaal toelaatbare hoeveelheid atmosferische 
depositie waarbij, volgens de huidige wetenschappelijke kennis, negatieve effecten op de structuur en de 
functies van ecosystemen niet voorkomen. 
 
Wanneer de atmosferische depositie (achtergronddepositie) hoger is dan de kritische depositiewaarde 
van het habitattype of het leefgebied van Habitat- of Vogelrichtlijnsoorten bestaat een risico op een 
(significant) negatief effect, waardoor geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen mogelijk niet 
duurzaam kunnen worden gerealiseerd. Hoe hoger en hoe langduriger die overschrijding, hoe groter het 
risico op ongewenste effecten (van Dobben et al. 2012). Dat betekent dus niet automatisch dat ook 
daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten. Dat is afhankelijk van het betreffende habitattype in het 
betreffende Natura 2000-gebied. Belangrijk is, hoe het in de gebieden die binnen de invloedssfeer van 
een voornemen liggen daadwerkelijk gaat. Uitgangspunt zijn de actuele kwaliteit en de trend in relatie tot 
instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Ecologische relevantie van stikstof 
Stikstofdepositie uit de lucht heeft een vermestende en verzurende werking in de bodem. Omdat soorten 
verschillend reageren op de invloed van stikstof, ontstaan veranderingen in de concurrentieverhouding 
tussen soorten. Dit leidt tot verdringing van minder concurrentiekrachtige, vaak aan voedselarme situaties 
aangepaste soorten door stikstof minnende (nitrofiele), vaak snelgroeiende soorten. Dit omdat een groot 
deel van de soorten in half-natuurlijke en natuurlijke ecosystemen juist is aangepast aan een lage 
stikstofbeschikbaarheid in de bodem. De samenstelling van vegetaties (en daarmee ook (de kwaliteit) van 
habitattypen) kan daardoor veranderen. Over het algemeen leidt een toename van de 
voedselbeschikbaarheid daarmee tot verlies van langzaam groeiende, vaak voor de habitattypen 
kenmerkende soorten. De kwaliteit van de habitattypen neemt daardoor af. Iets dat niet goed samengaat 
met instandhoudingsdoelstellingen, die minimaal uitgaan van behoud maar vaker van uitbreiding en 
herstel. 
 
Afhankelijk van het bodemtype, het habitattype en de sleutelfactoren (onder meer grond- en 
oppervlaktewaterhuishouding, toegepast (natuur)beheer, natuurlijke dynamiek) kan stikstofdepositie in 
meer of mindere mate een effect hebben. Ter hoogte van rivier-, beek- en open watersystemen is de 
bodem veelal gebufferd en vindt door overstroming met oppervlaktewater buffering plaats. Deze 
standplaatsen zijn niet gevoelig voor verzuring en zijn van nature voedselrijker. De habitattypen hebben 
een hogere kritische depositiewaarde in vergelijking met bijvoorbeeld heiden en vennen op zandgronden.  

 
4 De grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van habitattypen significant wordt aangetast als gevolg 
van de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofdepositie. 
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Ter hoogte van habitattypen van voedselarme of “schrale” standplaatsen, zoals op stuifzandheide en 
droge heidevegetaties op zandgronden heeft stikstofdepositie sneller een vermestende en verzurende 
werking. Dit leidt over het algemeen tot een versnelde successie van het habitattype doordat de 
natuurlijke groeilimitatie door stikstof van sneller groeiende soorten is opgeheven. Ook krijgen andere 
soorten die anders geen kans hebben op voedselarme gronden een concurrentievoordeel. Beide 
mechanismen kunnen leiden tot het verdwijnen van de kritische en kenmerkende soorten.  
 
Een waarneembaar effect op de kwaliteit van een habitattype ten gevolge van een overschrijding van de 
kritische depositiewaarde, dan wel van een depositietoename ten gevolge van een project of andere 
handeling, ontstaat wanneer hier lange tijd sprake van is. Wel geldt dat hoe hoger de overschrijding of hoe 
groter de bijdrage, hoe sneller een effect merkbaar zal zijn (van Dobben et al. 2012).  
 
De vraag is dan: Wat is een relevante bijdrage? Die vraag is afhankelijk van de lokale kenmerken en staat 
van instandhouding van een habitattype en daardoor niet eenduidig te beantwoorden. Om toch een beeld 
te schetsen van een relevante bijdrage en de invloed van stikstofdepositie op de concurrentiepositie van 
plantensoorten is hieronder een illustratieve berekening opgenomen voor een éénmalige 
depositietoename van 1 mol N ha-1. Het betreft uitsluitend een rekenvoorbeeld, géén grenswaarde. 
 
 Een depositie van 1 mol N ha-1 komt overeen met 14 gram N ha-1. Per vierkante meter betreft dit 

0,0001 mol oftewel 0,0014 gram N. Op plantniveau (10 cm*10 cm of minder) is dit weer een factor 100 
kleiner. Het hoeft niet gezegd te worden, dat een dergelijke bijdrage op standplaats niveau gering is en 
in feite geen verandering van die standplaats inhoudt, ook gegeven het feit dat van Dobben et al. 
(2012) bewust kiezen voor 1 kg N ha-1 als kleinste relevante maat.  

 De totale stikstofkringloop is vele malen groter. Voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen 
is tientallen kg N ha-1 j-1 nodig. Dit komt overeen met duizenden mol N ha-1 j-1. Dit betreft de totale 
aanvoer van stikstof, dus ook vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via grond- en 
oppervlaktewater, nalevering uit de bodem, mineralisatie van organische materiaal en natuurlijke 
bemesting. 

 Uit onderzoek is bekend dat ganzen via hun mest pas invloed hebben op de samenstelling van de 
bodem en de vegetatiesamenstelling, wanneer ten minste 250-380 keutels (elk 0,7 gram stikstof) per 
vierkante meter, ofwel 2,5 – 3,8 miljoen keutels per hectare (eg. Kear 1963; Marriot 1973; Groot 
Bruinderink 1987). Daaruit is af te leiden dat veranderingen in de vegetatie als gevolg van directe input 
van stikstof pas merkbaar worden in geval van behoorlijke hoeveelheden, zoals eigenlijk ook bekend is 
uit de landbouwpraktijk. 

 
Gekeken naar het tijdsaspect kunnen ook langdurig aanwezige kleine hoeveelheden door accumulatie in 
het systeem gevolgen hebben. Zoals gezegd is een ecologische verandering in dat geval pas 
waarneembaar, wanneer deze gedurende lange tijd in het systeem accumuleert, ten minste decennia. 
Hierbij moet wel bedacht worden, dat stikstof relatief makkelijk uitspoelt en daarmee niet meer 
beschikbaar is voor planten. Zo varieerde de jaarlijkse nutriëntenvrachten van het uit- en afspoelende 
water uit natuurgebieden op zandgebieden in de periode 2016-2030 tussen 4-16 kg N  ha-1  j-1 bij een 
depositie van 33 kg N ha-1 j-1 (Schoumans et al. 2008), ofwel 12 tot 50%. Niet alle stikstof die op een 
habitattype terecht komt, is dus beschikbaar voor de daarin voorkomende planten. Dit geldt voor het 
mobiele, maar voor planten makkelijk beschikbare nitraat (NO3), maar ook voor het minder mobiele, maar 
onder meer vanwege de binding in de bodem voor planten moeilijk beschikbare ammonium (NH4). 
 
Ook relevant is beheer. Beheer in de vorm van begrazing, maaien en afvoeren, afplaggen, uitbaggeren is 
voor de diverse habitattypen noodzakelijk om de natuurlijke successie terug te zetten en is daarmee een 
sterk bepalende sleutelfactor voor de kwaliteit van een habitattype.  
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Deze maatregelen sluiten aan op het cultuurhistorisch gebruik van de (tegenwoordig) natuurgebieden 
waarbij door hakhoutbeheer, plaggen en hooilandbeheer de huidige natuurwaarden zijn ontstaan. In feite 
is wat we nu als natuur beschermen het gevolg van meer of minder extensieve uitnutting van het 
landschap vóór de grote ruilverkavelingen en gelijk opgaande intensivering van het landgebruik. Juist in 
deze landschappen, grijpt de mens al sinds mensenheugenis in de kringloop van voedingsstoffen in. 
Begrazing, bijvoorbeeld, verwijdert ruim 400 mol N ha-1 jaar-1 uit het systeem (Groen en Moes 2014), 
evenals het verwijderen van opslag (van den Berg et al. 2014). Een dergelijke hoeveelheid is, misschien 
niet verrassend, ongeveer gelijk aan de kritische depositiewaarde van de meest gevoelige habitattypen 
(van Dobben et al. 2012). Deze ingrepen in het natuurlijke systeem zijn nodig, om de half-natuurlijke 
vegetaties die onderdeel zijn van veel habitattypen duurzaam in stand te houden.  
 
De boodschap uit deze paragraaf is dat stikstof zéker relevant is als het gaat om het duurzaam behalen 
van geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen, met prioriteit in een overbelaste situatie, maar dat niet 
aan iedere bijdrage die berekend kan worden, ook daadwerkelijk ecologische relevantie toegekend kan 
worden. Óf een berekende toename ecologisch relevant is, hangt af van de kwaliteit van het habitattype in 
een specifiek Natura 2000-gebied, waarbij (ingrepen in of landgebruiksveranderingen in) het 
landschapsecologische systeem relevant voor die gebieden, evenals beheer (zeker voor half-natuurlijke 
vegetaties) ook in betekende mate van belang zijn.  
 
Kortom: elke berekende bijdrage moet in een “habitattype x gebied”-specifiek licht worden geplaatst om 
uitspraken te kunnen doen over een mogelijk effect op het duurzaam behalen van geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. Dát gebeurt in een ecologische effectbeoordeling voor het onderwerp 
stikstof.  

4.4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen 
Om inzichtelijk te maken wat de voorgenomen activiteit betekent in termen van depositie van stikstof zijn 
op basis van een specifiek voor dit doel opgesteld verkeersmodel verspreidingsberekeningen uitgevoerd 
met behulp van AERIUS-Calculator voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase (voor details, zie 
bijlage 1). 
 
Uit de uitgevoerde berekening volgt vooreerst dat Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” het enige 
Natura 2000-gebied is dat binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteit valt. Dat betekent dat de 
instandhoudingsdoelstellingen die gelden in dit gebied (Tabel 4-1) leidend zijn. In tabel 4-4 zijn de 
maximaal berekende toenames per habitattype weergegeven. 
 
Tabel 4-4  Maximaal berekende depositietoenames per habitattype voor Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” in de  
  aanleg- en realisatiefase 

Habitattype Aanlegfase 
 

Maximaal berekende toename 
(mol N ha-1 j-1) 

Realisatiefase 
 

Maximaal berekende toename 
(mol N ha-1 j-1) 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei    +0,02 +0,07 

H2330 Zandverstuivingen +0,02 +0,06 

H3130 Zwakgebufferde vennen +0,02 +0,05 

H5130 Jeneverbesstruwelen +0,01 +0,02 

 
Voor de berekende toenames moet ten minste worden nagegaan, in hoeverre die leiden tot conflicten met 
de geldende instandhoudingsdoelstellingen.  
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4.4.3 Ecologische effectbeoordeling 
De ecologische effectbeoordeling vindt plaats voor de aanlegfase en de gebruiksfase afzonderlijk. 

4.4.3.1 Aanlegfase 
Uit tabel 4-4 volgt dat de maximaal berekende toename in de aanlegfase 0,02 mol N ha-1 j-1 is. Deze komt 
geheel voor rekening van de inzet van mobiele werktuigen (bijlage 1). Dit materieel wordt verspreid over 
Nederland telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. Dit materieel veroorzaakt een, in 
verhouding tot de totale achtergronddepositie, minieme deken welke qua ruimtelijke verdeling vrijwel 
constant is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien gedurende de jaren steeds lager 
geworden als gevolg van het steeds schoner worden van motoren.  
 
De inzet van dit materieel gedurende het jaar betreft in feite het telkens verschuiven van bestaande 
bronnen naar nieuwe locaties. Het inzetten van dit materieel op een nieuwe locatie in Nederland kan op 
zichzelf tot een minieme lokale tijdelijke depositieverhoging leiden. Een dergelijke beperkte toename -
zoals in onderhavig project maximaal 0,02 mol N ha-1 j-1- kan echter nooit van invloed zijn op de omvang 
en ruimtelijke verdeling van de depositiedeken als gevolg van de jaarlijkse inzet van al het zich in 
Nederland al bevindende materieel. Het kan daarmee geen significant negatieve gevolgen hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied 
“Boschhuizerbergen”.  
 
Gelet hierop zijn significant negatieve effecten ten gevolge van de hier berekende tijdelijke 
depositietoenames tijdens de aanlegfase uitgesloten. 

4.4.3.2 Gebruiksfase 
Uit tabel 4-4 volgt dat voor elk van de habitattypen ten aanzien waarvan in Natura 2000-gebied 
“Boschhuizerbergen” instandhoudingsdoelstellingen gelden een depositietoename wordt berekend voor 
de gebruiksfase. Deze toename is derhalve permanent. Voor elk van de habitattypen volgt hieronder een 
ecologische effectbeoordeling. 
 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 
Het sturende landschapsecologische proces voor dit habitattype is de voortgaande vegetatie-en 
bodemsuccessie. Deze treedt op na enige stabilisatie van actief stuifzand (H2330). Actieve 
zandverstuivingen zorgen ervoor dat de zich ontwikkelende successiestadia worden teruggezet en een 
variatie ontstaat aan successiestadia, waaronder de kenmerkende vegetatietypen van H2310. Stabilisatie 
van de verstuivingen leidt binnen meerdere decennia tot het verdwijnen van deze vegetaties. Deze 
natuurlijke successie wordt versneld door atmosferische depositie, waarbij het kan voorkomen dat 
successiestadia worden overgeslagen (Provincie Limburg 2017).  
 
De huidige oppervlakte van dit habitattype in combinatie met actief stuifzand (H2330) in de 
Boschhuizerbergen is dermate klein dat niet uitgegaan kan worden van de hierboven beschreven situatie. 
Er is niet voldoende ruimte voor de natuurlijke dynamiek. Actief beheer is nodig voor de instandhouding 
van dit habitattype (Provincie Limburg 2017). 
 
De kritische depositiewaarde voor dit habitattype bedraagt 1071 mol N ha-1 jaar-1; de actuele 
depositiewaarde voor dit habitattype in Boschhuizerbergen bedraagt gemiddeld circa 
1885 mol N ha-1 jaar-1. Er is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De maximaal 
berekende depositietoename is 0,07 mol N ha-1 j-1, welke voor het gehele areaal (4,6 hectare) berekend 
wordt. 
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Het instandhoudingsdoel voor Stuifzandheiden met struikheide (H2310) is uitbreiding van areaal en 
verbetering van kwaliteit (Ministerie van Economische Zaken 2013).  
 
Over de periode 1994-2004 is een verbetering opgetreden in de luchtkwaliteit. Ook is een aanvang 
gemaakt met herstelbeheer voor dit habitattype. Het herstelbeheer bestond uit het verwijderen van het 
bos (met name grove den) op de zandverstuivingen, zodat er meer verstuiving ontstond. Hierdoor is het 
areaal toegenomen. Het plagbeheer is op veel plaatsen kleinschaliger geworden, met name om meer 
rekening te houden met de fauna (Provincie Limburg 2009). Als gevolg hiervan is de trend voor wat betreft 
kwaliteit ten minste stabiel.  
 
Zoals hierboven aangehaald is het habitattype in Boschhuizerbergen voor duurzame instandhouding 
geheel afhankelijk van beheer -onder meer begrazen, opslag verwijderen en plaggen- dat momenteel 
adequaat wordt uitgevoerd (Provincie Limburg 2017). Verbeek et al. (2006) laten zien dat plaggen tot op 
de minerale bodem een grote hoeveelheid stikstof uit het systeem verwijdert (tot wel 71430 mol N ha-1 per 
plagbeurt). Ook begrazing verwijdert veel stikstof uit het systeem; tot ruim 400 mol N ha-1 jaar-1 (Groen en 
Moes 2014). Verder is 18 hectare eenmalig geplagd, waarbij ook bos is verwijderd. Ook hier kan 
Stuifzandheiden met struikheide (H2310) ontstaan, waardoor verdere uitbreiding van het areaal verwacht 
mag worden. 
 
Het areaal van het habitattype is sinds de aanwijzing conform de in het aanwijzingsbesluit opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen uitgebreid. De kwaliteit is ten minste gelijk gebleven. Het 
instandhoudingsdoel is niet in gevaar en er is geen sprake van een verslechtering. Het beheer dat nodig is 
om de dynamiek die dit habitattype voor duurzame instandhouding vraagt na te bootsen, zorgt bovendien 
voor een dusdanig grote afname van stikstof uit het systeem dat de bijdrage die hier beoordeeld wordt niet 
noopt tot het nemen van aanvullende maatregelen om het instandhoudingsdoel dat voor Stuifzandheiden 
met struikheide (H2310) in “Boschhuizerbergen” geldt te behalen.  
  
Daarmee is zeker dat een depositietoename maximaal 0,07 mol N ha-1 jaar-1 geen meetbaar of 
waarneembaar effect heeft op de kwaliteit van Stuifzandheiden met struikheide (H2310) in Natura 2000-
gebied “Boschhuizerbergen”. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen in de concurrentiepositie en ook 
geen veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Anders 
gezegd, de negatieve rol die stikstof kan spelen als het gaat om de duurzame instandhouding van 
Stuifzandheiden met struikheide (H2310) is hier niet aan de orde en van de berekende depositietoename 
ook niet te verwachten.  
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de berekende depositietoename niet leidt tot conflicten met het 
duurzaam behalen van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten op de staat 
van instandhouding zijn uitgesloten. 
 
H2330 Zandverstuivingen 
Zandverstuivingen (H2330) kenmerken zich door een zeer hoge dynamiek, gestuurd door de wind. 
Windwerking is hét proces dat dit habitattype in standhoudt. Valt de windwerking en daarmee de 
dynamiek weg, dan begint de bodemontwikkeling en volgt onvermijdelijk successie richting bijvoorbeeld 
Stuifzandheiden met struikheide (H2310, zie voorgaande). De introductie van Grijs kronkelsteeltje 
(Campylopus introflexus) vanuit het zuiden van Europa heeft rampzalige gevolgen gehad voor onder meer 
Zandverstuivingen (H2330); de voornaamste oorzaak voor de achteruitgang van kwaliteit, omdat deze 
soort de van natura aan dit habitattype verbonden (korst)mossen verdringt (Provincie Limburg 2017). 
Overmatige depositie van stikstof versnelt het vastleggen van open zand door mossen, met name Grijs 
kronkelsteeltje.  
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Gezien de beperkte aaneengesloten arealen Zandverstuivingen (H2330) in “Boschhuizerbergen” zijn deze 
voor hun voortbestaan in geheel afhankelijk van beheer, met name het verwijderen van bosopslag en het 
creëren van windcorridors (Provincie Limburg 2017).  
 
De kritische depositiewaarde voor dit habitattype bedraagt 714 mol N ha-1 jaar-1; de actuele 
depositiewaarde voor dit habitattype in Boschhuizerbergen bedraagt gemiddeld circa 
1811 mol N ha-1 jaar-1. Er is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De maximaal 
berekende depositietoename is 0,06 mol N ha-1 j-1, welke voor het gehele areaal (8,6 hectare) berekend 
wordt. 
 
Het instandhoudingsdoel voor Zandverstuivingen (H2330) is uitbreiding van areaal en behoud van 
kwaliteit (Ministerie van Economische Zaken 2013).  
 
In “Boschhuizerbergen” is de trend voor het areaal Zandverstuivingen positief; het areaal neemt toe. Over 
de periode 1994-2010 is het verspreidingsgebied van het habitattype vergroot door het uitvoeren van 
gerichte herstelmaatregelen. Voor kwaliteit van de zandverstuivingen is de trend stabiel; de kwaliteit 
neemt toe noch af (Provincie Limburg 2017).  
 
Zoals hierboven aangehaald is het habitattype in Boschhuizerbergen voor duurzame instandhouding 
geheel afhankelijk van beheer -onder meer begrazen, opslag verwijderen en plaggen- dat momenteel 
adequaat wordt uitgevoerd (Provincie Limburg 2017). Verbeek et al. (2006) laten zien dat plaggen tot op 
de minerale bodem een grote hoeveelheid stikstof uit het systeem verwijdert (tot wel 71430 mol N ha-1 per 
plagbeurt). Ook begrazing verwijdert veel stikstof uit het systeem; tot ruim 400 mol N ha-1 jaar-1 (Groen en 
Moes 2014).  
 
Het areaal van het habitattype is sinds de aanwijzing conform de in het aanwijzingsbesluit opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen uitgebreid. De kwaliteit is ten minste gelijk gebleven. Het 
instandhoudingsdoel is niet in gevaar en er is geen sprake van een verslechtering. Het beheer dat nodig is 
om de dynamiek die dit habitattype voor duurzame instandhouding vraagt na te bootsen, zorgt bovendien 
voor een dusdanig grote afname van stikstof uit het systeem dat de bijdrage die hier beoordeeld wordt niet 
noopt tot het nemen van aanvullende maatregelen om het instandhoudingsdoel dat voor 
Zandverstuivingen (H2330) in “Boschhuizerbergen” geldt te behalen.  
  
Daarmee is zeker dat een depositietoename van maximaal 0,06 mol N ha-1 jaar-1 geen meetbaar of 
waarneembaar effect heeft op de kwaliteit van Zandverstuivingen (H2330) in Natura 2000-gebied 
“Boschhuizerbergen”. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen in de concurrentiepositie en ook geen 
veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Anders gezegd, 
de negatieve rol die stikstof kan spelen als het gaat om de duurzame instandhouding van 
Zandverstuivingen (H2330) is hier niet aan de orde en van de berekende depositietoename ook niet te 
verwachten.  
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de berekende depositietoename niet leidt tot conflicten met het 
duurzaam behalen van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten op de staat 
van instandhouding zijn uitgesloten. 
 
H3130 Zwakgebufferde vennen 
Feitelijk gaat het om één ven -in 1999 aangelegd en recent geherprofileerd- in “Boschhuizerbergen”, 
gelegen aan de oostkant van het gebied, daar waar stagnerend regenwater mengt met iets aangerijkt 
grondwater dat vanuit de hogere delen van “Boschhuizerbergen” toestroomt (Provincie Limburg 2017).  
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Dit geeft ook direct aan dat hydrologie en kwaliteit van het grondwater bepalend zijn voor het voorkomen 
en het duurzaam in stand houden van het ven in Boschhuizerbergen. Voor zover het aangereikt 
grondwater betreft is dit maximaal geborgd; “Boschhuizerbergen” is in zijn geheel aangewezen als 
beschermd gebied onder de habitatrichtlijn, waardoor invloed van landbouwkundig gebruik in het 
intrekgebied van het ven zo klein mogelijk gemaakt is. Het periodiek schonen van de venbodem is 
noodzaak -ook in afwezigheid van stikstofdepositie- wil men zwakgebufferde vennen duurzaam in stand 
houden en successie voorkomen.  
 
De kritische depositiewaarde voor dit habitattype bedraagt 571 mol N ha-1 jaar-1; de actuele 
depositiewaarde voor dit habitattype in “Boschhuizerbergen” bedraagt gemiddeld circa 
1424 mol N ha-1 jaar-1. Er is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De maximaal 
berekende depositietoename is 0,05 mol N ha-1 j-1, welke voor het gehele areaal berekend wordt. 
 
Het instandhoudingsdoel voor Zwakgebufferde vennen (H3130) is behoud van areaal en kwaliteit 
(Provincie Limburg 2017).  
 
Het areaal is stabiel, als ook de kwaliteit. Na de aanleg van het ven in 1999 zijn soorten van voedselarm, 
zacht water teruggekeerd. De terugkeer van de kenmerkende soorten van dit habitattype geeft aan dat het 
waterregime en de waterkwaliteit door de herstelmaatregelen weer geschikt zijn gemaakt voor dit 
habitattype. Zoals van nature het geval, bouwt zich in het ven een sliblaag op, die in 2020 conform 
regulier beheer is verwijderd. Voor zover bekend zijn geen aanwijzingen voor achteruitgang bekend. 
 
Het areaal van het habitattype is sinds de aanwijzing conform de in het aanwijzingsbesluit opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen gelijk gebleven. De kwaliteit is toegenomen. Het instandhoudingsdoel is 
niet in gevaar en er is geen sprake van een verslechtering. De abiotische randvoorwaarden voor het 
duurzaam in stand houden van het habitattype zijn dan ook op orde. 
  
Daarmee is zeker dat een depositietoename maximaal 0,05 mol N ha-1 jaar-1 geen meetbaar of 
waarneembaar effect heeft op de kwaliteit van Zwakgebufferde vennen (H3130) in Natura 2000-gebied 
“Boschhuizerbergen”. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen in de concurrentiepositie en ook geen 
veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Anders gezegd, 
de negatieve rol die stikstof kan spelen als het gaat om de duurzame instandhouding van Zwakgebufferde 
vennen (H3130) is hier niet aan de orde en van de berekende depositietoename ook niet te verwachten.  
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de berekende depositietoename niet leidt tot conflicten met het 
duurzaam behalen van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten op de staat 
van instandhouding zijn uitgesloten. 
 
H5130 Jeneverbesstruwelen 
Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” herbergt een van de belangrijkste voorbeelden van 
Jeneverbessenstruwelen (H5130) in Nederland. Ook ten aanzien van dit habitattype geldt dat het zijn 
voorkomen dankt aan het historisch gebruik van de heide. De beste voorbeelden worden daar gevonden 
waar hoge graasdruk en het daarmee opentrappen van de grond zorgde voor kale, iets voedselrijkere 
omstandigheden om te kiemen, terwijl andere concurrerende plantensoorten werden weggegeten. Ook 
voor “Boschhuizerbergen” blijkt kieming van de Jeneverbes hiermee samen te hangen. Na recent 
herstelbeheer (open kappen) en herstel van de begrazing bleek dat vestiging van Jeneverbes plaatsvond 
op de (iets vochtiger) uitgestoven laagten, maar nauwelijks op de stuifzandgronden zelf.  
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De Boschhuizerbergen kennen de Associatie Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel. Deze gemeenschap 
wordt beschouwd als een verzuurde vorm van het habitattype; Jeneverbes kan zich wel handhaven, maar 
heeft moeite zich te verjongen. In 2003 zijn 20 Jeneverbessen onderzocht op leeftijd. Hieruit bleken zes 
exemplaren gekiemd rond 1900, tien exemplaren in de jaren na de Tweede wereldoorlog en vier 
exemplaren gekiemd rond 1960. Ook nadien zijn nog Jeneverbessen gekiemd. Eind jaren tachtig werden 
vier jonge kiemplanten ontdekt, nadat het Limburgs Landschap in de buurt van de Jeneverbessen 
boomstammen uit het bos had gesleept, waarna de struiken op de daarbij ontstane kale plekken konden 
kiemen. Ook in 2001 werden kiemplanten aangetroffen. Pas in 2006 is gericht gezocht naar het 
voorkomen van zaailingen. Hierbij werden 83 zaailingen gevonden, waarvan eendere niet ouder dan vijf 
jaar. Hieruit kan worden opgemaakt dat de huidige situatie van het habitattype stabiel is (Provincie 
Limburg 2017). 
 
De kritische depositiewaarde voor dit habitattype bedraagt 1071 mol N ha-1 jaar-1; de actuele 
depositiewaarde voor dit habitattype in Boschhuizerbergen bedraagt gemiddeld circa 
1906 mol N ha-1 jaar-1. Er is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De maximaal 
berekende depositietoename is 0,02 mol N ha-1 j-1, welke voor het gehele areaal berekend wordt. 
 
Het instandhoudingsdoel voor Jeneverbessenstruwelen (H5130) is behoud van areaal en verbetering van 
kwaliteit (Ministerie van Economische Zaken 2013). 
 
Het areaal van het habitattype is sinds de aanwijzing conform de in het aanwijzingsbesluit opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen gelijk gebleven. De kwaliteit is niet achteruitgang. Integendeel, verjonging 
van Jeneverbes vindt steeds vaker plaats, waardoor uitzicht is op duurzaam instandhouden van dit 
habitattype in “Boschhuizerbergen”. Het instandhoudingsdoel is niet in gevaar en er is geen sprake van 
een verslechtering. Bovendien ontstaat dan de situatie dat genoemde positieve ontwikkelingen zich 
hebben kunnen voltrekken bij een ongewijzigde overschrijding van de kritische depositiewaarde. Daaruit 
moet de conclusie zijn dat het niet depositie van stikstof is, maar natuurlijke dynamiek (windwerking, 
graasdruk) in Zandverstuivingen en Stuifzandheide met struikheide die ervoor zorgt dat de juiste 
omstandigheden ontstaan voor de duurzame instandhouding van dit habitattype. 
  
Daarmee is zeker dat een depositietoename maximaal 0,02 mol N ha-1 jaar-1 geen meetbaar of 
waarneembaar effect heeft op de kwaliteit van Jeneverbessenstruwelen (H5130) in Natura 2000-gebied 
“Boschhuizerbergen”. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen in de concurrentiepositie en ook geen 
veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Anders gezegd, 
de negatieve rol die stikstof kan spelen als het gaat om de duurzame instandhouding van 
Jeneverbessenstruwelen (H5130) is hier niet aan de orde en van de berekende depositietoename ook niet 
te verwachten.  
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de berekende depositietoename niet leidt tot conflicten met het 
duurzaam behalen van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten op de staat 
van instandhouding zijn uitgesloten. 

4.4.4 Resumé Passende Beoordeling 
De berekende permanente depositietoename leidt voor geen van de betrokken hierboven beschreven 
habitattypen tot conflicten met het duurzaam behalen van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. Dit door de beperkte toename (maximaal 0,07 mol N ha-1 jaar-1), het 
gegeven dat voor alle betrokken habitattypes de instandhoudingsdoelstellingen actueel worden gehaald 
zonder dat sprake is van een achteruitgang in weerwil van de overbelaste situatie en het feit dat 
stikstofdepositie niet de bepalende factor is. 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8 januari 2021 OOSTVERBINDING, ONDERDEEL NATUUR BH4288WATRP2101081420 21  

 

4.5 Resumé Beïnvloeding Natura 2000-gebieden 
In paragraaf 4.3 is onderbouwd dat negatieve effecten uitsluitend aan de orde konden zijn als gevolg van 
Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht (3, 4). In paragraaf 4.4 is onderbouwd dat 
de berekende depositietoenames voor geen van de betrokken habitattypes leidt tot conflicten met het 
duurzaam behalen van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen dan wel noopt tot het nemen van 
aanvullende maatregelen. Kijken we naar de beoordelingscriteria voor dit onderdeel (Tabel 3-2) moet dan 
de conclusie zijn dat de voorgenomen activiteit “Geen meetbaar effect dan wel geen negatief of positief 
effect” in zich draagt. Het eindoordeel moet dan ook neutraal (0) zijn.  
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5 Beïnvloeding beschermde soorten 
Het plangebied is goed onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten, meest recent in 2019 
door Sanders (2019). Deze is toegevoegd als bijlage 2, gegeven dat het de basis vormt voor dit 
hoofdstuk.  
 
Volledigheidshalve zijn in het kader van voorliggende rapportage de gegevens zoals beschikbaar in de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF 2020) opnieuw opgevraagd (01-12-2020) voor een periode die 
de afgelopen vijf jaar beslaat. Het betreft hierbij zowel historische als actuele gegevens die verzameld zijn 
via allerlei bronnen zoals RAVON, SOVON, de Zoogdiervereniging et cetera. In de volgende paragrafen 
wordt ingegaan op de soortspecifieke gegevens in relatie tot de aanwezige habitats. Daarnaast zijn 
verschillende (oriënterende) veldbezoeken uitgevoerd in het studiegebied. De zo verkregen informatie 
vormt de basis voor de navolgende effectanalyse. 
 
Uit Sanders (2019) volgt dat het voornemen (mogelijk) raakvlakken heeft met verbodsbepalingen die 
gelden ten aanzien van broedvogels, jaarrond beschermde nesten, vleermuizen, Eekhoorn en Iepenpage 
(Satyrium w-album). Ten aanzien van broedvogels en eekhoorn is overtreding met gebruikelijke 
maatregelen eenvoudig te voorkomen. Daarnaast dient de zorgplicht in acht te worden genomen ten 
aanzien van grondgebonden zoogdieren en amfibieën. 
 
Ten aanzien van vleermuizen, jaarrond beschermde nesten en Iepenpage is overtreding van 
verbodsbepalingen niet uitgesloten wanneer sprake is van kap van bomen. Daar is op grond van de 
voorgenomen activiteit sprake van langs de Stationsweg.  
 
Vooralsnog is echter onvoldoende informatie beschikbaar om uitspraken te kunnen doen over het al dan 
niet overtreden van verbodsbepalingen. Daarvoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Nodig is om 
zeker te stellen of vleermuizen de te kappen bomen gebruiken als verblijfplaats, jaarrond beschermde 
nesten in de te kappen bomen aanwezig zijn of de Iepenpage gebruik maakt van te kappen iepen. Is dit 
het geval, is sprake van overtreding van verbodsbepalingen waarvoor in beginsel ontheffing moet worden 
aangevraagd. Natuurlijk is een dergelijke overtreding eenvoudig te voorkomen door betreffende bomen 
niet te kappen. 
 
Voorgaande samenvattend volgt dat ten aanzien van de Iepenpage, vleermuizen en vogels met jaarrond 
beschermde nesten mogelijk sprake is van overtreding van verbodsbepalingen. Is dit het geval, is hiervoor 
ontheffing nodig. Kijkend naar het in tabel 3-3 uitgewerkte beoordelingskader moet, uitgaande van de nu 
beschikbare gegevens, het oordeel derhalve negatief (-) zijn. In zekere zin is dat een worst-case 
benadering, gegeven dat de uitkomst van de aanvullende onderzoeken kan zijn dat de te kappen bomen 
niet gebruikt worden door genoemde soort(groep)en.   



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8 januari 2021 OOSTVERBINDING, ONDERDEEL NATUUR BH4288WATRP2101081420 23  

 

6 Beïnvloeding Natuurnetwerk Nederland 
Figuur 2-1 laat zien dat de voorgenomen activiteit niet voorzien is in gebieden die aangewezen zijn als 
onderdeel van de Natuurnetwerk Nederland (Goudgroene natuurzone) en hier ook geen ruimtebeslag 
vragen. Dat geldt ook voor gebieden die onderdeel zijn van de Zilver- of Bronsgroene natuurzone (Provincie 
Limburg 2020). 
 
Bij gevolg is uitgesloten dat sprake kan zijn van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van Natuurnetwerk Nederland ten gevolge van de voorgenomen activiteit. Immers, dergelijke effecten 
kunnen alleen aan de orde zijn wanneer een activiteit in een van de Limburgse natuurzones plaatsvindt.  
 
Kijkend naar het in tabel 3-4 geformuleerde beoordelingskader, moet het oordeel dat volgt uit bovenstaande 
neutraal (0) zijn. Immers, er is geen sprake van een negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden. 

7 Beïnvloeding van bomen en houtopstanden 
De Wet natuurbescherming beschermt bos buiten de (voormalige) “Bebouwde kom Boswet”. Alle te 
kappen bomen vallen binnen deze grenzen, waardoor ze onder de Algemene Plaatselijke Verordening en 
het Bomenbeleid van gemeente Venray vallen. De Wet natuurbescherming is niet van toepassing.  
 
Voor het ontwerp van de weg zijn al behoorlijk gedetailleerde tekeningen beschikbaar. Daaruit is af te 
leiden dat zowel sprake is van kap van bestaande bomen als van aanplant van nieuwe bomen naast 
verplanten van bomen. Een optelsom laat zien dat sprake is van ten minste 108 te kappen bomen, waar 
ten minste 93 bomen worden geplant. Daarmee is sprake van een afname van 15 bomen in het 
plangebied. Daarbij moet echter opvallen dat de verbondenheid niet afneemt ten opzichte van de huidige 
situatie. De lijnelementen blijven behouden.  
 
Kijken we dan naar het beoordelingskader in tabel 3-5, moet de conclusie zijn dat sprake is van “Een netto 
afname van het aantal bomen in het plangebied”. Het overeenkomstige oordeel is licht negatief (0/-).  
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8 Conclusie 
Hoofdstuk 4 heeft laten zien dat weliswaar sprake is van een depositietoename op daarvoor gevoelige 
natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 2000-gebied “Boschhuizerbergen” 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, maar dat deze niet leiden tot meetbare effecten op die 
instandhoudingsdoelstellingen. Het oordeel voor beïnvloeding Natura 2000-gebieden is dan ook neutraal 
(0). 
 
Uit hoofdstuk 5 volgt dat mogelijk sprake is van overtreding van onder de Wet natuurbescherming 
geformuleerde verbodsbepalingen als gevolg van de kap van bomen ten aanzien van vleermuizen, 
Iepenpage en vogels met jaarrond beschermd nest. Uitsluitsel moet volgen uit nog uit te voeren 
soortspecifiek onderzoek. Tot die tijd moet het uitgangspunt zijn dat sprake is van overtreding van 
verbodsbepalingen vanwege vernietiging van actueel aanwezig leefgebied. Bijbehorend oordeel is 
negatief (-). 
 
Het zesde hoofdstuk onderbouwt dat de voorgenomen activiteit niet plaatsvindt binnen gebieden die 
onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland. In Limburg kan daardoor geen sprake zijn van wezenlijke 
effecten op de wezenlijke en kenmerkende waarden van dit netwerk. Bijbehorend oordeel is neutraal (0). 
 
Hoofdstuk 7 laat zien dat op grond van het ten tijde van deze rapportage beschikbare ontwerp net iets 
meer bomen verdwijnen dan worden aangeplant, zónder dat lijnvormige structuren verloren gaan. 
Bijbehorend oordeel is licht negatief (0/-). 
 
De conclusies van voorgaande effectbeoordeling zijn per beoordelingscriterium samengevat in tabel 8-1. 
 
Tabel 8-1  Overzichtstabel effectbeoordeling thema Natuur 

Thema Beoordelingscriterium Referentie Voorkeursvariant 

Natuur Europees beschermde gebieden 0 0 

Beschermde soorten 0 - 

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden 0 0 

Houtopstanden 0 0/- 
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van gemeente Venray opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan 

flora en fauna aan de Stationsweg te Venray. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de reconstructie en aanleg van wegen en 

heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 

verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-

gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 

de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 

de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 

Nederland. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 3,8 ha, ± 1,6 km lang) ligt aan de Stationsstraat en een nieuw te construeren 

weg ten oosten van de A73, circa 600 meter ten oosten van de kern van Venray. Volgens de topogra-

fische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 

196.831, Y = 393.489. 

 

De onderzoekslocatie betreft de Stationsweg vanaf de rotonde met de Oostsingel tot en met het via-

duct onder de A73 door, én een nieuw te realiseren weg vanaf de Stationsweg richting het zuiden, 

parallel aan de A73 nabij het bedrijventerrein de Hulst. De onderzoekslocatie betreft tevens de bo-

menlanen aan beide kanten, de berm, het trottoir/fietspad en enkele perkjes. Aan het talud van de 

A73 wordt niets gedaan. De onderzoekslocatie kan opgedeeld worden in twee delen, deze verschillen 

sterk in gebruik en uiterlijk. Het deel ten westen van de A73 zal worden benoemd als de ‘Stations-

weg’, het deel ten oosten van de A73 zal worden benoemd als de ‘Hulst’. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek. 

 

 

 

 

 
Figuur 1.  Topografische ligging van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Straatbeeld van Stationsweg 

richting het oosten. 

 

 
Figuur 4. Straatbeeld kruising Stati-

onsweg/Kruidenlaan. 

 
Figuur 5.  Straatbeeld van Stationsweg 

nabij kruising met Klaproos richting het 

westen. 

 
Figuur 6. Aanzicht noordelijk deel ‘de 

Hulst’ bij kruising met Stationsweg. 

 
Figuur 7. Ruigtestruweel ten midden 

van ‘de Hulst’. 

 
Figuur 8.  Zuidelijk deel ‘de Hulst’ met 

hoge coniferen. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens de Stationsstraat te reconstrueren waarbij enkele bomen (mogelijk) 

gekapt gaan worden en enkele delen van de berm (mogelijk) zullen verdwijnen of worden verhard. 

Bovendien is de initiatiefnemer voornemens een nieuw tracé aan te leggen parallel aan de A73, nabij 

bedrijventerrein de Hulst.  

 

 

  



 

Rapport 10189.001 versie D1  Pagina 5 van 22 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 18 juli 2019. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 

alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Limburg opgevraagd. 

Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
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genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 

doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-

standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 

rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) worden de regels nader toege-

licht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 

worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 

en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Binnen en aan de rand van de bebouwde kom kunnen dit zijn: huismus, gier-

zwaluw, steenuil, kerkuil, ransuil, boomvalk, buizerd, sperwer, havik en roek. Van deze soorten kun-

nen de huismus en gierzwaluw op voorhand worden uitgesloten. Deze soorten broedt enkel in en 

rond bebouwing, wat op de onderzoekslocatie niet aanwezig is. Eventueel broedende huismussen en 

gierzwaluwen in de bebouwing grenzend aan de onderzoekslocatie zullen tevens niet verstoord wor-

den. Hun essentiële foerageerhabitat blijft bij de voorgenomen plannen behouden. 

 

Steenuil 

De steenuil komt voor in de omgeving van Venray maar volgens de gegevens uit de NDFF zijn er 

geen waarnemingen bekend uit te directe omgeving van de onderzoekslocatie. Tijdens het veldbe-

zoek zijn er op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen nestkasten, potentiele nesthol-

tes, braakballen of krijtsporen waargenomen die op de aanwezigheid van de steenuil duiden. Het 

gedeelte van de onderzoekslocatie ‘de Stationsweg’ is door de dichte bebouwing en de hoge ver-

keersdichtheid niet aantrekkelijk als leefgebied voor de steenuil. Het gedeelte van de onderzoeksloca-

tie ‘de Hulst’ zou bij regulier maaibeheer een klein gedeelte van het jaar geschikt kunnen zijn als foe-

rageergebied van de steenuil. Op het moment van het veldbezoek lag dat deel echter al een tijd braak 

en was er een ruigte vegetatie aanwezig. De steenuil heeft zijn primaire habitat voornamelijk op be-

weid grasland. De vegetatie op de onderzoekslocatie is te hoog om geschikt te kunnen zijn als foera-

geergebied voor de steenuil. Tevens zijn er geen territoria van de steenuil bekend in de omgeving van 

de onderzoekslocatie. Verstoring ten aanzien van de steenuil is uit te sluiten. 

 

Kerkuil 

De beplanting op de onderzoekslocatie is goed geïnspecteerd; er zijn geen kasten of openingen van 

voldoende grootte aanwezig die geschikt zijn als nestlocatie voor de kerkuil. Er zijn volgens de gege-

vens van de NDFF geen vastgestelde territoria van de kerkuil bekend uit de omgeving van de onder-

zoekslocatie. Wel zijn er enkele waarnemingen bekend van kerkuilen binnen 300 meter van ‘de 

Hulst’. De geplande werkzaamheden op de onderzoekslocatie hebben echter vanwege de afstand en 

de aard van de werkzaamheden geen negatief effect op eventueel in de omgeving nestelende kerkui-

len. Tevens gaat er geen belangrijk foerageergebied verloren; in de omgeving is voldoende alternatief 

foerageergebied voorhanden. 
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Ransuil 

De ransuil maakt voor zijn leefgebied gebruik van veel verschillende landschapstypen als akkers, 

bosranden, parken en wegbermen. Als nestlocatie maakt hij vaak gebruik van oude nesten van bij-

voorbeeld kraaien of eksters in naaldbomen en coniferen die jaarrond voldoende dekking bieden. In 

de winter verzamelen ransuilen zich in grote groepen op vaste roestplekken. Aan de zuidzijde bij ‘de 

Hulst’ staat een rij grote coniferen. Deze zouden mogelijk gebruikt kunnen worden door de ransuil als 

roestplek en nestlocatie. De coniferen zijn goed onderzocht op de aanwezigheid van nesten die door 

de ransuil gebruikt zouden kunnen worden. Er zijn volgens de gegevens van de NDFF echter geen 

waarnemingen bekend van de ransuil uit de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Tevens zijn 

er tijdens het veldbezoek geen nesten of sporen als braakballen of krijtsporen aangetroffen die duiden 

op de aanwezigheid van de ransuil op de onderzoekslocatie of net daarbuiten. Derhalve kan de aan-

wezigheid van ransuilen op de onderzoekslocatie redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Roek 

De roek is een koloniebroeder met slordige nesten in de toppen van hoge bomen. Roekenkolonies 

bevinden zich vaak in vrijstaande hoge groepen bomen langs wegen, sporen of kanalen. Roekenko-

lonies zijn makkelijk te herkennen. De hoge bomen op de onderzoekslocatie konden door het dichte 

bladerdek niet geheel geïnspecteerd worden op dergelijke nesten. Aangezien er geen waarnemingen 

bekend zijn van roeken in de omgeving van de onderzoekslocatie is het onwaarschijnlijk dat er zich 

een roekenkolonie bevind. Echter is het niet volledig uit te sluiten, tevens zijn sommige andere typen 

nesten niet uit te sluiten. Voor het uitsluiten dan wel bevestigen van alle typen nesten van vogels en 

de eekhoorn is een aanvullende inspectie in het bladerloze seizoen noodzakelijk. 

 

Overige roofvogels 

Volgens gegevens van de NDFF komen boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer en wespendief 

voor in de omgeving van de onderzoekslocatie. De hoge bomen op en rond de onderzoekslocatie zijn 

geïnspecteerd op grote nesten, niet alle bomen konden volledig onderzocht worden door het dichte 

bladerdek. In de tabel in bijlage 1 is weergegeven welke bomen wel of niet volledig onderzocht zijn.  

 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals 

heggemus, staartmees, merel, houtduif en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen be-

schermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit 

de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 

zwarte kraai.  

 

Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende 

broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die recht-

vaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde 

status zouden moeten hebben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van 

de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
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5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Ne-

derland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

franjestaart, meervleermuis, baardvleermuis en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd, de aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn on-

derzocht op holtes, spleten en/of loshangend schors, welke kunnen dienen als potentiële vaste rust- 

en verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. In enkele bomen zijn holtes, takbreuken, loszit-

tende schors en kieren aangetroffen welke potentieel geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen 

(zie figuur 9 en 10). In de tabel in bijlage 1 is aangegeven welke bomen dit betreft. Een groot deel van 

de overige bomen zijn tevens grondig geïnspecteerd maar hebben geen geschikte verblijfplaatsen 

voor vleermuizen.  

 

 
Figuur 9. Paardekastanje met holte t.h.v. Stationsweg 113. 

 
Figuur 10. Robinia met holte t.h.v. Stationsweg 60. 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-

recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 

invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foerageerhabitat 

Een deel van de onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door 

in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk ruige 

dwergvleermuis om te foerageren. Dit betreft voornamelijk ‘de Hulst’, de omgeving rondom de Stati-

onsweg is door de aanwezigheid van straatverlichting minder geschikt als foerageergebied. De plan-

nen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen 

ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving 

immers meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-
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richting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord. Een groot deel van de bomen 

op de onderzoekslocatie staan te ver van elkaar of zijn de klein om als geleidingsbomen te fungeren. 

Tevens zijn op korte afstand sterkere potentiële vliegroutes aanwezig door onder andere aansluitende 

bebouwing en de aanwezigheid van grotere bomen. Er zijn voldoende alternatieven voor vleermuizen 

om zich te kunnen oriënteren op hun vliegroute, deze alternatieven zullen naar verwachting geen 

negatief effect hebben op de overlevingskansen van de vleermuizen. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers 

van de onderzoekslocatie bewoningssporen van de volgende streng beschermde grondgebonden 

zoogdieren waargenomen: das, bever, steenmarter en eekhoorn. 

 

Streng beschermde soorten 

 

Das 

Er zijn volgens gegevens van de NDFF enkele waarnemingen gedaan van de das op korte afstand 

van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is door de afwezigheid van reliëf en/of schuilmoge-

lijkheden ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor dassen. Echter is het direct aangrenzende 

talud van de A73 wel geschikt voor rust- en verblijfplaatsen van de das. Tijdens het veldbezoek is de 

onderzoekslocatie en de directe omgeving grondig geïnspecteerd op loop-, graaf-, en eetsporen die 

duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Er zijn geen van 

dergelijke sporen aangetroffen echter is het niet volledig uit te sluiten dat de das incidenteel gebruik 

maakt van de onderzoekslocatie als foerageergebied. In de directe omgeving bevindt zich meer ge-

schikt foerageergebied in het bos en in de begraasde graslanden aangrenzend aan de onderzoekslo-

catie. Bij de voorgenomen plannen gaat geen essentieel deel van het foerageergebied van de das 

verloren. Vanwege de afwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie en sporen op en net 

buiten de onderzoekslocatie kan verstoring van de das worden uitgesloten.  

 

Steenmarter 

De onderzoekslocatie vormt matig geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de om-

geving veelvuldig voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes 

en dergelijke, als verblijfplaats. Er zijn geen potentiele verblijfplaatsen van steenmarters aanwezig 

binnen de onderzoekslocatie, wel zou de steenmarter gebruik kunnen maken van de onderzoeksloca-

tie om te foerageren. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal het foerageergebied tijdelijk worden 

verstoord en deels verloren gaan ter plaatse van ‘de Hulst’. Er is voldoende alternatief foerageerge-

bied in de omgeving aanwezig in de vorm van de parkomgeving op- en rondom het Vincent van Gogh 

terrein, het talud van de A73 en overige groenstructuren. 

 

Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn, deze is tijdens het veldbezoek ook in 

de bomen tegenover de Stationsweg 113 waargenomen. Niet alle hoge bomen op de onderzoekslo-

catie konden goed worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten. Voor de meerderheid van de 

bomen is met zekerheid te zeggen dat er geen eekhoorn nesten in aanwezig zijn. In de tabel in bijla-

ge 1 is weergegeven welke bomen dit zijn. Bij de overige bomen kan niet geheel worden uitgesloten 

of er eekhoornnesten aanwezig zijn. Bij de kap van deze bomen zullen maatregelen moeten worden 

genomen om verstoring van de eekhoorn in de kwetsbare periode te voorkomen.  
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Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Licht beschermde soorten 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel, mol en rosse woelmuis. Door de voorgenomen 

werkzaamheden bestaat de kans dat holen van deze soorten worden aangetast (zie hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie de levendbarende hagedis waargenomen.  

 

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. De verspreidingsgegevens 

van levendbarende hagedis zullen betrekking hebben op de nabijgelegen natuurgebieden.  

 

Amfibieën 

Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 

afgelopen 5 jaar de volgende soorten waargenomen: kleine watersalamander, Alpenwatersalaman-

der, gewone pad, meerkikker en bruine kikker. 

 

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn 

voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën op de onderzoekslocatie uitgesloten. 

 

De onderzoekslocatie vormt minimaal geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten als brui-

ne kikker en gewone pad. Het ruigte struweel bij ‘de Hulst’ en struiken in het openbaar groen langs de 

Stationsweg kunnen onderkomen bieden aan beide soorten. Op de onderzoekslocatie kunnen deze 

soorten beschutting vinden tussen de begroeiing. De waarnemingen van de streng beschermde Al-

penwatersalamander, hebben naar verwachting betrekking op de nabij gelegen natuurgebieden. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-

al alleen in natuurgebied zijn te vinden. Voor libellen geldt tevens dat water nodig is ter voortplanting. 

Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld worden dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidi-

ge situatie te vestigen. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 
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sleedoornpage (sleedoorn) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onderzoekslocatie niet 

aanwezig. Wel zijn bij de aansluiting van de Kruidenlaan op de Stationsweg drie grote Hollandse ie-

pen aanwezig. Deze zouden door de streng beschermde iepenpage gebruikt kunnen worden als 

waardboom. Er zijn in de NDFF in de afgelopen 10 jaar geen waarnemingen bekend van de iepenpa-

ge in de gemeente Venray. Het is echter een soort die vaak over het hoofd word gezien omdat deze 

in rondom de boomtoppen vliegt. De afgelopen jaren zijn er populaties ontdekt in onder andere Eind-

hoven en Tilburg en waarnemingen gedaan in Roermond en Venlo. Het is derhalve niet uit te sluiten 

dat deze bomen habitat bieden voor een (deel)populatie van de iepenpage. Indien de betreffende 

iepen niet behouden kunnen blijven, dienen maatregelen te worden genomen om de lokale populatie 

in stand te houden. Voor de overige streng beschermde dagvlindersoorten is uitgesloten dat er bin-

nen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie. 

 

Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

Het deel van de onderzoekslocatie aan de Stationsweg bestaat geheel uit verharding, intensief be-

heerde bermen en aangeplant openbaargroen, derhalve is het niet te verwachten dat er beschermde 

of zeldzame plantensoorten op dit deel van de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de 

zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en 

de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt 

is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandig-

heden zijn beschermde vaatplanten ook op het deel ‘de Hulst’ niet te verwachten. Tijdens het veldbe-

zoek zijn onder andere de volgende soorten waargenomen: duizendblad, jakobskruiskruid, boeren-

wormkruid, brandnetel, braam, hop, verschillende soorten distels, wilgenroosje, jonge opslag van berk 

en wilg, guldenroede, melganzenvoet, bijvoet en canadese fijnstraal. Deze soorten duiden op droge, 

matig tot voedselrijke en zwakzure bodem waar geen beschermde plantensoorten zijn te verwachten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 

beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  

 

6.1 Jaarrond beschermde nesten 

 

Voor de aanleg van de ontsluitingsweg geldt dat vastgesteld zal moeten worden of zich in de te kap-

pen bomen en in de bomen binnen 75 meter van het tracé zich nesten van roofvogels als buizerd, 

havik of ransuil bevinden. Indien dit het geval is zal er ten aanzien van de ingreep een alternatieven 

afweging gemaakt moeten worden.  

 

6.2 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 

beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 

weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 

geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 

maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-

val op het moment van ingrijpen. 

 

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt gead-

viseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 

vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-

hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 

dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 

 

6.3 Vleermuizen 

 

Enkele van de mogelijk te kappen bomen op de onderzoekslocatie zijn geschikt als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Van enkele andere bomen kon dit op basis van het veldbezoek niet geheel worden uit-

gesloten. De kap van deze bomen zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van vleer-

muizen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 

Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 

van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 

Bijlage II van de conventie van Bonn. 

 

Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal bij kap van bomen met hol-

tes, kieren en losse bast aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van 

het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen 

stellen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die 

onderzocht dienen te worden zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 

laatvlieger, franjestaart, meervleermuis, baardvleermuis en watervleermuis. Een dergelijk aanvullend 



 

Rapport 10189.001 versie D1  Pagina 16 van 22 

onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groe-

ne Bureaus, 2017). Dit houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er in de periode april tot en 

met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan de hand 

van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uit-

voering van het project. 

 

Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden over-

treding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een onthef-

fingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 

verblijfplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. 

Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voor-

gelegd aan de provincie Limburg, middels een ontheffingsaanvraag.  

 

6.4 Eekhoorn 

 

In de bomen op de onderzoekslocatie zijn mogelijk voortplantings- en winternesten van de eekhoorn 

aanwezig. De eekhoorn staat op de lijst van vrijgestelde soorten van de provincie Limburg, de eek-

hoorn is vrijgesteld van maart tot april en juli tot en met november. 

 

De eekhoorn maakt jaarlijks op een andere plek een nest voor het grootbrengen van de jongen. De 

nesten zijn beschermd in de periode dat het nest gebruikt wordt voor de verzorging van de jongen. De 

voortplantingsperiode van de eekhoorn begint al in december. In december tot februari en mei en juni 

worden de jongen geboren. Aan het eind van de herfst worden een aantal winternesten gebouwd om 

de winter in door te brengen. Elk jaar worden ook de winternesten op een andere plek gebouwd. De 

winternesten zijn alleen beschermd als deze in gebruik zijn voor de overwintering. In de winterperiode 

is de eekhoorn afhankelijk van een veilige schuilplaats en van de wintervoorraad, die verstopt is in de 

nabijheid van de winterverblijven. 

 

Door te werken conform een goedgekeurde gedragscode en door het zorgvuldig handelen kan de 

gunstige staat van instandhouding van de eekhoorn gegarandeerd worden en wordt overtreding van 

de Wet natuurbescherming voorkomen. Om te voorkomen dat er toch door eekhoorn in gebruik zijnde 

nesten worden beschadigd of verwijderd, wordt geadviseerd de bomen in de periode van eind sep-

tember tot half november te kappen. Dit betreft de periode tussen de voortplantingsperiode en de 

winterperiode. 

 

Indien de kap van bomen met eekhoornnesten niet binnen de aanbevolen periode kan worden uitge-

voerd is kap gedurende de voortplantingsperiode en buiten de winterperiode (mei-eind september) 

een mogelijkheid, mits het een niet in gebruik zijnd nest betreft. Een ter zake kundige dient een con-

trole uit te voeren om te bepalen of het een in gebruik zijnd nest betreft. 

 

6.5 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  
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Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die 

door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen 

dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige 

dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.6 Iepenpage 

 

Bij de aansluiting van de Kruidenlaan op de Stationsweg zijn drie grote Hollandse iepen aanwezig. 

Deze zouden door de streng beschermde iepenpage gebruikt kunnen worden als waardboom. Het is 

op basis van de huidige beschikbare informatie niet uit te sluiten dat deze bomen habitat bieden voor 

een (deel)populatie van de iepenpage. Indien de betreffende iepen niet behouden kunnen blijven is 

aanvullend onderzoek naar het voorkomen van de iepenpage noodzakelijk. Door middel van twee 

gerichte veldbezoeken in de vliegperiode van de iepenpage kan uitsluitsel worden verkregen over de 

aan of afwezigheid van de iepenpage bij deze bomen. 

 

6.7 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Boschhuizerbergen, 

bevindt zich op circa 1,3 kilometer afstand ten noordoosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 11). 

 

 
Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.  

 

De onderzoekslocatie ligt binnen de invloedsfeer van het Natura-2000 gebied Boschhuizerbergen. 

Indien er een effect te verwachten valt dan zal dit een extern effect zijn, zoals toenamen van geluid, 

licht of depositie van stikstof. Gezien de aard van de werkzaamheden in combinatie met de afstand 

tot het natuurgebied zullen effecten als gevolg van geluid en licht kunnen worden uitgesloten. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten gebruikt 

mag worden. Daarmee vervalt de in het PAS gehanteerde grenswaarde voor stikstofdepositie van 

0,05 mol N/ha/jaar. Het gevolg hiervan is dat alle ingrepen die de stikstofdepositie op een Natura 

2000-gebied in de omgeving ook maar enigszins verhogen in principe niet zijn toegestaan. Een ver-

hoging van de stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen ingreep kan niet op voorhand worden 

uitgesloten. Derhalve wordt geadviseerd om een stikstofdepositie onderzoek uit te laten voeren. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt ook niet 

in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen 

gebied bevindt zich circa 600 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. Het betreft kruiden- en 

faunarijkgrasland. Tevens is de onderzoekslocatie niet gelegen in door de Provincie Limburg be-

schermde natuur- en landschapszones als ‘brons’ en ‘zilver’. De ‘goud’ categorie komt overeen met 

het Natuur Netwerk Nederland. In figuur 12 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van 

het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  

 

 
Figuur 12. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op ruim 500 meter afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Neder-

land gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, 

zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden 

aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk 

geacht.  
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-

men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 

houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-

plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven 

of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 

 

De bomen op de onderzoekslocatie vallen niet onder de definitie houtopstanden als bedoeld in para-

graaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. De houtopstand op de onderzoekslocatie is gelegen binnen 

de bij besluit van gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Voor deze houtop-

stand geldt daarom geen meldingsplicht en herplantplicht. Enkele van de bomen op de onderzoekslo-

catie zijn door de gemeente aangeduid als monumentale of waardevolle bomen. Aangezien de ge-

meente Venray zelf initiatiefnemer is van de voorgenomen werkzaamheden is het aan hen zelf hoe 

hier mee om te gaan. 
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Venray een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de 

Stationsweg te Venray. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de reconstructie en aanleg van wegen en 

heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 

verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-

gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

 

De initiatiefnemer is voornemens de Stationsstraat te reconstrueren waarbij enkele bomen (mogelijk) 

gekapt gaan worden en enkele delen van de berm (mogelijk) zullen verdwijnen of worden verhard. 

Bovendien is de initiatiefnemer voornemens een nieuw tracé aan te leggen parallel aan de A73, nabij 

bedrijventerrein de Hulst.  

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

mogelijk mogelijk ja nee nadere inspectie jaarrondbeschermde 

nesten in bladerloze seizoen 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk mogelijk mogelijk indien betreffende bomen behouden kunnen 

blijven is nader onderzoek en het verdere 

traject niet noodzakelijk. 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes ja nee nee nee er is voldoende alternatief zonder afbreuk te 

doen aan overlevingskansen. 

Eekhoorn ja mogelijk mogelijk nee indien bomen met mogelijke eekhoornnesten 

gekapt dienen te worden dit buiten kwetsba-

re periode doen of in bladerloze seizoen 

inspectie uitvoeren. 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten als mol, egel konijn en 

diverse muissoorten. 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten als bruine kikker en 

gewone pad. 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders ja mogelijk mogelijk mogelijk bij voorgenomen kap van Hollandse iep is 

nader onderzoek naar iepenpage noodzake-

lijk. 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 
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Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 1,3 km mogelijk ja mogelijk stikstofdepositieonderzoek 

Natuurnetwerk Nederland 600 m nee nee nee  

Houtopstanden ja mogelijk nee nee aanwezige bomen zijn niet beschermd onder 

Wnb, enkele bomen zijn door de gemeente 

echter wel aangemerkt als monumentaal of 

waardevol 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 

 

Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna hoeft voor uitvoering van de plannen mogelijk 

aanvullende duidelijkheid te worden verkregen middels aanvullend veldonderzoek naar de aanwezig-

heid van jaarrond beschermde nesten, boombewonende vleermuizen, eekhoornnesten en de iepen-

page.  

 

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 

houden met het broedseizoen. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn 

overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habi-

tat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de 

orde. Wel dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien 

van onder andere algemene zoogdieren en amfibieën. 

 

Aangaande Natura 2000-gebieden zal een stikstofdepositie onderzoek moeten uitwijzen of er met de 

geplande werkzaamheden sprake is van overschrijding van vastgestelde normen. In kader van het 

Natuurnetwerk Nederland worden bij de voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in 

de uitvoering van de voorgenomen herontwikkeling op de onderzoekslocatie. Op de locatie zijn geen 

bomen aanwezig die beschermd zijn onder de Wnb. 

 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 10 september 2019 
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Bijlage 1 tabel bomen controle 
 

De kolom ‘Opm_Econsu’ geeft aan welke bomen mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen of nesten 

van eekhoorn of jaarrond beschermde vogels bevatten. Sommige van de bomen zijn niet onderzocht 

omdat deze buiten de onderzoekslocatie liggen of konden door het dichte bladerdek niet volledig on-

derzocht worden. 

 

IM-
GEO_ID 

ID NEDBOOM-
SOO 

LATBOOMSOO GV_X GV_Y Opm_Econsu 

54225 126742  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.213.933 393.493.729 Geen nesten of holtes 

54528 126758  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.048.333 393.473.538 Geen nesten of holtes 

62329 127214 Anna Pau-
lownaboom 

Paulownia tomentosa 197.028.901 393.506.895 Geen holtes of nesten 

54227 126744  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.176.151 393.483.450 Geen nesten of holtes 

64188 127517 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.602.142 393.474.779 Geen nesten of holtes 

62282 127520 Hollandse iep Ulmus hollandica 'Lobel' 196.624.244 393.493.887 Geen nesten of holtes, iepen-
page 

54703 127365 Acacia Robinia pseudoacacia 197.230.305 393.500.616 Geen nesten of holtes 

64193 127511 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.586.372 393.468.421 Geen nesten of holtes 

62325 130851 Zomereik Quercus robur 197.067.987 393.510.699 Geen holtes of nesten 
62324 130852 Zomereik Quercus robur 197.073.592 393.508.540 Geen holtes of nesten 
75854 132178 Japanse 

notenboom 
Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.670.716 393.456.539 Geen nesten of holtes 

64094 133677  Carpinus betulus 'Frans 
Fontaine' 

197.179.761 393.540.756 Niet onderzocht 

148523 136825 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 196.339.751 393.468.213 Niet onderzocht 

687116 162810  Prunus serrulata 196.904.122 393.516.539 Niet onderzocht 

54251 126745  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.167.108 393.490.526 Geen nesten of holtes 

306148 149747 Mammoet-
boom 

Sequoiadendron gigan-
teum 

196.937.016 393.470.655 Niet volledig onderzocht 

93758 124621 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 196.998.782 393.499.190 Geen nesten of holtes 

62488 124624 Linde Tilia x europaea 197.335.700 393.552.262 Niet onderzocht 

231073 125682 Witte paar-
dekastanje 

Aesculus hippocastanum 196.862.377 393.472.987 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

54529 126759  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.036.606 393.465.286 Geen nesten of holtes 

666329 162760  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.084.471 393.476.091 Geen nesten of holtes 

54840 127578 Acacia Robinia pseudoacacia 
'Uniflora' 

197.438.146 393.489.299 Niet onderzocht 

64440 128321 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.453.589 393.481.795 Geen nesten of holtes 

64443 128322 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.468.898 393.479.674 Geen nesten of holtes 

687103 129994 Witte paar-
dekastanje 

Aesculus hippocastanum 196.470.832 393.490.029 Niet onderzocht 

236280 130666 Zomereik Quercus robur 197.086.866 393.509.144 Geen holtes of nesten 

624193 161670 Beuk Fagus sylvatica 'Atrop-
unicea' 

197.192.597 393.485.765 Geen nesten of holtes 

75857 132176 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.643.723 393.455.188 Geen nesten of holtes 

231064 145122 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.744.356 393.468.193 Geen nesten of holtes 

231075 125679 Witte paar-
dekastanje 

Aesculus hippocastanum 196.888.200 393.474.332 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 
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231074 125680 Amerikaanse 
eik 

Quercus rubra 196.879.429 393.473.770 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

231070 125683 Zilveresdoorn Acer saccharinum 196.853.656 393.472.620 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

236283 127215 Hemelboom Ailanthus altissima 197.035.366 393.502.191 Geen holtes of nesten 

54254 126748  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.153.102 393.477.179 Geen nesten of holtes 

54842 127577 Acacia Robinia pseudoacacia 
'Uniflora' 

197.439.499 393.498.005 Niet onderzocht 

54702 127364 Acacia Robinia pseudoacacia 197.235.486 393.490.723 Niet onderzocht 

64197 127507 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.531.081 393.470.950 Geen nesten of holtes 

235658 128492 Hollandse iep Ulmus hollandica 'Lobel' 196.640.054 393.504.864 Sierkers, geen nesten of holtes 
54841 128473 Acacia Robinia pseudoacacia 

'Uniflora' 
197.433.775 393.498.972 Niet onderzocht 

236279 130665 Zomereik Quercus robur 197.092.223 393.506.256 Geen holtes of nesten 
62326 130850 Rode paarde-

kastanje 
Aesculus x carnea 197.056.700 393.506.270 Niet volledig onderzocht 

237786 130853 Zomereik Quercus robur 197.089.407 393.499.919 Geen nesten of holtes 
75855 132177 Japanse 

notenboom 
Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.662.680 393.456.013 Geen nesten of holtes 

75853 132179 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.694.434 393.460.702 Geen nesten of holtes 

231063 132182 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.714.613 393.465.265 Geen nesten of holtes 

231062 145121 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.707.268 393.464.577 Geen nesten of holtes 

54536 125255  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

196.974.710 393.465.110 Geen nesten of holtes 

93757 124622 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 197.002.293 393.497.784 Geen nesten of holtes 

54255 126749  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.147.339 393.479.341 Geen nesten of holtes 

54256 126750  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.134.956 393.481.161 Geen nesten of holtes 

64260 127506 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.514.479 393.473.315 Geen nesten of holtes 

62284 127512 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.614.734 393.467.725 Geen nesten of holtes 

64189 127514 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.595.417 393.475.051 Geen nesten of holtes 

62281 128493 Hollandse iep Ulmus hollandica 'Lobel' 196.637.615 393.479.738 Geen nesten of holtes, iepen-
page 

75847 130972 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.546.845 393.458.180 Geen nesten of holtes 

148518 129913 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 196.325.186 393.484.561 Niet onderzocht 

236282 130667 Beuk Fagus sylvatica 197.082.217 393.505.029 Geen holtes of nesten 
75848 132171 Japanse 

notenboom 
Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.599.285 393.455.053 Geen nesten of holtes 

75851 132183 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.729.175 393.466.788 Geen nesten of holtes 

91798 133707 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 197.016.431 393.500.970 Geen nesten of holtes 

623599 161606 Krenten-
boompje 

Amelanchier arborea 
'Robin Hill' 

197.398.102 393.515.319 Geen nesten of holtes 

55205 138395 Chinese 
esdoorn 

Acer ginnala 196.913.106 393.456.563 Niet volledig onderzocht 

76268 125678 Amerikaanse 
eik 

Tilia europaea 196.896.727 393.474.619 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

231072 125681 Amerikaanse 
eik 

Acer negundo 196.870.840 393.473.232 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

54499 126756  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.063.849 393.474.831 Geen nesten of holtes 

54252 126746  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.168.157 393.477.129 Geen nesten of holtes 

64190 127516 Eenstijlige Crataegus monogyna 196.599.227 393.478.460 Geen nesten of holtes 
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meidoorn 'Stricta' 

54257 126751  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.131.059 393.471.603 Geen nesten of holtes 

64196 127508 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.546.990 393.468.815 Geen nesten of holtes 

75849 132174 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.618.955 393.454.797 Geen nesten of holtes 

231066 132185 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.751.795 393.468.796 Geen nesten of holtes 

137700 134727 Walnoot Juglans regia 196.412.408 393.459.745 Geen nesten of 
62328 133709 Rode paarde-

kastanje 
Aesculus x carnea 197.045.949 393.506.250 Niet volledig onderzocht 

54884 135407 Tompetboom Catalpa bignonioides 196.471.000 393.445.365 Niet onderzocht 
54534 125254  Robinia pseudoacacia 

'Bessoniana' 
196.988.853 393.475.184 Geen nesten of holtes 

54539 125258  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

196.948.654 393.468.761 Holte mogelijk verblijfplaats 
vleermuizen 

54532 125251  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.008.767 393.472.919 Geen nesten of holtes 

76278 125685 Witte paar-
dekastanje 

Aesculus hippocastanum 196.835.173 393.471.681 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

62279 124620 Oosterse 
netelboom 

Celtis australis 196.980.314 393.498.586 Geen nesten of holtes 

54498 126755  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.078.002 393.464.820 Geen nesten of holtes 

54258 126752  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.117.218 393.478.659 Geen nesten of holtes 

232038 127363 Acacia Robinia pseudoacacia 197.236.856 393.482.940 Niet onderzocht 
54224 127366  Robinia pseudoacacia 

'Bessoniana' 
197.218.564 393.491.217 Geen nesten of holtes 

64194 127510 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.566.241 393.467.275 Geen nesten of holtes 

64191 127515 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.593.907 393.478.649 Geen nesten of holtes 

64441 128323 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.485.064 393.477.403 Geen nesten of holtes 

62327 130849 Rode paarde-
kastanje 

Aesculus x carnea 197.051.559 393.511.761 Niet volledig onderzocht 

624194 161671 Beuk Fagus sylvatica 'Atrop-
unicea' 

197.187.186 393.488.615 Geen nesten of holtes 

666865 162781 Sierkers Prunus 'Umineko' 197.192.677 393.548.338 Niet onderzocht 
231068 132336 Japanse 

notenboom 
Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.767.024 393.470.451 Geen nesten of holtes 

231069 132337 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.774.858 393.471.102 Geen nesten of holtes 

307883 132172 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.605.165 393.455.007 Geen nesten of holtes 

62283 162787 Hollandse iep Ulmus hollandica 'Lobel' 196.623.823 393.482.849 Geen nesten of holtes, iepen-
page 

93756 133706 Noorse 
esdoorn 

Acer platanoides 197.005.391 393.500.314 Geen nesten of holtes 

91797 133708 Beuk Fagus sylvatica 'Pendula' 197.019.926 393.503.416 Geen nesten of holtes 
236287 133680 Watercypres Metasequoia glyp-

tostroboides 
197.196.148 393.539.450 Niet onderzocht 

146760 137255 Plataan Platanus acerifolia 
'Bloodgood' 

196.366.377 393.519.496 Niet onderzocht 

55196 140375 Witte paar-
dekastanje 

Aesculus hippocastanum 196.914.166 393.447.650 Niet volledig onderzocht 

75850 145123 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.781.701 393.471.867 Geen nesten of holtes 

54538 125257  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

196.960.430 393.468.114 Geen nesten of holtes 

54533 125252  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

196.993.301 393.467.818 Geen nesten of holtes 

54531 125249  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.019.475 393.465.105 Geen nesten of holtes 

62280 124619 Beuk Fagus orientalis 196.962.316 393.495.980 Geen nesten of holtes 

91796 124623 Beuk Fagus sylvatica 'Pendula' 197.021.416 393.498.823 Geen nesten of holtes 
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54530 125250  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.025.219 393.468.448 Geen nesten of holtes 

54259 126753  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.099.856 393.479.963 Geen nesten of holtes 

54497 126754  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.096.074 393.471.915 Geen nesten of holtes 

54500 126757  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.062.834 393.468.935 Geen nesten of holtes 

62285 127519 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.611.517 393.474.227 Geen nesten of holtes 

54253 126747  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

197.156.207 393.483.272 Geen nesten of holtes 

64261 127505 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.500.819 393.475.111 Geen nesten of holtes 

64195 127509 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.559.386 393.467.781 Geen nesten of holtes 

64192 127513 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.587.767 393.475.899 Geen nesten of holtes 

236281 130668 Zomereik Quercus robur 197.081.374 393.507.971 Geen holtes of nesten 
294775 132173 Japanse 

notenboom 
Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.612.357 393.454.689 Geen nesten of holtes 

62489 133675  Carpinus betulus 'Frans 
Fontaine' 

197.180.003 393.525.796 Niet onderzocht 

623600 161607 Krenten-
boompje 

Amelanchier arborea 
'Robin Hill' 

197.383.233 393.518.013 Geen nesten of holtes 

75856 145120 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.655.049 393.455.611 Geen nesten of holtes 

615026 146662 Zomereik Quercus robur 196.341.814 393.525.191 Niet onderzocht 
55103 150156 Zomereik Quercus robur 196.806.899 393.444.278 Niet onderzocht 
54537 125256  Robinia pseudoacacia 

'Bessoniana' 
196.962.875 393.471.495 Geen nesten of holtes 

76279 125259 Vederes-
doorn 

Acer negundo 196.816.830 393.470.661 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

54535 125253  Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 

196.986.101 393.470.607 Geen nesten of holtes 

231071 125684 Hollandse 
linde 

Tilia x europaea 196.844.133 393.472.479 Mogelijk verblijfplaatsen en 
nesten 

62286 127518 Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
'Stricta' 

196.606.488 393.478.004 Geen nesten of holtes 

64262 127504 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.493.070 393.476.299 Geen nesten of holtes 

64368 128320 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.445.628 393.483.003 Geen nesten of holtes 

62199 131245 Beuk Fagus orientalis 196.951.085 393.493.860 Geen nesten of holtes 

75858 132175 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.636.653 393.455.037 Geen nesten of holtes 

231067 132186 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.759.860 393.469.929 Geen nesten of holtes 

294285 132180 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (vrouwe-
lijke) 

196.701.177 393.462.806 Geen nesten of holtes 

75852 132181 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.721.306 393.466.000 Geen nesten of holtes 

231065 132184 Japanse 
notenboom 

Ginkgo biloba (mannelij-
ke) 

196.736.680 393.467.546 Geen nesten of holtes 

623601 161608 Krenten-
boompje 

Amelanchier arborea 
'Robin Hill' 

197.370.134 393.519.759 Geen nesten of holtes 

623602 161609 Krenten-
boompje 

Amelanchier arborea 
'Robin Hill' 

197.358.490 393.521.360 Geen nesten of holtes 

569253 136961 Sierkers Prunus 'Umineko' 196.625.415 393.506.073 Geen nesten of holtes 
137701 138411 Hemelboom Ailanthus altissima 196.415.304 393.466.390 Geen grote nesten wel breu-

ken: mogelijk vleermuizen 
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Bijlage 2 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.    Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 3 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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