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1.1 AANLEIDING 

B&W van Venlo hebben vanaf 2003 de wens geuit om de motorcrossvereniging Venlo‐

Blerick te willen faciliteren met een permanente trainingscrossbaan. Met de realisatie van 

een motorcrossbaan ondersteunt deze vereniging het sportieve imago van Venlo en voorziet 

in een aanwezige permanente behoefte van de leden van deze vereniging.  

 

Nadat de oude motorcrosslocatie op het inmiddels bebouwde bedrijventerrein Trade Port 

Oost is verlaten per 1 januari 2006 heeft deze vereniging geen “eigen” locatie meer 

beschikbaar, met alle gevolgen van dien. Bij gebrek aan een oefenlocatie is het risico van 

‘wildcrossen’ meer aanwezig dan wanneer een locatie voorhanden is. Tenslotte dienen de 

leden van de vereniging thans uit te wijken naar omliggende terreinen in Horst aan de 

Maas, Venray, Well of terreinen in de provincie Noord‐Brabant, België of Duitsland 

(Grevenbroich). Dit is voor Venlo geen gewenste situatie, aangezien ook voorzien wordt in 

een sportbehoefte die de gemeente Venlo nastreeft. 

 

Gelet hierop is gekeken naar de alternatieve locatie, zuidwestelijk gelegen van het 

klaverblad/Knooppunt Zaarderheiken. Voor dat gebied is een ontgrondingsvergunning 

verleend door de provincie Limburg aan fa. Hecker te Venlo. Deze vergunning is verleend 

in juli 2000 voor de locatie Zaarderheiken Zuid met een oppervlakte van 29 ha. Het primaire 

doel van deze ontgronding is natuurontwikkeling: bijdrage aan de EHS. 

Deze vergunning heeft een looptijd tot juli 2014. (zie bijlage 1). 

1.2 HUIDIG BESTEMMINGSPLAN 

Het project is gelegen in de volgende vigerende bestemmingsplannen: 

 “Algemeen Bestemmingsplan Grubbenvorst”, vastgesteld door de gemeenteraad  

d.d. 3 juli 1980, goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 19 januari 1982, 

met de bestemming “bosgebied”. 

 “Buitengebied Blerick”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 23 maart 1983, 

goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 24 juli 1984, met de bestemming 

“bosgebied” en “bijzondere doeleinden, klasse H”. 

 Tracé Rijksweg A73‐Zaarderheiken, deelplan II, vastgesteld door de gemeenteraad  

d.d. 18 februari 1998, goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 28 juli 1999, 

met de bestemming “bosgebied” en de bestemming “verkeersdoeleinden”. 

 “Klingerberg”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 september 1977, goedgekeurd 

door G.S. van de provincie Limburg d.d. 7 november 1978, met de bestemming 

“agrarisch”.  

1 Inleiding

HOOFDSTUK 
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1.3 DE BIJ HET PLAN BEHORENDE STUKKEN 

Het bestemmingsplan ʺMotorcross Zaarderheidenʺ bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding, schaal 1:1.000 (IDN nummer: NL.IMRO.0983.BPL2010008MOTORCRS‐

VA01]); 

 planregels, inclusief bijlagen; 

 toelichting, inclusief bijlagen. 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden 

aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van 

het plan zeker te stellen.  

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding 

en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan.  

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden 

aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld teneinde de 

uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. 

De toelichting heeft geen rechtskracht. In de toelichting zijn de aan het plan ten grondslag 

liggende onderzoeken en een planbeschrijving opgenomen. 

1.4 OPBOUW TOELICHTING 

In deze toelichting wordt eerst ingegaan op het voornemen. Vervolgens wordt het relevante 

ruimtelijk beleid toegelicht. In hoofdstuk 4 is de planbeschrijving opgenomen. In hoofdstuk 

5 wordt aandacht besteed aan de elementen, die van invloed kunnen zijn op de 

ontwikkeling van het plangebied. De juridisch‐technische aspecten van de opgenomen 

regeling zijn weergegeven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 en 8 geven een beschouwing over de 

uitvoerbaarheid alsmede de resultaten van de inspraak. Hoofdstuk 9 sluit deze toelichting af 

met een conclusie. 
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2.1 LIGGING PROJECTGEBIED 

Het projectgebied is globaal gelegen in de oksel zuidwestelijk gelegen van het 

klaverblad/Knooppunt Zaarderheiken, en wel tussen de loop van de Everlose Beek en de 

nieuwe rijksweg 73, grenzend aan de Newtonweg. Ten zuiden van de aansluiting Blerick 

van de rijksweg 73 zijn de percelen gelegen waarop de landschappelijke tegenprestatie 

wordt verricht. 

 

 
 

 

 

 

 

2 Beschrijving huidige 
situatie 

HOOFDSTUK 

Motorcrosslocatie 

Landschappelijke 

tegenprestatie 
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2.2 FUNCTIONEEL GEBRUIK 

Het project bestaat uit het realiseren van een motorcrossbaan als trainingsfaciliteit, welke 

minder dan 8 uren per week gebruikt zal worden, met bijbehorende voorzieningen. Daarbij 

valt te denken aan het oprichten van een rennerskwartier (verblijfplaats van coureurs die 

deelnemen aan de motorsport met ondergeschikte functies als kleedruimte, opslag van 

materiaal en medische post waarbij geen sprake is van bedrijfsmatige verkoop van drank‐ 

en etenswaren), het realiseren van ontsluiting en parkeergelegenheid, het realiseren van een 

terreinafscheiding en andere bij dit gebruik behorende bouwwerken (geen gebouwen 

zijnde) en voorzieningen.  

 

Maximaal drie weekenden per kalenderjaar wordt het terrein opengesteld voor 

evenementen. 

  

2.3 PROCES 

Vanaf 2006 zijn er besprekingen met alle betrokken partijen opgestart om te komen tot een 

nieuwe motorcrosslocatie die aan alle randvoorwaarden voldoet. 

In de periode september 2007‐februari 2008 is er in de projectgroep vooral gesproken over 

het inrichtingsvoorstel van de motorcrossbaan op het perceel in de oksel A73/Knooppunt 

Zaarderheiken. Immers, door de realisatie van RW73 is een overhoek ontstaan in deze hoek, 

welke ten gunste komt voor de motorcrosslocatie. Daarmee is die locatie groot genoeg om 

de gewenste motorcrossbaan op te kunnen realiseren. 

Met fa. Hecker en zijn adviseur/landschapsarchitect, Staatsbosbeheer, Waterschap Peel en 

Maasvallei, provincie Limburg én de Motorcrossvereniging VB is uiteindelijk 

overeenstemming ontstaan over de inrichtingsschets van de motorcrossbaan.  

De projectgroep constateert dat in dit ontwerp de motorcrossbaan gesitueerd kan worden 

op grond van de randvoorwaarden en eisen vanuit ontgronding, natuur, water, verkeer en 

het programma van eisen van de motorcrossvereniging zelf. 
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3.1 RIJKSBELEID 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia.  

Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota 

Ruimte formeel in werking getreden. 

 

De Nota Ruimte stelt ruimte voor ontwikkeling centraal en gaat uit van het motto 

ʹdecentraal wat kan, centraal wat moetʹ. De nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale 

ontwikkeling waarin alle betrokkenen anticiperen. Het accent ligt op 

ontwikkelingsplanologie.  

De voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven voor de kortere en langere termijn zijn: 

 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 

 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter‐)nationale ruimtelijke waarden;  

 borging van de veiligheid. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het 

toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV). Uitgangspunt 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is duurzame instandhouding, herstel en 

ontwikkeling van een zo groot mogelijke verscheidenheid van de in het wild levende dieren 

en plantensoorten als wel elementen van ecosystemen. De EHS bestaat uit de door de 

provincies netto begrensde gebieden die worden aangemerkt als bestaande bos‐ en 

natuurgebieden en landgoederen, nieuwe natuurgebieden (natuurontwikkelingsgebieden, 

reservaatsgebieden, de beheersgebieden voorzover deze binnen de EHS taakstelling van 

90.000 ha beheersgebieden vallen), de netto begrensde robuuste verbindingen, de grote 

wateren en de Noordzee.  

 

De provincies leggen in hun ruimtelijk beleid vast welke natuurkwaliteit beschermd moet 

worden. De landelijke natuurdoelenkaart is hierbij sturend en de bepalingen van de Vogel‐ 

en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn bindend. De netto begrensde EHS, 

inclusief de robuuste verbindingen, moet in bestemmingsplannen worden opgenomen.  

 

De netto begrensde EHS (met uitsluiting van de Noordzee en de grote wateren), de Vogel‐ 

en Habitatrichtlijngebieden en de gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet, 

worden aangeduid als beschermde gebieden.  

3 Beleidskader 

HOOFDSTUK 
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Voor deze beschermde gebieden geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke 

kenmerken en waarden en een ‘nee, tenzij’‐regime. Het ruimtelijk beleid is gericht op 

behoud, herstel en ontwikkeling van deze wezenlijke kenmerken en waarden, waarbij 

tevens rekening wordt gehouden met de medebelangen die in het gebied aanwezig zijn. 

 

Het Rijk is samen met de provincies verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS.  

De concrete uitvoering ligt bij de provincies. In 2018 moet de EHS (inclusief robuuste 

verbindingen) zijn gerealiseerd. 

3.2 REGIONAAL BELEID 

3.2.1 PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN LIMBURG (POL) 

Op 22 september 2006 is het POL 2006 vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg. 

Vervolgens is het POL 2006 op 1 december 2006 gepubliceerd en daarmee in de plaats van 

het POL 2001 getreden. In 2008 heeft nog een actualisatie op enkele specifieke 

beleidsonderdelen plaatsgevonden. 

 

Net als het eerste POL is het POL 2006 een integraal plan dat bestaande, verschillende 

plannen voor de fysieke omgeving op de beleidsterreinen milieu, water, ruimte, mobiliteit, 

cultuur, welzijn en economie integreert. Het bevat de provinciale visie op de ontwikkeling 

van de kwaliteitsregio Limburg en beschrijft voor onderwerpen waar de Provincie een rol 

heeft de ambities, de context (ontwikkelingen, europees en nationaal beleid en regelgeving) 

en de hoofdlijnen van de aanpak. POL 2006 is het beleidskader voor de toekomstige 

ontwikkeling van Limburg tot een kwaliteitsregio. 

 

De kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het goed en gezond 

leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust is van de unieke 

kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die stevig is ingebed in 

internationaal verband. Ten behoeve van de kwaliteitsregio Limburg wordt ingezet op 

duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van 

de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te 

brengen om ook in hun behoeften te voorzien.  
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KAART GROENE WAARDEN 

Het projectgebied (motorcrossbaan) is binnen de kaart Groene waarden aangewezen als 

ontgrondingslocatie en als provinciale ontwikkelingszone groen (POG). De ontgronding is 

als zodanig aangewezen en als bos‐ en natuurgebied. Op onderstaande kaartuitsnede is 

e.e.a. nader aangegeven (motorcrosslocatie is zwart omlijnd weergegeven). 

 

 

 

 

 

 

De projectlocatie is gelegen tegen de Everlose beek aan. Deze beek is aangegeven als beek 

met een specifiek ecologische functie (SEF‐beek). Deze beek is gelegen buiten het 

projectgebied, maar binnen het ontgrondingengebied Zaarderheiken. In het kader van de 

integrale projectaanpak van de motorcrosslocatie hebben Provincie Limburg en Waterschap 

Peel en Maas meegekeken naar de inrichting van de ontgrondingslocatie en motorcrossbaan 

in relatie tot de Everlose beek. De beek wordt onderbroken en meanderend door het her in 

te richten ontgrondingengebied aangelegd. Hierdoor ontstaat een grotere natuurwaarde 

voor het gebied en krijgt de beek zijn specifieke ecologische functie. Dit past ook in de 

gebiedsvisie voor de Everlose beek welke thans door het Waterschap wordt opgesteld. 

 

POL‐aanvulling Klavertje 4 

Vier gemeenten (Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree), het Rijk via het 

Gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Venlo GreenPark en de 

Provincie Limburg werken, in een samenwerkingsverband Klavertje 4, aan de fysieke 

ontwikkeling van Klavertje 4 binnen het economisch perspectief Greenport Venlo, gericht 

op het realiseren van een programma van voorzieningen. Het doel van de samenwerking 

tussen de vier gemeenten, Provincie en het Rijk is om het uitgestrekte gebied te ontplooien 

tot een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid ingebed in een versterkte 

natuurlijke invulling. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een 

harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie 

en ecologie. De betrokken partijen hebben zich gecommitteerd aan de Cradle to Cradle 

(C2C) filosofie.  

 

POL‐aanvulling “Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering” 

(vastgesteld januari 2010) 

In deze POL‐aanvulling wordt in het zogenaamde Limburgs Kwaliteitsmenu de ‘extra’ 

condities en voorwaarden gegeven, waaronder bepaalde ontwikkelingen in het landelijk 
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gebied zoals deze motorcrosslocatie mogelijk zijn. Essentie is dat de beoogde 

ontwikkelingen gepaard moeten gaan met een verbetering van de kwaliteit van de 

omgeving. Verbetering van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische of 

ruimtelijke kwaliteit. Dit ter compensatie van het door de ontwikkeling optredende verlies 

aan omgevingskwaliteit. Het Limburgs Kwaliteitsmenu is daarmee de opvolger van de 

regelingen Bouwkavel op Maat plus (BOM+), Ruimte voor Ruimte Zuid Limburg, 

Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode (VORm/Contourenbeleid) en Rood voor 

Groen (landgoederen).  

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is van toepassing in het gehele buitengebied van Limburg 

voor ontwikkelingen die betrekking hebben op (nieuwe) functies waarvoor nieuw 

ruimtebeslag op het “maagdelijke” buitengebied en/of nieuwe verstening en verglazing 

nodig is. Of deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk mogelijk zijn zal moeten blijken uit de 

ruimtelijke afweging. Mogelijk kan er sprake zijn van een kwaliteitsbijdrage.  

De kwaliteitsbijdrage is de bijdrage die bij een aantal ontwikkelingen gevraagd wordt. Het 

gaat daarbij vooral om de niet gebiedseigen ontwikkelingen. Via de kwaliteitsbijdrage 

wordt de ingreep in de ruimtelijke omgeving (over) gecompenseerd. Met de 

kwaliteitsbijdrage worden de kwaliteitsverbeterende maatregelen uitgevoerd zodat per 

saldo sprake is van een kwaliteitsverbetering. 

De realisatie van de motorcrosslocatie gaat ook gepaard met compensatie. Hiervoor wordt 

verwezen naar paragraaf 5.8. 

 

Resumé 

De provincie streeft duurzame oplossingen voor functionele vraagstukken na.  

De verplaatsing van illegale motorcrossactiviteiten naar een gereguleerde en duurzame 

locatie heeft voordelen. Binnen de POG kan met een tegenprestatie in groen en natuur de 

motorcrossbaan worden gerealiseerd in afstemming op de omliggende waarden. 

3.2.2 ONTWERP-STRUCTUURVISIE KLAVERTJE 4 

Op 13 december 2011 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo ingestemd met de ontwerp‐

structuurvisie Klavertje 4. Deze structuurvisie dient als basis voor de gebiedsontwikkeling 

van Klavertje 4. Het Klavertje 4‐gebied is globaal gelegen tussen de kernen Horst, 

Grubbenvorst, Venlo, Maasbree en Sevenum.  

In de ontwerp‐structuurvisie is de zuidwestelijke oksel van knooppunt Zaarderheiken, waar 

het plangebied deel van uitmaakt, aangewezen als Verbindingszone Knooppunt 

Zaarderheiken (V1). Dit gebied moet fungeren als een ‘stepping stone’ tussen de grotere 

natuurkernen Parc Zaarderheiken en Kraijelheide. Parallel aan het spoor ligt de S1: een 

verbindende zone tussen de westelijke en de oostelijke staander. De S1 biedt naast de 

ecologische functie ruimte aan de Greenportbikeway en aan een zoekgebied voor 

windturbines. In het gebied is een ontgronding aanwezig. Daarnaast is in dit gebied een 

motorcrossterrein voorzien. Het zoekgebied voor windturbines ligt op de uiterste zuidrand 

van de motorcrosslocatie. Het onderhavig bestemmingsplan past binnen de gebiedsvisie 

voor Klavertje 4. 
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3.3 GEMEENTELIJK BELEID 

3.3.1 SPORTBELEID  

B&W van Venlo hebben vanaf 2003 de wens geuit om de motorcrossvereniging Venlo‐

Blerick te willen faciliteren met een permanente trainingscrossbaan. Met de realisatie van 

een motorcrossbaan ondersteunt deze vereniging het sportieve imago van Venlo en voorziet 

in een aanwezige permanente behoefte van de leden van deze vereniging.  

Nadat de oude motorcrosslocatie op het inmiddels bebouwde bedrijventerrein Trade Port 

Oost is verlaten per 1 januari 2006 heeft deze vereniging geen “eigen” locatie meer 

beschikbaar, met alle gevolgen van dien. Bij gebrek aan een oefenlocatie is het risico van 

‘wildcrossen’ meer aanwezig dan wanneer een locatie voorhanden is. Tenslotte dienen de 

leden van de vereniging thans uit te wijken naar omliggende terreinen in Horst aan de 

Maas, Venray, Well of terreinen in de provincie Noord‐Brabant, België of Duitsland 

(Grevenbroich). Dit is voor Venlo geen gewenste situatie, aangezien ook voorzien wordt een 

sportbehoefte die de gemeente Venlo nastreeft. 

 

Sport en bewegen is waardevol voor Venlo. Sport en bewegen wordt ervaren als 

ontspannend en het draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast 

draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in Venlo.  

 

Sport en bewegen bevordert de onderlinge samenhang binnen de gemeenschap en draagt 

bij aan de ontplooiing en vorming van mensen. De gemeente Venlo wil dan ook dat zoveel 

mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen. In de sportnota ‘Venlo méér in 

beweging 2008‐2013’ zijn daarvoor de passende ambities vastgelegd. 

Om deze ambities mogelijk te maken zal ook de fysieke omgeving goed ingericht moeten 

zijn. Deze omgeving moet mensen uitnodigen om te gaan c.q. blijven sporten en bewegen. 

De sportvoorzieningen leveren een enorm belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in en het 

leefmilieu van de gemeente Venlo.  

De nota “Ruimte voor Sport in Venlo” heeft tot doel richting te geven aan de planning van 

gemeentelijke sportvoorzieningen in Venlo tot en met 2020. Aan de hand van een analyse 

van relevante trends en ontwikkelingen en de totale vraag naar en het totale aanbod van 

voorzieningen wordt gekeken welke invloed het sporten en bewegen op het toekomstige 

grondgebruik van de gemeente heeft en hoe die ruimte het beste hiervoor kan worden 

benut. De volgende type sportvoorzieningen worden in die analyse meegenomen: 

binnensport (gymzalen en sporthallen), buitensport (velden van voetbal, hockey, atletiek, 

korfbal, rugby en honk‐ en softbal) en sportieve omgevingen die in beheer zijn van en 

geëxploiteerd worden door de gemeente. 

De motorcrosslocatie is hier overigens niet in meegenomen. 

3.3.2 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Het project, inclusief de percelen voor landschappelijke tegenprestatie, is gelegen in de 

volgende vigerende bestemmingsplannen: 

 “Algemeen Bestemmingsplan Grubbenvorst”, vastgesteld door de gemeenteraad  

d.d. 3 juli 1980, goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 19 januari 1982, 

met de bestemming “bosgebied”. 
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 “Buitengebied Blerick”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 23 maart 1983, 

goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 24 juli 1984 met de bestemming 

“bijzondere doeleinden, klasse H, houtopstanden”. 

 Tracé Rijksweg A73‐Zaarderheiken, deelplan II, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 

18 februari 1998, goedgekeurd door G.S. van de provincie Limburg d.d. 28 juli 1999, met 

de bestemming “bosgebied” en de bestemming “verkeersdoeleinden”. 

 “Klingerberg”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 september 1977, goedgekeurd 

door G.S. van de provincie Limburg d.d. 7 november 1978, met de bestemming 

“agrarisch”. 

 

De planologische regeling van het nieuwe motorcrossterrein geschiedt door dit 

bestemmingsplan. 

3.3.3 DORPSONTWIKKELINGSPLAN BOEKEND EN TOERISTISCH RAPPORT BOEIEND 

BOEKEND 

Het Dorpsontwikkelingsplan Boekend 2008‐2018 (DOP) is opgesteld door een werkgroep 

die in het leven is geroepen door de dorpsraad van de Boekend, Boekender Belang. In het 

DOP zijn nieuwe ideeën en veranderingen voor het dorp uitgewerkt. Een aantal projecten 

die volgens de werkgroep in Boekend gerealiseerd moeten worden, zijn bijvoorbeeld: 

 Woningbouwproject Heymansstraat. 

 Milieumaatregelen met betrekking tot voormalige stortplaats aan de Geliskensdijkweg. 

 Geluidswal aanplanten met bomen en struiken. 

 Natuur: herinrichting en herstel van landschap in verband met aanleg A73. 

 Dorpsbeeld moet behouden blijven. 

De gemeente Venlo stelt in overleg met de Dorpsraad Boekend gelden ter beschikking voor 

de realisering van bepaalde projecten. 

 

In hoofdstuk 6 van het DOP ‘Recreatie in de Boekend’ is onder meer vermeld: “Sportieve 

recreatie in natuurgebieden moet beperkt toegelaten worden. Behoud van de natuur staat 

voorop. Ook geldt dat er duidelijk aangegeven moet worden waar motorcross, 

mountainbiking en wielercross toegelaten mag worden.” Verder wordt in dit hoofdstuk 

ingegaan op de recreatiemogelijkheden die Boekend heeft, zoals wandelroutes, fietsroutes 

etcetera. Het DOP sluit de ontwikkeling van een motorcrosslocatie niet uit. 

Het rapport ‘Boeiend Boekend’ is in opdracht van de lokale partij SAMEN opgesteld door 

de Kenniskring Toerisme en Cultuur van de Hogeschool Zuyd met als doel een toeristisch‐

recreatieve visie voor de Boekend te formuleren. Volgens het rapport liggen er kansen voor 

de Boekend op het terrein van verblijfstoerisme en dagrecreatie. De conclusie is dat het 

huidige aanbod (een combinatie van natuur en sportief‐recreatieve voorzieningen) versterkt 

zou moeten worden en beter zou moeten worden vermarkt. Daarbij worden kansen 

toegedicht aan natuurrecreatie, monumentale boerderijen etc. Op 31 oktober 2006 heeft het 

college van burgemeester en wethouders de hoofdconclusie van het rapport ‘Boeiend 

Boekend’ onderschreven en geconcludeerd dat de in dit rapport beschreven visie en 

concrete aanzetten in belangrijke mate passen in de gemeentelijke toeristische visie “Creëer 

de juiste stromen” en in het collegeprogramma 2006‐2010. Het college heeft besloten om 

toeristisch‐recreatieve ideeën en initiatieven rondom de Boekend in principe positief 

tegemoet te treden.  
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4.1 RUIMTELIJKE EFFECTEN OP DE OMGEVING 

De volgende randvoorwaarden voor een nieuwe motorcrosslocatie zijn van belang: 

 aanvaardbare locatie motorcross; 

 verlegging gedeelte Everlose beek met aandacht bij detaillering voor 

natuurontwikkelingsmogelijkheden; 

 de vergunde capaciteit van de ophoogzandwinning dient haalbaar te zijn, waarbij 

eveneens aandacht besteed moet worden aan de mogelijkheid het gemiddelde crossbaan 

maaiveld te verlagen hetgeen ook uit akoestische overwegingen aanbevelenswaard is; 

 zorgdragen voor een terreinafwerking met als doel: optimale gebiedsspecifieke 

milieutypen diversiteit met de daarbij passende levensgemeenschappen van planten en 

dieren (primair: natte natuur); 

 de detaillering van zowel het nieuwe beektracé als van de motorcrossbaan dient 

onderwerp van studie en overleg te zijn binnen het proces van het totale plangebied. 

4.2 RUIMTELIJKE INPASSING 

Er is voor de gehele ontgrondingslocatie een nieuw inrichtingsvoorstel gemaakt, waarin de 

gehele ontgrondingslocatie én de motorcrossbaan is opgenomen. Dat voorstel is onderdeel 

van de ontgrondingenvergunning als toestand van het terrein na ontgronding. 

Het gebied zal na ontgronding en herinrichting bestaan uit ca. 22 ha natte natuur, ca. 3,2 ha 

motorcrossbaan, ca. 2,3 ha beekloop Everlose beek (oude en nieuwe loop) en een 

hondenveldje van ca. 0,2 ha. 

 

Als detail daarvan ziet de inrichtingsschets van de herinrichting van de Everlose Beek en de 

motorcrosslocatie er als volgt uit: 

 

 

 

 

4 Planbeschrijving 

HOOFDSTUK 
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Er is overigens ook op initiatief van de gemeente overleg geweest met Staatsbosbeheer (SBB) 

‐ als mogelijk toekomstig beheerder‐ en Hecker over herinrichting gebied na ontgronding.  

Er is gesproken met de terreinbeheerder, boswachter en belangenbehartiger van SBB. In dit 

gesprek is de inrichtingsschets (o.a. meandering beek, steilwand ten behoeve van 

oeverzwaluw, erosiegeultjes, bestaand bos, waterplassen en natte oevers) goed ontvangen. 

Aandacht is gevraagd voor ontsluiting en toegankelijkheid voor fietsend publiek door 

middel van een terp met uitzicht over het gebied. Ook is de vegetatielijst besproken en 

akkoord bevonden. SBB denkt aan eerste 5 jaar spontane natuurontwikkeling en daarna 

extensief beheer. Mogelijke overdracht van de gronden aan SBB speelt over 7‐10 jaar na 

aanvang ontgronding. 

 

De motorcrossbaan zelf kan op de daarvoor 

gereserveerde locatie goed worden gerealiseerd. 

Op initiatief van de motorcrossvereniging is een 

eerste schets gemaakt van een mogelijke baan 

(zie hiernaast afgebeelde schets). 

Uit de bespreking van dit inrichtingsvoorstel met 

de motorcrossvereniging en de andere betrokken 

partijen blijkt het volgende: 

 de parkeerplaats wordt half‐verhard 

uitgevoerd met open betonelementen en 

wordt landschappelijk ingepast op een 

zodanige manier dat dit aansluit bij de 

natuurontwikkeling Zaarderheiken; 

 het circuit komt verdiept te liggen ten opzichte van het huidige maaiveld. Huidige 

maaiveldhoogte is ca. 22,5 m NAP. In relatie tot de hoogte van de beek (ca. 16 m NAP) 

kan het circuit op 19 m NAP komen te liggen, hetgeen een verlaging van 3,5 m betekent 

ten opzichte van het huidig maaiveld. In het ontwerp komt dan een talud waarbinnen 

het circuit wordt gerealiseerd; 

 de motorcross‐activiteiten dienen voor het overige te voldoen aan de wettelijke 

geluidsregels en –normeringen. 

 

De vereniging zal dit bij de definitieve uitwerking door de banenbouwer meenemen in het 

ontwerp. 

4.3 REGIONAAL ALTERNATIEVENONDERZOEK CIRCUIT DE PEEL 

Om een oplossing te bieden voor regionale knelpuntsituaties op het gebied van 

gemotoriseerde sporten, tracht het Circuit de Peel een dergelijke faciliteit te bieden in de 

toekomst. Bij uitspraken van 21 juli 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State de besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg tot goedkeuring van het 

bestemmingsplan “Circuit de Peel” en tot verlening van een milieuvergunning voor het 

circuit de Peel in Venray vernietigd en (zelf voorziend) goedkeuring onthouden aan het 

bestemmingsplan “Circuit de Peel”.  
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In een notendop is de Afdeling van oordeel dat de keuze voor de in het MER in 

beschouwing genomen alternatieven onvoldoende is gemotiveerd, omdat de grens van het 

grondgebied van de gemeente Venray in dit geval niet reeds op zichzelf als criterium kan 

dienen voor het afbakenen van het alternatievenonderzoek. Deze jurisprudentie betekende 

dus dat een aanvullend regionaal alternatievenonderzoek buiten het grondgebied van de 

gemeente Venray moest worden uitgevoerd. Dit alternatievenonderzoek is eind 2010 

afgerond waarbij verschillende zoeklocaties in de regio nader zijn onderzocht. De gemeente 

Venray heeft op 21 december 2010 besloten de realisatie van het circuit op de locatie 

Bakelsedijk Zuid bij Ysselsteyn op te starten. 

 

De ontwikkeling van een trainingslocatie voor de motorcrossvereniging Venlo‐Blerick heeft 

al een intensief proces met gemeente‐ontgronder‐provincie‐staatsbosbeheer‐waterschap‐

vereniging doorlopen. In 2009 al is door B&W een besluit genomen om hiermee in te 

stemmen en de verdere uitwerking op te pakken. Sindsdien zijn gronden aangekocht, is 

afstemming met ontgronder en waterschap geweest en wordt nu een grondtransactie met de 

ontgronder voorbereid en de planologische procedure opgestart.  Deze locatie kan met 

andere woorden op afzienbare termijn ‐ en waarschijnlijk voordat circuit de Peel in zijn 

volledigheid in gebruik is genomen ‐ worden gerealiseerd. 

 

Initiatieven zijn niet vergelijkbaar 

Het initiatief voor Circuit de Peel betreft een locatie waar lawaaisporten gebundeld worden: 

het betreft diverse autosporten op twee asfaltbanen, een kartbaan (asfalt) en daarnaast een 

motorcrossbaan (een baan van zand). Het circuit is in tegenstelling tot Zaarderheiken niet 

alleen een trainingslocatie, wedstrijden zijn belangrijk, getuige de grote vaste tribune.  

Het circuit is in principe alle dagen open in het seizoen (globaal maart – oktober), maar met 

namen de weekenden kennen de activiteiten met op enige afstand hoorbaar geluid.  

 

Onderhavig bestemmingsplan betreft een trainingslocatie en is nadrukkelijk van een andere 

aard (alleen motorcross) en omvang dan de alternatievenstudie beoogd te zoeken.  

Het betreft een trainingslocatie voor motorcross met een openstelling van minder dan  

8 uur per week voor de Venlose crossers met een omvang van iets meer dan 3 ha.  

 

Streven van Circuit de Peel is een professionele sportomgeving, waar tal van motorsporten 

kunnen worden beoefend. Streven van de gemeente Venlo is een trainingslocatie te bieden 

voor alleen motorcross. Dit levert een substantiële bijdrage aan de breedtesport in Venlo, 

waar met name de jeugd, met zo mogelijk individuele begeleiding, de kans kan krijgen om 

zich binnen deze tak van sport verder te ontwikkelen. Op deze wijze zal ook het fenomeen 

‘wildcrossen’ kunnen worden voorkomen. 

 

De onderhavige trainingslocatie is alleen al daarom niet vergelijkbaar met de regionale 

lawaaisportlocatie Circuit de Peel, omdat dit circuit bedoeld is om plaats te bieden aan 

knelpunten in de regio op het gebied van gemotoriseerde sporten. Er is nadrukkelijk géén 

sprake van een grootscheepse saneringsoperatie, waardoor er geen plaats meer zou zijn 

voor lokale activiteiten. Bovendien is onderhavige locatie onderdeel van een huidige 

ontgrondingslocatie ten behoeve van zandwinning, grenzend aan een bedrijventerrein.  

Er gaat geen externe werking (bijvoorbeeld lucht‐ of geluidhinder) uit van onderhavige 

trainingslocatie en er is geen sprake van een knelpunt. 
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Regeling in het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 

motorsportlocatie te wijzigen in de bestemming bos. Van deze mogelijkheid kan gebruik 

worden gemaakt bijvoorbeeld indien er langer dan drie jaren geen motorcross meer wordt 

uitgeoefend, of zodra er voor de gebruiker van de motorcrosslocatie een gelijkwaardige, 

alternatieve locatie beschikbaar is.  Indien de motorsportfunctie van dit terrein om een van 

deze redenen mocht ophouden te bestaan, dan hebben B&W van Venlo in ieder geval de 

planologische instrumenten in handen om dit planologisch door te vertalen. 

 

Conclusie 

Resumerend kan dan ook worden gesteld dat onderhavige trainingslocatie kan worden 

gerealiseerd omdat deze niet vergelijkbaar is met Circuit de Peel qua aard van de 

activiteiten, gebruiksduur en omvang; zowel ruimtelijk als qua mitigerende maatregelen en 

investeringsniveau. Onderhavige locatie is een ruimtelijke ‘restlocatie’ van een 

ontgrondingslocatie en er treedt geen hinder op voor de nabij gelegen werk‐ of 

woonomgeving. Bovendien kent onderhavige locatie een lange voorbereiding en kan snel 

gerealiseerd worden, mogelijk nog vóór Circuit de Peel. Mocht de motorcrossfunctie op de 

trainingslocatie, om welke reden dan ook, ophouden te bestaan, hebben B&W een 

instrument in handen om het terrein te laten transformeren naar natuur. 
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5.1 M.E.R.-BEOORDELING 

De eerste vraag die beantwoord dient te worden is of dit bestemmingsplan een kader stelt 

voor latere m.e.r.‐beoordelingsplichtige activiteiten, in welk geval voor het 

bestemmingsplan een planMER moet worden opgesteld. Getoetst wordt of er belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu zijn als gevolg van het ter plaatse toestaan van een 

motorcrossterrein, die aanleiding geven tot het nader beoordelen van de vraag of er voor de 

verlening van de omgevingsvergunning (voorheen: milieuvergunning) een m.e.r.‐procedure 

moet worden doorlopen. 

 

Het bestemmingsplan ‘ Motorcross Zaarderheiken’ gaat een kader stellen voor een activiteit 

als bedoeld in het Besluit milieu‐effectrapportage,  onderdeel D (nr. 43), zoals van kracht tot 

1 april 2011: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een terrein niet zijnde een openbare 

weg, bestemd of ingericht voor het in wedstrijdverband of ter voorbereiding daarvan dan 

wel voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, in gevallen waarin 

de activiteit betrekking heeft op een openstelling van 8 uren of meer per week, een 

procedure gevolgd moet worden als bedoeld in de artikelen 7.8a tot en met 7.8e van de Wet 

milieubeheer (Mer‐beoordeling).  

De onderhavige activiteit valt ónder deze drempelwaarde van 8 uren per week, zodat 

formeel op grond van het Besluit m.e.r., zoals van kracht tot 1 april 2011, geen m.e.r.‐

beoordelingsplicht geldt noch dit bestemmingsplan plan‐m.e.r.‐plichtig is.  Op het moment 

dat de openstelling van het motorcrossterrein beperkt wordt tot minder dan 8 uren per 

week en de evenementen beperkt worden tot maximaal 3 per kalenderjaar, dan is een 

dergelijke procedure derhalve niet nodig. 

 

In oktober 2009 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat Nederland ook bij 

activiteiten die onder de drempelwaarde bleven van het Besluit m.e.r. wegens strijd met 

artikel 3:46 Awb een nadere motivering dient te eisen voor de reden waarom geen MER is 

opgesteld.  

Ter uitvoering van die uitspraak van het Hof is per 1 april 2011 het Besluit m.e.r. gewijzigd. 

De belangrijkste wijziging is dat de drempels voor de m.e.r.‐beoordeling zijn aangemerkt als 

indicatieve waarden. Dat betekent dat er nu als een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.‐

beoordeling’ beoordeeld moet worden of er voor het later te nemen besluit een m.e.r.‐

beoordeling nodig is. De indicatie dat een activiteit beneden de drempel ligt, betekent dat er 

waarschijnlijk geen sprake is van aanzienlijke milieugevolgen. 

 

 

5 Randvoorwaarden/ 
resultaten onderzoeken 

HOOFDSTUK 
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Categorie D.43 luidt vanaf 1 april 2011: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente 

race‐ en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen, in gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op een openstelling van acht uren of meer per week of een oppervlakte 

heeft van 5 hectare of meer.”. 

 

In dit geval betreft dit bestemmingsplan de activiteit van een permanente trainingsbaan 

voor motorcross met een openstelling van niet meer dan 8 uren per week en met een 

omvang van ca. 3,2 hectare. Op grond van de beschreven kenmerken van deze 

trainingsbaan en de gekozen locatie zijn er geen zodanige milieugevolgen dat het opstellen 

van een MER noodzakelijk is. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van het project op het 

gebied van geluid, luchtkwaliteit (fijnstof, stikstof, stikstofdepositie), bodem, water, externe 

veiligheid, archeologie, groen (natuur, landschappelijke inpassing en flora & fauna) en 

verkeer en parkeren. 

 

Indien ten aanzien van de motorcrosslocatie tot de conclusie wordt gekomen dat er geen 

m.e.r.‐beoordeling behoeft te worden uitgevoerd, hoeft voor het kaderstellende 

bestemmingsplan geen planMER te worden opgesteld. 

5.2 GELUID 

Het motorcrossterrein kan regulier worden meegenomen in de te realiseren zonering die 

noodzakelijk is door de ontwikkeling van bedrijventerrein Trade Port Noord en West. 

Ingevolge het Besluit omgevingsrecht, onderdeel C, categorie 19.1, onder g geldt een 

motorcrossbaan als een vergunningplichtige activiteit. De gemeente is bevoegd gezag voor 

geluid (< 8 u p/wk). Voor een goede beoordeling van die aanvraag is vooral een goed 

akoestisch onderzoek van belang, waarin ook gekeken is naar de luchtkwaliteit.  

 

Er is onderzocht (Adviesburo Van der Boom BV, februari 2009) welke geluidbelasting te 

verwachten is rond een nieuw aan te leggen motorcrossterrein aan de noordzijde van Venlo. 

Voor deze locatie is onderzocht welke geluidbelasting te verwachten is in de directe 

omgeving. Het akoestisch rapport is opgenomen in bijlage 2. 

 

Daarbij is uitgegaan van kengetallen op basis van recente geluidmetingen rond 

motorcrossterreinen en gegevens over de te verwachten activiteiten op het circuit.  

De geluidbelasting op de omgeving is bepaald met een rekenmodel.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai (VROM 1999). Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. 

trainingen (overdag) op het motorcrossterrein ligt bij de meest nabijgelegen woningen niet 

hoger dan 50 dB(A) (inclusief tonale correctie). In de avond ligt de geluidbelasting op 

hooguit 44 dB(A). Daarmee kan aan de vooralsnog aangehouden grenswaarden worden 

voldaan. De piekniveaus liggen overdag niet boven de 70 dB(A) en in de avond niet boven 

de 65 dB(A). 

 

Tijdens de wedstrijden ligt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij de woningen op 

hooguit 53 dB(A). De piekniveaus zullen bij de woningen (ook t.g.v. de start) op hooguit  

64 dB(A) liggen. De wedstrijden zullen onder een uitzonderingsregel vallen. 
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Het motorcrossterrein leidt bij aangegeven gebruik overdag (50 crossuren) tot een 

geluidbelasting bij woningen in de omgeving van 50 dB(A) en kan daarmee aan de eisen 

voldoen. ’s Avonds crossen is mogelijk maar dan dient het aantal crossuren te worden 

beperkt om nog aan een avondgrenswaarde van 45 dB(A) te voldoen. Omdat in de avond de 

toetsing op 5 m hoogte geschiedt, is dan de afscherming van de A73 minder groot.  

Een andere lay‐out van het terrein heeft weinig effect op de geluidbelasting in de omgeving. 

5.3 LUCHTKWALITEIT 

Knooppunt Zaarderheiken is een ʹhot spotʹ als het gaat om luchtkwaliteit. Overal vinden 

daar overschrijdingen van de normconcentraties plaats. Toch is het motorcrossen op de 

gedachte locatie aanvaardbaar te noemen, omdat de motorcross ʹniet in betekenende mateʹ 

bij zal dragen aan de (verslechtering van de) luchtkwaliteit. Met andere woorden, tegen de 

heersende achtergrondwaardes draagt de motorcrossactiviteiten gedurende <8 uur in de 

week daar slechts zeer weinig aan bij. Bovendien: de mensen die ofwel de sport beoefenen 

ofwel komen kijken zijn slechts gering in aantal en worden ook slechts gedurende korte tijd 

blootgesteld aan die luchtkwaliteit. Daarbij dragen de crossers ook ʹbeschermendeʹ kleding 

waardoor de gevolgen van blootstelling aan de luchtkwaliteit minder merkbaar zullen zijn. 

We hebben het hier dan over de reguliere activiteiten; incidentele grote activiteiten niet.  

 

Het aspect luchtkwaliteit is in het onderzoek van Cauberg‐Huygen (1 juli 2011) 

meegenomen (zie bijlage 3). Daaruit is het volgende gebleken. 

Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet vervangt het 

Besluit Luchtkwaliteit 2005. In de nieuwe wet is getalsmatig vastgelegd dat bepaalde  

projecten “niet in betekenende mate” (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. 

Op 1 augustus 2009 is het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) in 

werking getreden. Projecten die hierin zijn opgenomen hoeven niet meer getoetst te worden 

aan de grenswaarden. De motorcrosslocatie Zaarderheiken is geen NSL‐project, zodat 

onderzoek naar de gevolgen van luchtkwaliteit noodzakelijk is. 

Volgens het NIBM is vastgelegd dat de bijdrage aan de concentratie fijn stof en 

stikstofdioxide niet meer dan 3% mag bedragen van de jaargemiddelde grenswaarde van de 

betreffende stof. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,2 μg/m3. 

 

Bij de trainingslocatie kan worden uitgegaan van ca. 80 verkeersbewegingen per dag en  

103 crossuren per week op de motorcrosslocatie. Voor de wedstrijdsituatie geldt dat 

maximaal 800 verkeersbewegingen per dag zullen plaatsvinden en 300 crossuren per jaar op 

de motorcrosslocatie. Voor het onderhoud wordt rekening gehouden met een shovel die  

8 uur per week gebruikt zal worden op de dagen dat er geen motorcrossactiviteiten zal 

plaatsvinden. Het beoogde gebruik van de motorcrosslocatie en de omliggende rijkswegen 

zal zelfs in een worstcase benadering niet leiden tot het overschrijden van de 

gezondheidsnormen voor fijn stof en stikstofdioxide op de verblijfslocaties buiten de 

grenzen van de inrichting. De verkeersaantrekkende werking van de trainingslocatie 

voldoet daarmee ruim aan de NIBM‐grens en draagt dus niet in betekenende mate bij aan 

de luchtverontreiniging.  
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Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het opwaaien van (fijn) stof door het crossen over 

een onverharde ondergrond bepalend voor de berekende concentraties fijn stof binnen en in 

de directe omgeving van de motorcrosslocatie. Door het inzetten van een  sproei‐installatie 

bij droogte wordt dit in belangrijke mate beperkt , waardoor in de directe omgeving geen 

overschrijdingen zullen optreden. De berekende concentraties stikstofdioxide worden mede 

bepaald door de achtergrondconcentraties en de bijdragen door het verkeer in de omgeving. 

Uit de berekeningen volgt dat de concentraties stikstofdioxide (36μg/m3) op de grens van de 

motorcrosslocatie onder de vigerende grenswaarden (60μg/m3) ligt en deze niet zal 

overschrijden. 

 

Stikstofdepositie 

Achtergrond toetsing stikstofdepositie en Natura 2000  

De nieuwe inrichting en gebruik van de motorcrosslocatie heeft mogelijk ook indirecte 

effecten op natuurgebieden in de omgeving. De oorzaak van dergelijke indirecte effecten is 

gelegen in de mogelijke uitstoot van stoffen als gevolg van de ontwikkeling zelf of 

verkeerseffecten die met de ontwikkeling samenhangen. Uitstoot van stoffen kan een 

verzurende en vermestende werking hebben op kwetsbare natuurwaarden. Soms kan die 

indirecte werking op ruime afstand liggen van het beschouwde project, bijvoorbeeld 

wanneer er sprake is van verkeersaantrekkende werking op bepaalde wegen die op grote 

afstand door een kwetsbaar natuurgebied lopen.  

Momenteel is stikstofdepositie in potentie een probleem wanneer de depositietoename 

plaatsvindt in Natura 2000‐gebieden. Voor deze categorie natuurgebieden zijn concrete 

doelen voor habitats geformuleerd, en is tevens de gevoeligheid van die habitats voor 

stikstof voorzien van een drempelwaarde, de Kritische DepositieWaarde (KDW) voor 

stikstof. Momenteel vraagt de provincie als Bevoegd Gezag voor de 

Natuurbeschermingswet / Natura 2000‐gebieden om te analyseren of een project leidt tot 

negatieve effecten op Natura 2000‐gebieden en of sprake is van vergunningplicht vanwege 

de Natuurbeschermingswet.  

Indien op voorhand (de zogenaamde ‘voortoets’) kan worden uitgesloten dat een 

ontwikkeling leidt tot een significante verslechtering van habitats en/of een significante 

verstoring van soorten in het beschermde Natura 2000‐gebied hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en vormt de Natuurbeschermingswet 1998 geen belemmering voor de 

desbetreffende ontwikkeling.  

 

Voortoets potentiële stikstofbronnen motorcross  

De basis voor het toetsaspect ʹstikstofdepositie en Natura 2000ʹ ligt bij de beschouwing van 

mogelijke stikstofbronnen. Potentiële stikstofbronnen zijn agrarische bedrijvigheid zoals 

veehouderij of glastuinbouw, warmte‐krachtkoppeling, procesindustrie en verkeer over 

weg of over water. Verder bepaald ook de afstand tussen de potentiële bronnen enerzijds en 

het Natura2000 gebied anderzijds of sprake kan zijn een significant negatieve beïnvloeding. 

Zo geldt voor omvangrijke infrastructurele projecten – met verkeerstoenames tot circa 

30.000 motorvoertuigen per etmaal ‐ dat significante negatieve effecten zijn uitgesloten 

vanaf 3 kilometer van het desbetreffende projectgebied1.   

                                                                  

1   Grensafstand depositieberekeningen rijkswegen”, KEMA J.J. Erbrink d.d. 2009 
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De onderhavige locatie wordt gebruikt ten behoeve van de motorcross, en is bereikbaar 

voor gemotoriseerd verkeer, enerzijds voor sporters, anderzijds voor bezoekers. In de 

onderhavige situatie is het gemotoriseerde verkeer van, naar en binnen de inrichting 

derhalve bepalend voor de uitstoot van stikstofverbindingen. De verkeersaantrekkende 

werking van de motorcrosslocatie bedraagt circa 80 motorvoertuigen per etmaal. Daarnaast 

vinden circa 103 crossuren per week plaats. De motorcrosslocatie ligt hemelsbreed op een 

afstand van 5,8 km van het Natura2000 gebied de Maasduinen. Onderstaande afbeelding 

toont de ligging van de locatie ten opzichte van het omliggende Natura2000 gebied. 

 

 
 

Rekening houdend met het beïnvloedingsgebied van infrastructurele projecten, dat is 

vastgesteld op 3 km bij verkeerstoenames tot 30.000 motorvoertuigen per etmaal en de zeer 

lokale toename van stikstofbronnen in de onderhavige situatie op circa 6 km van de 

Maasduinen, is een significante stikstofdepositie als gevolg van de motorcrosslocatie binnen 

alle redelijkheid uitgesloten. 

 

Conclusie 

Gelet op aard en omvang van de activiteiten en de ruime afstand van het plangebied tot het 

Natura2000 gebied de Maasduinen kan worden uitgesloten dat de motorcrosslocatie leidt 

tot een significante verslechtering van habitats en/of een significante verstoring van soorten 

in het desbetreffende gebied. De Natuurbeschermingswet vormt daarmee geen 

belemmering voor de ontwikkeling.  

5.4 MILIEUZONERING 

Op grond van de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de VNG bedraagt de 

richtafstand tot gevoelige bestemmingen van een motorcrossterrein, dat minder dan 8 uur 

per week wordt opengesteld, ten aanzien van geluid 700 meter. Indien de aard van de 

omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden 

aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied dat gezien de ligging nabij drukke 

wegen al een hogere milieubelasting kent. Gelet op de reeds aanwezige infrastructuur is 

daarvan sprake ten aanzien van de kern Boekend. De richtafstand van 700 meter kan 

volgens de Handreiking in dat geval worden verlaagd naar 500 meter.  
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De afstand van de motorcrosslocatie tot de kern van Boekend bedraagt ca. 970 m, zodat 

wordt voldaan aan genoemde richtafstand. In de dorpskern van Boekend blijft sprake van 

een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

5.5 BODEM 

Of in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling bodemonderzoek moet worden uitgevoerd 

is afhankelijk van diverse aspecten. Een en ander is vastgelegd in de provinciale 

documenten ʺquick‐scan bodemkwaliteitʺ en ʺhandreiking ruimtelijke ontwikkeling 

Limburg, deel IIʺ. Hierin staat beschreven dat slechts bij hoge uitzondering de beoordeling 

van het aspect bodemkwaliteit achterwege kan blijven.  

 

Af te leiden valt dat bij de afweging of er al dan niet onderzoek moet worden verricht vooral 

ook het gewijzigde gebruik van de niet bebouwde gronden moet worden betrokken.  

 

Locatie motorcrossterrein 

De gronden waarop de motorcrosslocatie is voorzien, zijn thans in gebruik als agrarische 

grond, bosgebied of grasland. Aan deze gebruiken worden in de regel strengere eisen 

gesteld aan de bodemkwaliteit als voor een motorcrosslocatie.  

Op deze gronden is de uitvoering van een bodemonderzoek niet relevant, tenzij uit een 

globaal historisch onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 

bodemverontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor het toekomstige 

gebruik. Derhalve is een globaal historisch onderzoek uitgevoerd. Uit informatie van de 

gemeente Venlo blijkt dat op de locatie geen verdachte activiteiten hebben plaats gevonden 

(bron: Globis). Verder blijkt dat aangrenzend van de locatie onderzoeken zijn uitgevoerd in  

het kader van de aanleg van de Rijksweg 73 zuid en de toegangsweg naar Tradeport West. 

In deze onderzoeken zijn geen of slechts lichte verontreinigingen aangetroffen (bron: 

Bis4All). De locatie is derhalve onverdacht voor verontreinigingen die een belemmering 

kunnen vormen voor het voorgenomen gebruik.  

 

Op basis van bovenstaande wordt de bodemkwaliteit geschikt geacht voor het 

voorgenomen gebruik. Opgemerkt wordt dat indien grond van de locatie wordt afgevoerd 

er wel onderzoek noodzakelijk kan zijn om de afvoerbestemming van de grond te kunnen 

bepalen. Verder kan het zijn dat in het kader van de milieuvergunning c.q. melding in het 

kader van het activiteitenbesluit de uitvoering van een nulsituatie onderzoek noodzakelijk 

kan zijn. 

 

Tijdens het gebruik van de locatie ten behoeve van de motorcross zullen adequate 

voorzieningen en maatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. 

 

Percelen natuurcompensatie 

In verband met de realisatie van het motorcrossterrein wordt ter compensatie natuur 

ontwikkeld. In januari 2012 is voor deze percelen een vooronderzoek uitgevoerd 

(zie bijlage 4). Uit dit vooronderzoek is gebleken dat ter plaatse van een 

natuurcompensatieperceel mogelijk sprake is geweest van een stortplaats.  
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Naar aanleiding van de verdenking van de voormalige aanwezigheid van een stortplaats is 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K, nummer 8896 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Dit verkennend bodemonderzoek is eveneens opgenomen in 

bijlage 4.  

 

In de grondmonsters ter plaatse is tijdens het veldonderzoek echter geen stortmateriaal 

aangetroffen. Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in de boven‐ en ondergrond met 

zware metalen, PAK, PCB en minerale olie en plaatselijk is een matige verontreiniging 

aanwezig met lood in de zandige ondergrond (0,5‐1,0 m‐mv.). Aangezien de matige 

verontreiniging met lood in de grond nog niet verticaal en niet horizontaal op het 

naastgelegen vak B is afgeperkt, kan een geval van ernstige bodemverontreiniging niet 

uitgesloten worden. Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium. 

 

Gezien het feit dat de gehalten in de grond en/of het grondwater niet de interventiewaarde 

overschrijden, wordt er niet verwacht dat er een geval van ernstige bodemverontreiniging 

op de locatie aanwezig is. Dit dient echter in een later stadium, doch vóór uitvoering van de 

werkzaamheden ten behoeve van natuurcompensatie, nog nader bepaald te worden 

middels een diepere boring en twee aanvullende boringen ter plaatse van vak B en de 

bijbehorende analyses. Dit om uit te kunnen sluiten dat de aangetoonde matige 

verontreiniging geen deel uitmaakt van een groter geval van (ernstige) bodem‐

verontreiniging.  

5.6 WATER 

Kader 

De aandacht voor water is niet nieuw, maar de afgelopen jaren steeds groter geworden. 

Met de ondertekening van de Startovereenkomst “Waterbeleid 21e eeuw” later gevolgd 

door het “Nationaal Bestuursakkoord Water” (NBW) bevestigden Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen dat water een belangrijke rol moet spelen bij de ontwikkeling 

en totstandkoming van ruimtelijke plannen. Om dit te bereiken werd de watertoets 

geïntroduceerd: het procesinstrument dat ruimtelijke plannen rekening laat houden met 

water. De afspraak is dat vanaf het moment van ondertekening van de startovereenkomst 

op 14 februari 2001 de watertoets zal worden toegepast. In het najaar van 2003 is de 

watertoets ook wettelijk vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat de ruimtelijke ordenaars 

in Nederland bij het maken van plannen vanaf het begin aandacht moeten hebben voor alle 

aspecten van water. Een goede afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening zijn dus 

noodzakelijk. Water is één van de ordenende principes die de ruimtelijke ordening moet 

hanteren. 

 

Waterbeleid 

Waterbeheer is niet iets van alleen de waterbeheerders. Waterbeheerders zoeken dan ook 

nadrukkelijk de samenwerking met anderen. Dit komt onder andere tot uiting in diverse 

beleidskaders van Europees tot gemeentelijk beleid. Vanuit het Europese beleid vormen de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Europees Milieu‐ en natuurbeleid en het Verdrag 

van Malta de belangrijkste beleidsstukken. 
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Op Rijksniveau zijn dit de 4e Nota Waterhuishouding (NW4) en het Waterbeleid 21e eeuw: 

Anders omgaan met water (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water en de 5e Nota 

Ruimtelijke Ordening. 

Vanuit het Provinciale beleid zijn in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) op 

hoofdlijnen provinciebrede uitgangspunten ten aanzien van het waterbeheer opgenomen en 

wordt ingegaan op de rol en taak van de regionale waterbeheerders. In de “Blauwe 

waarden” staat het behoud en herstel van een veerkrachtig watersysteem centraal. Daarbij 

komen onder andere de doelstellingen en ambities voor waterkwaliteit, retentie, 

waterbodemkwaliteit, beekherstel, verdrogingsbestrijding en erosiebestrijding aan bod. 

Naast het POL is tevens de stroomgebiedsvisie Limburg richtinggevend voor het 

waterbeleid in Limburg. De stroomgebiedsvisie Limburg is eind 2002 door de Provincie 

Limburg in samenwerking met de waterbeheerders in het kader van WB21 opgesteld. 

Hierbij is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem in de 21e eeuw op 

orde te brengen en te houden, rekening houdend met een (landelijk) in ontwikkeling zijnde 

nieuwe, scherpere normering en een klimaatsverandering waarbij in 2050 10% meer 

neerslag verwacht wordt. Het beleid zoals dat wordt gevoerd door het waterschap is 

vastgelegd in het  waterbeheersplan Waterschap Peel en Maas 2010‐2015. Het bevat de 

beleidsvoornemens voor de planperiode 2010‐2015. Daarnaast wordt er een globale doorkijk 

geboden naar de toekomst. Het waterbeheersplan vormt de weergave wat de maatschappij 

in al zijn geledingen van het waterschap mag verwachten. De waterbeheerder in de vorm 

van het Waterschap beheert het waterhuishoudkundig stelsel middels een keur en legger.  

In de legger zijn werkzones vastgelegd en staat omschreven wie eigenaar en 

onderhoudsplichtig is. 

 

Noord‐ en Midden‐Limburg kent een gevarieerd landschap met allerlei functies, zoals 

landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie.  

Al deze functies stellen andere eisen aan het waterpeil. Het Waterschap Peel en Maas zorgt 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende belangen.  

 

Hemelwater en afvalwater 

De motorcrossbaan wordt (uiteraard) onverhard aangelegd. Op maaiveldniveau aan de 

Newtonweg wordt een permanente halfverharde parkeergelegenheid aangebracht.  

De afwatering van het onverharde terrein wijzigt niet. De retentiegreppel aan de voet van 

de A73 blijft in tact, evenals de huidige Everlose beek. 

Indien in de toekomst gebouwen, installaties of andere vormen van verharding worden 

opgericht/aangebracht, zal in dat kader worden bekeken welke maatregelen getroffen 

moeten worden ter opvang en infiltratie van hemelwater en eventueel vrijkomend 

(huishoudelijk) afvalwater. Duidelijk is wel dat daarvoor eigen maatregelen moeten worden 

getroffen. 

 

Everlose beek 

Als nadere eisen c.q. uitgangspunten voor het Waterschap Peel en Maas geldt het volgende: 

 De onderlinge afstand tussen de ‘lussen’ van de beek dient minimaal 20 meter te 

bedragen.  
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Dit ter voorkoming van een natuurlijke doorsteek van de beek. Vraag is in hoeverre zich 

dit zal voordoen, aangezien de huidige beekloop als overloop zal dienen, maar dit 

uitgangspunt zal bij de nadere detaillering van de precieze beekloop mee worden 

genomen. 

 De bodem van de beek kan tot 1 meter worden verhoogd. 

 Er dient een zo natuurlijk mogelijke stuwing van de beek plaats te vinden met 

mogelijkheid van retentie. 

 De meandering moet passen bij het gebied van de Maas en de middenloop van de beek 

en het waterafvoerend debiet dat daarbij hoort. 

 Doel is vernatting met ecologisch perspectief. 

Met deze punten is in het inrichtingsvoorstel voor de motorcrossbaan in relatie tot de 

Everlose beek rekening gehouden. 

 

Op basis van de bespreking met het Waterschap d.d. 22‐2‐2008 wordt geconstateerd dat dit 

voorstel de instemming van alle betrokken partijen, dus ook het Waterschap, kan hebben. 

De genoemde punten dienen als uitgangspunt bij de uitwerking en detaillering, waarbij 

onder andere de calibratie wordt berekend. 

5.7 EXTERNE VEILIGHEID 

Een andere vorm van hinder is externe veiligheid. Externe veiligheid beschrijft het risico 

voor personen (zowel individueel als per groep) als gevolg van activiteiten met gevaarlijke 

stoffen. Van belang zijn enerzijds de risicovolle bedrijven en anderzijds het transport van 

gevaarlijke stoffen. Vanuit externe veiligheid gezien zijn de volgende aandachtspunten ter 

overweging: 

1. Veiligheid vanuit de inrichting naar de omgeving. 

2. Veiligheid vanuit de omgeving naar de inrichting. 

3. Veiligheid vanuit de omgeving naar de projectlocatie, via het spoor, de weg en het 

water2 ). 

 

Voor het aangeven van de risico’s is gebruik gemaakt van het onderzoek externe veiligheid, 

die in het kader van Trade Port West zijn uitgevoerd. 

 

Ad 1 Veiligheid vanuit de inrichting naar de omgeving. 

Het plan omvat het realiseren van een motorcrossbaan. Deze inrichting kent geen externe 

veiligheidsrisico’s voor de omgeving, omdat er geen sprake zal zijn van opslag van 

gevaarlijke stoffen, zoals een propaantank.  

 

Ad 2 Veiligheid vanuit de omgeving naar de inrichting. 

De Bevi‐inrichting in de omgeving van het plangebied is de ECT Railterminal. De PR10‐6 

contour ligt niet over het plangebied. Daarmee wordt ten aanzien van het bestemmingsplan 

het wettelijke beschermingsniveau geboden. Vanuit het plaatsgebonden risico vormt deze 

Bevi‐inrichting geen belemmering voor het nieuwe bestemmingsplan.  

 

                                                                  

2   Voor de invloed vanuit transportroutes wordt gebruikgemaakt van de circulaire risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen, januari 2010. 
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Op basis van een onderzoek voor het naastgelegen TPW‐terrein3  is gekeken naar het 

groepsrisico van deze terminal. In de rapportage over dit terrein is aangegeven dat het 

groepsrisico niet verandert, omdat het een conserverend plan betreft. Het groepsrisico blijft, 

onder de oriëntatiewaarde. Omdat het motorcrossterrein geen intensief bezochte locatie is 

met vele mensen gedurende de dag, is de verwachting dat het MC‐terrein geen invloed 

heeft op de hoogte van het groepsrisico. 

 

Ad 3 Veiligheid vanuit de omgeving naar de projectlocatie, via de weg en/of water *). 

Het terrein ligt tussen diverse transportassen in, te weten: 

 het spoortraject Eindhoven ‐ Venlo,  

 de snelweg A67 (Afrit 39 Sevenum – knooppunt Zaarderheiken) en 

 de snelweg A73 (Knooppunt Zaarderheiken ‐ afrit 13 Venlo West).  

 

Over dit spoor en deze wegen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats.  

Met de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, januari 2010 is gekeken of 

voor deze wegen een plasbrandaandachtsgebied (PAG) of een veiligheidszone van 

toepassing is.  

 

VEILIGHEIDSZONE 

Een veiligheidszone is een bepaalde zone langs de weg waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten 

zijn toegestaan. Nieuwe beperkt-kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen 

toegestaan4.  Een Veiligheidszone wordt gemeten vanuit de as van de weg. Een PAG is het gebied tot 

30 meter van de weg waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden 

gehouden met de effecten van een plasbrand. De 30 meter voor de PAG wordt gemeten vanaf de 

rechter rand van de rechter rijstrook. 

 

De A67 heeft ter hoogte van het motorcrossterrein zowel een PAG als een veiligheidszone. 

De veiligheidszone is 22 meter (circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, 

januari 2010). Het motorcrossterrein ligt buiten deze zones. Op basis van het onderzoek 

voor Trade Port West is er geen groepsrisico voor dat plangebied, vanwege het 

conserverende karakter.  

Gezien de ligging van de maatgevende kilometer voor het groepsrisico en het geringe aantal 

aanwezigen op het MC‐ terrein is de verwachting dat het groepsrisico niet verandert, ten 

opzichte van de berekening voor het TPW‐gebied. 

 

De A73 heeft geen PAG en geen veiligheidszone ter hoogte van het plangebied. Verder ligt 

de maatgevende kilometer voor het groepsrisico ten noorden van de A67, waardoor het MC 

naar verwachting geen bijdrage levert aan het groepsrisico, ook vanwege de lage aantallen 

aanwezigen. 

 

                                                                  

3   Bestemmingsplan Trade Port West, onderzoek externe veiligheid, oranjewoud in opdracht van de 

gemeente Venlo, December 2009 

4   Het motorcrossterrein is volgens Bevi een beperkt kwetsbaar object, categorie: sport en recreatie 

buiten extensief. 
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Aan de zuidzijde van het plangebied ligt het spoortraject Eindhoven‐Venlo. Op basis van de 

vervoersprognose voor 2020 is er een PR10‐6 contour5  van 5 meter. Deze contour ligt niet 

over het plangebied en legt daarom geen beperking op het motorcrossterrein. Ook voor 

deze transportas wordt niet verwacht dat het groepsrisico hoger wordt als gevolg van het 

MC. Dit op basis van de ligging van de maatgevende kilometer in de rapportage voor het 

TPW‐terrein en de verwachte lage aantal aanwezigen. 

 

Op basis van bovenstaande beschouwing wordt voor alle omliggende risicobronnen niet 

verwacht dat het groepsrisico toeneemt. Echter vanwege de ligging van het terrein moeten 

de personen op het motorcrossterrein in staat zijn om zelfstandig te kunnen vluchten in 

geval van een calamiteit op de omliggende transportassen en de railterminal. Dit wil zeggen 

dat vluchten van de risicobronnen af mogelijk moet zijn. Daarnaast moet het gebied 

bereikbaar zijn voor hulpdiensten om adequaat te kunnen optreden in het geval van 

calamiteiten.  

 

De brandweer Limburg‐Noord (District Weert) heeft op 17 december 2010 advies 

uitgebracht over het bestemmingsplan (zie bijlage 5). Gelet op de drie transportassen 

waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden adviseren zij het volgende: 

1. een vluchtweg opnemen van de A73 af in westelijke richting, en 

2. uitsluiten van activiteiten voor grote groepen personen 

In een vluchtweg in westelijke richting is middels de Newtonweg voorzien.  

Het aantal evenementen op het terrein is beperkt tot 3 weekeinden per jaar. Deze 

evenementen worden onder auspiciën van de M.O.N. (Motorsport Organisatie Nederland) 

georganiseerd. Tijdens een dergelijk evenement bestaan de wedstrijden uit een 

jeugdwedstrijd en een nationale wedstrijd. Het aantal deelnemers per dag is gemiddeld 100. 

Deze deelnemers rijden ’s morgens 1x een training per klasse en daarna 2 manches per 

klasse. Aan publiek worden 1000 toeschouwers verwacht, verdeeld over dag en tijden en 

verspreid over de locatie. De risicoʹs worden daarmee zoveel mogelijk beperkt. 

5.8 ARCHEOLOGIE 

Volgens de in 2007 vastgestelde Archeologische Beleidskaart van de gemeente Venlo valt 

het plangebied in een gebied dat is vrijgegeven voor vervolgonderzoek. De reden hiervoor 

is dat het terrein door (bouw)werkzaamheden in het verleden zodanig verstoord is, dat geen 

archeologische waarde meer is te verwachten. Binnen het plangebied is weliswaar een 

archeologische vindplaats bekend, maar gezien de geconstateerde verstoring is op basis 

hiervan geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Mochten desondanks tijdens 

graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, geldt er een 

meldingsplicht op grond van de Monumentenwet 1988 (artikel 53). 

5.9 GROEN 

Ontgronding 

Ter plaatse van de motorcrosslocatie wordt een zandwinning gerealiseerd, waarvoor een 

vergunning is verleend welke expireert in 2014.  

                                                                  

5 O.b.v. rapportage onderzoeken externe veiligheid TPW. 
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Ten aanzien van deze zandwinning bestaat het voornemen om deze uit te breiden en na 

afloop van de zandwinning het gebied te herinrichten ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Hiervoor dient een nieuwe ontgrondingsvergunning bij de provincie Limburg te worden 

aangevraagd. De ontgronder is in voorbereiding van een dergelijke aanvraag in overleg met 

de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 

herbruikbare grond. Ter plaatse van de motorcrosslocatie zal worden ontgrond tot  

NAP + 16 m, dat vervolgens zal worden opgehoogd tot NAP + 20 m. De benodigde 

springheuvels zullen met aangevoerde grond worden gerealiseerd. Op termijn wordt ook de 

aanleg van een aantal geluidswallen beoogd. Deze ontgrondingsvergunning vormt een 

bijlage bij dit bestemmingsplan (zie bijlage 1). 

 

Landschappelijke inpassing 

Het behoud van de Everlose beek diende mede als uitgangspunt voor de te nemen 

kwaliteitsverbeterende maatregelen. Om de beek ruimtelijk gescheiden te houden van het 

motorcrossterrein wordt de bestaande bosrand bovenop het talud van de beek met 3.260 m2 

uitgebreid en verstevigd met een 10 meter brede bosrand, bestaande uit o.a. ruwe berk, 

grove den en zomereik. Deze bosrand loopt door tot aan het talud van de rijksweg 73, 

hetgeen tevens een afschermende functie heeft voor het verkeer op die snelweg. Het talud 

van de rijksweg 73 is ingeplant met struikbeplanting die 2 tot 3 meter hoog kunnen worden. 

Ter voorkoming van inkijk vanaf de rijksweg op de baan wordt een landschappelijke haag 

van ca. 3 m breed geplant parallel aan de rijksweg, bestaande uit o.a. meidoorn, Spaanse 

aak, hazelaar en hulst. Die haag bestaat grotendeels uit struiken die een maximale hoogte 

kunnen bereiken van 7 tot 8 meter. Door het te plegen onderhoud en beheer dienen deze 

struiken een permanente hoogte van 4 tot 5 meter te bezitten. Hierdoor wordt voor verkeer 

komende uit noordelijke richting het directe zicht op de motorcrossbaan voorkomen, 

hetgeen de verkeersveiligheid bevordert. Het motorcrossterrein wordt hierdoor fysiek 

zodanig afgescheiden dat de crossers zich tot het eigen terrein moeten beperken. 

Aan de zijde van de Newtonweg zal ter afscherming van visuele hinder eenzelfde 

landschappelijke haag van ca. 3 m breed worden aangeplant van 1,65 m hoog. Deze hagen 

hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1.116 m2. 

Bij de regels van dit bestemmingsplan is een landschapsinrichtingsplan (beplantingsplan en 

beplantingslijst) gevoegd waarin een soortenlijst is opgenomen, evenals het aantal te planten 

struiken en bomen van elke soort. 
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In onderstaande inrichtingsschets is de landschappelijke inpassing van het terrein  

weergegeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1  

Inrichtingsschets (bron 

ARCADIS) 
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Limburgs Kwaliteitsmenu 

De provincie heeft het Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld. Het Limburgs Kwaliteitsmenu 

geeft de voorwaarden waaronder bepaalde ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals de 

motorcrosslocatie mogelijk zijn. De beoogde ontwikkelingen moeten gepaard gaan met een 

verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Voor de motorcrosslocatie is een 

kwaliteitsbijdrage nodig, waarmee de ontwikkeling gecompenseerd wordt. Het realiseren 

van de motorcrosslocatie valt onder de module “Niet gebiedseigen recreatie” van het 

Limburgs Kwaliteitsmenu. De kwaliteitsverbetering bestaat dan uit een ruimtelijke en 

landschappelijke inpassing (zoals vorenstaand aangegeven) alsmede een kwaliteitsbijdrage 

van € 25,‐‐ per m2 b.v.o. bij realisatie van opstallen als rennerskwartier en dergelijke.  

 

Kwaliteitsbijdrage 

De kwaliteitsverbetering zal enerzijds op de motorcrosslocatie worden gerealiseerd door 

middel van de beschreven landschappelijke inpassing.  

Afbeelding 2  

Profiel A 

 

Afbeelding 3  

Profiel B West 

 

Afbeelding 4  

Profiel B Oost 
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De kwaliteitsbijdrage op grond van het LKM zal worden gerealiseerd door aankoop, 

inrichting en beheer van percelen in de directe omgeving van de motorcrosslocatie. Deze 

percelen passen binnen de kaders van het Natuurontwikkelingsplan Venlo‐West.  

In dit geval zijn een drietal ‘overhoeken’, welke als gevolg van de aanleg van de RW73 zijn 

ontstaan, in eigendom verkregen door de gemeente Venlo. Het betreft hier percelen welke 

iets zuidelijker zijn gelegen dan de planlocatie (zie tekening) betreffen de percelen 

kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K, nrs. 9643 (ged.) en 8896 (geheel) en het perceel 

kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie N, nr. 2682 (ged.) met een gezamenlijk 

oppervlakte van 3.125 m2. Deze percelen zijn in de vigerende bestemmingsplannen “Trace 

Rijksweg 73 deelplan II” resp. “Klingerberg” bestemd tot verkeersdoeleinden resp. 

agrarische doeleinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit bestemmingsplan krijgen deze percelen de bestemming “Natuur” en zullen op deze 

gronden inrichtingsmaatregelen worden getroffen, passend binnen het 

Natuurontwikkelingsplan Venlo‐West en conform het opgenomen beplantingsplan. 

Voorts zijn in de regels voorwaardelijke bepalingen opgenomen omtrent de 

landschappelijke inpassing van de percelen. De motorcrosslocatie mag pas in gebruik 

worden genomen indien de landschappelijke inrichting van het perceel zelf en van de 

compensatiepercelen is gerealiseerd. Daarmee is de realisatie, beheer en onderhoud van de 

landschappelijke inrichting gewaarborgd. 

 

Boscompensatie 

Ten behoeve van de toekomstige motorcrosslocatie is ca. 3.200 m2 bos gekapt.  

De Boswet vraagt dan om een 1:1 herplantplicht met de volgende provinciale toeslagen: bos 

jonger dan 25 jaar 17% en bos ouder dan 25 jaar 33% toeslag.  
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Op grond van een opname van dit bos, is de gemiddelde leeftijd van het bos jonger is dan  

25 jaar zodat er een 17% toeslag geldt. De boscompensatie bedraagt dan 3.744 m2 (0,37 ha). 

Deze compensatie vindt plaats op het perceel van de motorcrosslocatie middels herplant. 

Enerzijds wordt de compensatie ingevuld door uitbreiding van de bestaande bosrand. Deze 

uitbreiding heeft een totale omvang van 3.260 m2. Anderzijds wordt de compensatie 

ingevuld door aanplant van struweelbos met een totale lengte van 1.116 m2.  

 

MJPO 

Deze maatregelen zijn ook besproken met SBB en provincie Limburg in het kader van de 

ontsnipperingsmaatregelen van het MJPO. De voorgestelde compensatie sluit daar naadloos 

op aan. 

 

Kwaliteitscommissie 

Het plan is door de Kwaliteitscommissie van de Provincie Limburg beoordeeld en positief 

bevonden. Dit is schriftelijk bij brief d.d. 19 juli 2011 medegedeeld. Het advies is als bijlage 6 

bij dit bestemmingsplan toegevoegd. 

 

Flora en faunawet 

Op 1 april 2002 is de Flora en faunawet in werking getreden. Betreffende wet biedt het 

juridisch kader voor de bescherming van dier‐ en plantensoorten. Indien in een gebied een 

ontwikkeling plaatsvindt dient van tevoren een inventarisatie plaats te vinden naar de 

eventuele aanwezigheid van de beschermde soorten. Indien beschermde soorten op de 

planlocatie aanwezig zijn dient een afweging plaats te vinden met betrekking tot het tijdstip 

van de bouw, bijvoorbeeld na het broedseizoen. 

 

Om inzicht te krijgen in of de voorgenomen aanleg van een motorcrosslocatie leidt tot 

overtredingen in het kader van de Flora‐ en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 

(Natura 2000) en de Ecologische hoofdstructuur (EHS) is een quick scan natuurwetgeving 

uitgevoerd (zie bijlage 7). Het doel van deze quick scan is vast te stellen of beschermde 

plant‐ en diersoorten aanwezig zijn in het plangebied en het uitvoeren van een 

habitatgeschiktheidsbeoordeling. Daarnaast is het effect van de aanleg van een 

motorcrosslocatie op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en EHS) beoordeeld. Uit het 

onderzoek blijkt of een ontheffing in het kader van de Flora‐ en faunawet noodzakelijk is en 

of mitigatie dan wel compensatie vereist is. Daarnaast is weergegeven welke 

vervolgstappen noodzakelijk zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en EHS. 

 

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit voormalig akkerland en een monotoon 

stukje met naaldbomen (grove den). Hier staat een mengsel van naald‐ en loofbomen, 

zonder veel onderbegroeiing. Dit stuk grond bevat weinig natuurwaarden en is alleen 

geschikt voor algemene soorten.  

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de 

uitvoer van de geplande werkzaamheden op de planlocatie: 

 In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van broedvogels aangetroffen. 

 Binnen het plangebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen van zwaar beschermde 

vleermuizen aanwezig. 
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 Binnen het plangebied zijn geen belangrijke foerageergebieden van vleermuizen 

aanwezig. 

 Mogelijk maakt de bosrand onderdeel uit van een vaste vliegroute van vleermuizen. 

 In het bosperceel zijn tijdens het veldbezoek verschillende nesten van de rode eekhoorn 

aangetroffen. 

 Delen van het plangebied zijn mogelijk onderdeel van het leefgebied van de 

levendbarende hagedis. 

 Negatieve effecten ten gevolge van de aanleg of het gebruik van de motorcrosslocatie op 

door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden (Natura 2000‐gebieden) zijn 

uitgesloten. 

 Negatieve effecten ten gevolge van de aanleg of het gebruik van de motorcrosslocatie op 

beschermde gebieden behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn 

uitgesloten. 

 Kolonisatie van het plangebied door zwaar beschermde rugstreeppadden moet 

voorkomen worden door tijdens de werkzaamheden de aanwezigheid van water in de 

vorm van plassen te voorkomen en het gebied af te schermen met behulp van een 

amfibieënscherm. 

 In het kader van de ontgronding dienen mogelijk negatieve effecten op broedvogels in 

beeld te worden gebracht en indien nodig zal hiervoor in het kader van de Flora‐ en 

Faunawet ontheffing moeten worden aangevraagd door de ontgronder. Wanneer de 

bomen binnen het plangebied in het kader van de ontgronding gekapt worden neemt de 

bosrand van het aangrenzende perceel een mogelijke functie als vaste vliegroute van 

vleermuizen over. 

 Tijdelijk kan het plangebied minder geschikt zijn als foerageergebied voor vleermuizen. 

Doordat het hoogstens marginaal foerageergebied betreft dat in de directe omgeving van 

het plangebied voldoende voor handen is, zijn significant negatieve effecten op 

foerageergebied van vleermuizen uitgesloten. 

 In het kader van de ontgronding dient een afweging gemaakt te worden ten aanzien van 

de kap van bomen in relatie tot bestaande nesten. Indien de nesten van de rode eekhoorn 

nog in gebruik zijn dient de ontgronder mitigerende maatregelen te treffen om negatieve 

effecten op deze soort te voorkomen. Daarnaast moet de ontgronder ontheffing 

aanvragen bij de Minister van ELI. 

 In het kader van de ontgronding moet nader onderzoek plaatsvinden naar de 

levendbarende hagedis om te bepalen of deze soort aanwezig is in het plangebied. 

Indien levendbarende hagedissen aanwezig zijn binnen het plangebied moet de 

ontgronder mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen treffen om negatieve 

effecten op deze soort te voorkomen. Daarnaast moet de ontgronder ontheffing 

aanvragen bij de Minister van ELI. 

 Voor de overige beschermde zoogdier‐ en amfibiesoorten ten aanzien waarvan verboden 

handelingen te verwachten zijn, geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen 

in het kader van de AMvB art. 75 van de Flora‐ en faunawet. Dit betekent dat voor deze 

soorten geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden bij de Minister van ELI. Bij deze 

soorten moet de zorgplicht wel in acht genomen worden. 

 

Oftewel, het is op voorhand niet uit te sluiten dat er beschermde soorten binnen het 

ontgrondingsgebied voorkomen. Er moet dan vooral gedacht worden aan jaarrond 

beschermde vogels zoals spechten en roofvogels die broeden in de bomen.  
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Tevens kunnen vleermuizen gebruik maken van het plangebied als foerageergebied. 

Mochten er soorten zijn die een negatief effect zullen ondervinden van de voorgenomen 

ontgronding, zullen er voor de beschermde soorten in het kader van de Flora‐ en Faunawet 

ontheffing moeten worden aangevraagd door de ontgronder. 

5.10 VERKEER EN PARKEREN 

De gebruikers van de motorcrosslocatie zullen de leden van de motorcrossvereniging MC 

Venlo‐Blerick zijn. De baan wordt minder dan 8 uren per week gebruikt: en maximaal drie 

weekenden per kalenderjaar. Men komt per auto met aanhanger met daarop de crossmotor 

naar de locatie. Iedere gebruiker van de locatie is geheel zelfvoorzienend, dat wil zeggen dat 

eigen materiaal en brandstof en dergelijke wordt meegenomen. Naar verwachting en op 

grond van de ervaringscijfers van MCVB zullen maximaal 25 rijders gedurende 2 uren 

overdag en 6 rijders gedurende 0,5 uur in de avond tijdens trainingen in de baan actief zijn.  

De motorcrosslocatie is gelegen aan de Newtonweg. Door middel van een eenvoudige inrit 

kan de ontsluiting tot de motorcrosslocatie worden gerealiseerd. Op maaiveldniveau is in 

het schetsontwerp voorzien in voldoende (half‐)verharde parkeergelegenheid (1.000 m2).  

Verkeerskundig gezien is dit geen probleem. Wel zal verkeerstechnisch gezien een veilige 

in‐ en uitrit moeten worden aangebracht. Parkeren et cetera dient te geschieden op eigen erf; 

parkeren langs de openbare weg of in de berm is niet toegestaan. 

 

De (half)verharde parkeergelegenheid wordt zodanig landschappelijk ingepast dat dit 

aansluit op de natuurontwikkeling Zaarderheiken. 

5.11 CONCLUSIE 

De conclusie van de in dit hoofdstuk uitgevoerde toetsing is dat zich bij de 

motorcrosslocatie Zaarderheiken geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen 

voordoen die noodzaken tot een nadere m.e.r.‐beoordeling. De belangrijkste overwegingen 

hierbij zijn dat de negatieve milieugevolgen, met inachtneming van de ligging en de 

kenmerken van het project, zeer beperkt van omvang zijn. Dit te meer daar bij de uitwerking 

van het bestemmingsplan compenserende maatregelen wat betreft natuur en landschap 

worden genomen. 

Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat een m.e.r. geen meerwaarde heeft en een nadere 

beoordeling daarover ten tijde van de vergunningverlening niet nodig is. Het opstellen van 

een planMER voor het bestemmingsplan ‘ Motorcross Zaarderheiken’ is daarom niet 

noodzakelijk. 
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6.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de voorkomende functies in het bestemmingsplan 

worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de recente uitgave ʺStandaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannenʺ, kortweg SVBP. 

6.2 PLANOPZET 

De van het bestemmingsplan deel uitmakende planregels worden ‐ voor zo ver nodig geacht 

‐ van een nadere toelichting voorzien. De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding 

gegeven bestemmingen. De regels geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet 

mogen worden gebruikt en wat en hoe er mag worden gebouwd. Bij de opzet van de 

planregels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te 

regelen, wat werkelijk noodzakelijk is. 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels. 

2. Bestemmingsregels. 

3. Algemene regels. 

4. Overgangs‐ en slotregels. 

 

Deze hoofdstukindeling is opgebouwd conform de richtlijnen uit de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008).  

 

In hoofdstuk 1 worden enkele in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, 

zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt 

aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt  

bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden 

per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld.  

 

De hoofdbestemming betreft Sport‐ Motorcrossterrein. De bebouwing dient gebouwd te 

worden binnen het bouwvlak zoals aangegeven op de verbeelding. Het gebruik voor 

motorcross minder dan 8 uren per week en gedurende maximaal 3 evenementen per jaar is 

binnen deze bestemming toegestaan. Het (ver)graven van watergangen en waterpartijen is 

omgevingsvergunningplichtig. De landschappelijke hagen langs de west en zuidrand van 

het terrein zijn aangeduid met de aanduiding ‘Groen’. In de bestemming Bos wordt de 

landschappelijke inpassing van de bosrand gerealiseerd. 

6 Juridische aspecten

HOOFDSTUK 
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In de bestemming Natuur worden de compensatiepercelen ten behoeve van de 

kwaliteitsbijdrage geregeld. 

 

Hoofdstuk 3 bevat een anti‐dubbeltelregel, algemene aanduidingsregels, algemene 

afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels. In hoofdstuk 4 is omschreven welke 

gebouwen en gebruik vallen onder het overgangsrecht en hoe de regels worden aangehaald. 



 

Bestemmingsplan Motorcross Zaarderheiken 
Vastgesteld 

NL.IMRO.0983.BPL2010008MOTORCRS-VA01 

 

 
 

     

 

075856211:0.12 - Definitief ARCADIS 37 
 

 

7.1 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Alle gronden zijn inmiddels overgedragen aan de gemeente. Hiermee is het plan 

uitvoerbaar. 

7.2 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

De ontwikkeling van de motorcrossbaan is een initiatief van de gemeente Venlo in 

samenwerking met fa. Hecker en de motorcrossvereniging. De gemeente Venlo is eigenaar 

van de motorcrosslocatie. De MCVB zal met de gemeente Venlo een huurovereenkomst 

aangaan voor het gebruik van de locatie. De exploitatie is derhalve in handen van de 

gemeente Venlo. De MCVB legt voor eigen rekening en verantwoording de feitelijke 

crossbaan aan en schakelt daarvoor een professionele banenbouwer in.  

Voor de gemeente Venlo zal de voorgenomen ontwikkeling kostenneutraal verlopen. 

7 Uitvoerbaarheid

HOOFDSTUK 



 

Bestemmingsplan Motorcross Zaarderheiken 
Vastgesteld 

NL.IMRO.0983.BPL2010008MOTORCRS-VA01 

 

 
 

     

 

075856211:0.12 - Definitief ARCADIS 38 
 

 

8.1 REACTIES VOOROVERLEG  

Op 19 juli 2011 is een aantal instanties die zijn belast met de behartiging van belangen die in 

het kader van het onderhavige bestemmingsplan van belang zijn, verzocht om schriftelijk 

van advies te dienen over het voorontwerp‐bestemmingsplan. In het kader van artikel 3.1.1. 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn aangeschreven de Provincie Limburg, de 

VROM‐inspectie regio Zuid, Rijkswaterstaat directie Limburg, het Waterschap Peel en 

Maasvallei, het Ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio Limburg‐Noord, de Brandweer, 

de Stichting Milieufederatie en DCGV. Van deze instanties zijn reacties ontvangen welke 

zijn weergegeven in de notitie “Resultaten vooroverleg” en welke van een gemeentelijke 

reactie zijn voorzien (bijlage 8). 

8.2 REACTIES ZIENSWIJZEN  

Er is voor voorliggend bestemmingsplan geen inspraak verleend. Het plan is direct als 

ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 12 januari 

2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging 

kon door een ieder een zienswijze kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad van de 

gemeente Venlo. In bovengenoemde periode zijn twee zienswijzen ingediend. De resultaten 

van de zienswijzen zijn weergegeven in bijlage 9. Naar aanleiding van de zienswijzen is het 

bestemmingsplan op de volgende punten aangepast. 

 In de plantoelichting is alsnog een paragraaf over Dorpsontwikkelingsplan Boekend en 

Toeristisch rapport Boeiend Boekend opgenomen; 

 Er is een paragraaf ‘ milieuzonering’ toegevoegd. Gelet op de berekende geluidbelasting 

en de afstand van de Boekend tot aan de motorcrosslocatie van 970 meter in relatie tot de 

richtafstand van 500 meter concluderen wij dat de realisering van een motorcrossterrein 

aanvaardbaar is. 

8 Overleg

HOOFDSTUK 
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BIJLAGE 1 Ontgrondingsvergunning 
 

 



ARCHIEF

Provincie
Limburg

Ons kenmeirk BZ 9575 Maastricht 25 juli 2000

van Gedeputeerde van Limburg

op de aanvraag om een ontgrondingsvergunning van 6 novernber 1996 van de
gezamenlijke ontgronders J.C.H. Hecker en Zoon en Dekker Zandbaggerbedrijf BV. De
aanvraag betreft het ontgronden van terreinen in de gemeente Venlo, zoals aangegeven
met zwarte omlijning op bijgevoegde kadastrale tekening (Zaarderheiken-Zuid, dossier
2263).

1. Gegevens
1.1. Doel
De aanvragers willen het gebied een verbeterde natuurlijke herinrichting geven
conform een bij de aanvraag gevoegd schetsplan van het buro Thijssen, nummer
95.123.02, van 15 januari 1996, in november 1999 vervangen door tekening nummer
95.123.08. Daarbij winnen zij gedurende ongeveer 7 jaar in totaal 680.000 m3

ophoogzand voor de regionale markt.

1.2. Beoogde werkzaamheden
Alvorens met de ontgronding te beginnen zullen de aanwezige bomen worden gekapt.
Het terrein wordt vervolgens van dekgrond en teelaarde ontdaan. Deze worden in
depot gezet, waarna het ophoogzand wordt gewonnen tot op het grondwater (tussen
18.50 en 20.50 meter +NAP). Vervolgens willen de ontgronders volgens de aanvraag
graven tot maximaal 8,5 meter beneden het huidige maaiveld. Het terrein wordt
daarna ingericht als natuurontwikkelingsgebied, op basis van de eerdergenoemde
schets van de eindtoestand van Thijssen. Er komt een plas van maximaal 4 meter diep
en ongeveer 3.5 ha groot. Verder zullen er moerasachtige gebiedjes worden aangelegd.
De rest van het terrein wordt herbeplant en schraal opgeleverd, waardoor een grotere
kans op diversiteit in natuurontwikkeling wordt geboden. De in het terrein aanwezige
stuifduinen zullen grotendeels onaangeroerd blijven. De werkzaamheden worden
uitgevoerd met laadschoppen, hydraulische graafmachines en een dieplepel.
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1.3. Situatie van het terrein
De geplande ontgronding ligt ten zuidwesten van het verkeersknooppunt
Zaarderheiken, tussen de rijksweg A67, de provinciate weg N273 en de spoorlijn
Venlo-Eindhoven. De plaatselijke aanduiding is Zaarderheiken-Zuid.

Ten zuidoosten loopt de Everlose Seek. Op dit moment staat er op het glooiende
terrein (stuifduinen) een naaldbos. Het totale projectgebied is ongeveer 27 hectare
groot. Daarvan wordt volgens de (aangepaste) aanvraag 13 hectare daadwerkelijk
ontgrond (zie tekening 95.123.08 van november 1999).

2. Procedure
2.1. Adviezen en inhoud
Naar aanleiding van de aanvraag heeft de MEGA-Limburg ons bij brief van 7 november
1996, kenmerk PHU/PBA/CJN U 96M13825, bericht dat er een MS kabel door het
gebied loopt.

Over een ontwerp van dit besluit hebben wij de gebruikelijke instanties om advies
gevraagd. Wij ontvingen hierop geen reacties.

2.2. Bedenkingen
Het besluit is voorbereid met toepassing van de procedure van afdeling 3.5 van de
Awb. Een ontwerp en de overige stukken hebben gedurende 4 weken voor eenieder ter
inzage gelegen. Gedurende die termijn kon eenieder bedenkingen indienen. De
belanghebbenden ontvingen een afschrift van het ontwerp-besluit. Wij ontvingen de
volgende reacties:

1. Gemeente Grubbenvorst, bij brief van 26 april 2000. De gemeente had geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;

2. Rijkswaterstaat, Directie Limburg, bij brief van 3 mei 2000, kenmerk VW
2000 /1241. Rijkswaterstaat vraagt naar de afstand van de insteek van de ontgronding
uit de bestaande en toekomstige rijksweg. Verder wordt gevraagd of er gekeken is naar
verdrogingseffecten richting Koelbroek, en of er verbindingen worden aangelegd vaniiit
de nieuwe natuur naar het buitengebied.

3. J.C.H. Hecker en zoon BV, bij brief van 3 mei 2000, kenmerk CG99005.

Gewezen wordt op de wijziging van de aanvraag van 1999, waardoor de oppervlakte die
daadwerkelijk wordt ontgrond is afgenomen van 20 naar 13 ha.

Er wordt gevraagd om toch een maximale diepte van 8,5 meter beneden maaiveld te
mogen ontgronden. Dit omdat anders de gewenste hoeveelheid van 680.000 m3 niet
kan worden gewonnen. Er is sprake van omvangrijke flauwe taluds, en gevaar voor
stratificatie ontbreekt.

De vergunningstermijn zou in verband met een ruimere bedrijfseconomische
flexibiliteit op 10 jaar in plaats van op 7 moeten worden gesteld.

000777-0348



De ratio van het voorgeschreven beheer van de buffervijver is niet duidelijk.

4. Nederlandse Vereniging van Regionale Industriezand- en Grindproducenten, bij
brief van 7 juli 2000, ne 258/00.
De NEVRIP verzoekt om overal in het besluit te spreken over de winning van
ophoogzand, zodat duidelijk is dat er geen winning van industriezand plaatsvindt.
Verder wordt gewezen op een foutieve verwijzing in voorwaarde 4.16 naar de
voorwaarden 4.14, 4.15 en 4.16. Indjen geen industriezandwinning wordt beoogd
heeft de NEVRIP overigens geen enkel bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

3. Overwegingen
3.1 Grondstoffenplan Lirnburg
Op 2 maart 1999 hebben wij het Grondstoffenplan Limburg (GPL) vastgesteld. Dit plan
is de opvolger van het Provinciaal Ontgrondingenplan dat Provinciale Staten in 1992
hebben vastgesteld. Het GPL voorziet in een aantal lokaties om gedurende de
planperiode tot het jaar 2008 in de regionale ophoogzandbehoefte te voorzien. De
gevraagde vergunningslokatie is daar niet bij opgenomen. Wel laat het GPL ruimte
voor het vrijkornen van delfstoffen bij het realiseren van maatschappelijk gewenste
doelen, zolang daardoor de markt niet overvoerd wordt, en niet meer delfstof wordt
gewonnen dan voor het beoogde doel noodzakelijk is.

3.2. Planologische aspecten
Volgens het streekplan Noord- en Midden-Limburg hebben de terreinen de functie van
ecologische verbindingszone. Dat betekent dat er geen barrieres (zoals bebouwing
wegen e.d.) mogen ontstaan die de uitwisseling van genetisch materiaal tussen
natuurgebieden belernmeren.
In het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Venlo heeft het gebied de functie
bosgebied en bijzondere doeleinden, klasse H. Met name deze laatste functie zou voor
een ontgronding een bestemmingswijziging noodzakelijk maken. De gemeente heeft
ons in haar brief van 17 maart 1998, kenmerk VRMSP, gemeld dat zij daartoe
eventueel bereid is. Zij stelt daaraan de voorwaarde dat de eindsituatie volgens het
genoemde plan van Ir. Thijssen BV wordt gerealiseerd. Daarnaast maakt de gemeente
kenbaar dat aan de westkant van het gebied een terrein van 4 ha als
motorcrossterrein moet worden gereserveerd.

3.3. Meest relevante bij de ontgronding betrokken belangen
Voor de beslissing op de aanvraag zijn onder andere van belang van landschap en
natuur, bos, het bedrijf van de aanvragers, archeologie,
oppervlaktedelfstoffenvoorziening, (oppervlakte)waterhuishouding, de
drinkwatervoorziening en verkeer.

landschap en natuur
De aanvraag beoogt een ingreep in het landschap, dat gekenmerkt wordt door een
naaldbos en stuifduinen. In de omgeving is het oorspronkelijke landschap de laatste
tijd steeds verder aangetast door de werkzaamheden aan de Rijksweg 73. Het gebied is
daardoor kwetsbaar geworden.
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Volgens het bij de aanvraag gevoegde inrichtingsplan van de Werkplaats voor
milieubouw ir. Wil Thijsen BV te Lith kan het project de natte ecologische
verbindingszone langs de Everlose beek versterken. Bovendien kan de milieudiversiteit
door de verlaging van het maaiveld worden vergroot. De aanwezige waardevolle
stuifduinen worden grotendeels buiten de daadwerkelijke ontgronding gehouden.
Het Rijk heeft het gebied bij de Everlose Beek in de Ecologische Hoofdstructuur
opgenomen. De provincie heeft het gebied in het streekplan Noord- en
Midden-Limburg als ecologische verbindingszone aangeduid. Daardoor is in beginsel
de zogenaamde compensatieplicht van toepassing. Dit houdt in dat bij ingrepen in
gebieden met hoge natuurwaarden de initiatiefnemer deze waarden elders moet
cornpenseren. Alleen wanneer de ingreep een natuurlijke meerwaarde betekent, vervalt
deze compensatieplicht.

Bos
Binnen het aangevraagde gebied ligt een bos. In beginsel geldt volgens de Ecologische
Hoofdstructuur en de Provinciale Bosnota het beleid dat bossen behouden moeten
blijven. Indien er bomen gekapt worden geldt een herplantplicht op basis van de
Boswet.

bedrijf aanvragers
Bij inwilliging van de aanvraag hebben de twee betrokken bedrijven voor een periode
van ongeveer 7 jaar vooruitzicht. De werkgelegenheid wordt binnen dit tijdvak in de
regio door de werkzaamheden positief be'invloed.

Archeologie
De ROB verricht archeologisch onderzoek in het direct langs de voorgenomen
ontgronding liggende gebied. De provincie heeft daar een financiele bijdrage aan
geleverd. Het is mogelijk dat ook binnen het vergunningsgebied oudheidkundige resten
aanwezig zijn. Een ontgronding zou deze verloren kunnen doen gaan.

Drinkwatervoorziening
Een gedeelte van de lokatie valt binnen het grondwaterbeschermingsgebied
"Californie". Industrie en bedrijven zijn hier in beginsel ongewenst.

Oppervlaktewater
Door het projectgebied loopt de Everlose Beek. Deze blijft volgens de laatste versie van
het projectplan buiten de ontgrondingswerkzaamheden.

grondwaterhuishouding
De ontgronding heeft wellicht gevolgen voor de grondwaterstanden in de omgeving.
Ingevolge de Evaluatie van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan 1991-1995 (EWHP)
van 1995 dienen negatieve effecten gecompenseerd te worden. Voor het nabijgelegen
natuurgebied de Koelbroek geldt het standstillbeginsel, hetgeen inhoudt dat
verdrogingseffecten ontoelaatbaar zijn.
Volgens het WHP heeft het gebied een specifiek ecologische functie, hetgeen betekent
dat de natte natuur hier verder moet worden ontwikkeld of hersteld.

Verkeer
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Door het terrein loopt een openbare weg. Deze zal voorafgaand aan de uitvoering van
de ontgrondings en inrichtingswerkzaamheden door de gemeente aan de openbaarheid
moeten worden onttrokken.

Elektriciteitsvoorziening
Door het perceel loopt een MS kabel van de MEGA-Limburg.

4. Beiangenafweging
Gelet op de bij deze ontgronding betrokken belangen zijn wij van oordeel dat de
gevraagde vergunning kan worden verleend, en wel voor een termijn van 7 jaar.
Daarbij hebben wij met name overwogen dat daarmee een duidelijke natuurlijke
meerwaarde kan worden gerealiseerd. De overige belangen worden niet geschaad,
danwel kunnen door het stellen van vergunningsvoorwaarden afdoende worden
beschermd. Over enkele van de hierboven opgesomde belangen hebben wij het
volgende overwogen:

landschap en natuur
Het gebied ligt weliswaar in de ecologische hoofdstructuur, doch de verbindingszone
waar het om gaat is zeer kwetsbaar, gezien de ligging langs wegen en
industrieterreinen. Het inrichtingsvoorstel van de initiatiefnemers biedt naar ons
oordeel in beginsel de mogelijkheid tot versterking van de
natuurontwikkelingsrnogelijk- heden. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de
diepte van de waterpartij beperkt moet worden tot maximaal 2,5 meter. De
aangevraagde diepte van 4 meter is immers nadelig of in ieder geval niet noodzakelijk
voor het ontstaan van de gewenste natuurwaarden.
Aansluitend op het streefpeil van de Everlose Beek van 18,5 meter +NAP mag de
bodem van het ven derhalve niet lager zijn gelegen dan 16 meter + NAP.
De fluctuatie in de grondwaterstand is niet zodanig dat er gevaar bestaat voor
droogvallen van de plas. Bovendien voorziet de inrichting in schrale, humusarme
natuur, waardoor er weinig gevaar bestaat voor een explosieve groei van waterplanten
en daarmee voor verlanding.
Met het oog daarop zullen wij in de voorwaarden bepalen dat de humusrijke
bovengrond afgevoerd moet worden.
Gelet op de natuurlijke meerwaarde van de ingreep is deze niet compensatieplichtig uit
hoofde van de EHS. Om te waarborgen dat de meerwaarde inderdaad zal worden
bereikt, zullen wij voorschrijven dat de de ontgronders voor aanvang van de
ontgronding een gedetailleerd plan van de eindtoestand ter goedkeuring moeten
indienen. Dit plan dient te zijn gebaseerd op de inrichtingsschets van november 1999
nummer 95.123.08 van het Milieuburo Will Thijsen.
Onderdeel daarvan dient te zijn de wijze waarop het beheer van het gebied na
beeindiging van de werkzaamheden wordt gewaarborgd. Hiervan dient ook het aspect
grondwaterhuishouding deel uit te maken.
De oorspronkelijke wens van de gemeente Venlo om een binnen het projectgebied een
terrein van 4 ha te reserveren als motorcrossterrein is in de latere besprekingen
vervallen.

Bos
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Voorzover er in het kader van de ontgronding bos wordt gekapt, ontstaat een
compensatieplicht uit hoofde van de Boswet. Deze boscompensatie zal zoveel mogelijk
in net kader van het inrichtingsplan gestalte moeten krijgen. Er zal ongeveer drie
hectare overblijven. Deze dienen elders te worden gecompenseerd. De ontgronder is in
gesprek met de gemeente over een mogelijke invulling van deze compensatie.

Archeologie
Volgens informatie van de initiatiefnemers is er overleg met het ROB om
archeologische onderzoek te verrichten op het terrein, voorafgaand aan de
ontgronding. Wij vinden het van groot belang dat daarover overeenstemming wordt
bereikt alvorens de ontgronding wordt aangevangen. Gelet hierop zullen wij
voorschrijven dat de resultaten van het overleg aan ons moeten worden toegezonden,
alvorens met de werkzaamheden mag worden aangevangen.

Drinkwatervoorziening
De eindbestemming van het gebied (natuur) is naar ons oordeel in beginsel niet strijdig
met dit belang. Uit het achterwege blijven van een reactie van de
Waterleidingmaatschappij Limburg leiden wij af dat het niet noodzakelijk is hiertoe
aan de ontgrondingswerkzaamheden nadere voorwaarden te verbinden.

Hydrologie
Gelet op de onderzoeken en voorstellen van DHV, zien wij in beginsel geen reden om te
vrezen voor negatieve effecten. Ter zekerstelling zullen wij de voorstellen van DHV als
vergunningsvoorwaarden opnemen. Daarnaast zijn wij van oordeel dat het project een
bijdrage kan leveren aan het beleid uit het WHP, door vernatting te creeren.
Uit nadere hydrologische bestudering door DHV blijkt dat geen nadelige gevolgen als
gevolg van grondwaterstandsdalingen zijn te verwachten. Uit de monitoring die in het
najaar van 1999 is uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat de nabijgelegen
buffervijver de grondwaterstandsdalingen compenseert. Voor de zekerheid nemen wij
een aantal beschermende voorwaarden op. Zo dienen ter controle regelmatige
grondwatermetingen te worden verricht, mag erin het groeiseizoen niet meer dan
3.500 m3 per maand in het grondwater worden gegraven, en dient de
vergunninghouder bij het droogvallen van de buffervijver onmiddellijk nadere
maatregelen te treffen ter goedkeuring van ons college.
Volgens informatie van de initiatiefnemer zijn de monotoringsgegevens aan het
waterschap ter beschikking gesteld, en zijn deze akkoord bevonden. Het waterschap
heeft over het ontwerp-besluit geen opmerkingen gemaakt.

Elektriciteitsvoorziening
Gelet op de aanwezige MS kabel zullen wij voorschrijven dat alvorens gegraven mag
worden, overeenstemming met de MEGA Limburg moet bestaan, over de te nemen
maatregelen. Wij dienen hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Zuinig omgaan met delfstoffen
Gelet op het beleid als verwoord in het GPL zullen wij als voorschrift opnemen dat het
vrijkomende ophoogzand zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast. De ontgronder
dient de afzet in zijn werkplan aan te geven.

Afzetregio
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Het vrijkomende zand dient in de regio Noord-Limburg te worden afgezet. Ook dit dient
jaarlijks in het werkplan te worden aangegeven.

Wintempo
De delfstoffen dienen jaarlijks gelijkmatig te worden afgezet. De vergunningsduur en
de hoeveelheden dienen daarbij aan elkaar te worden gekoppeld. In het jaarlijkse
werkplan dient daarvan een beeld te worden gegeven. Dit wordt getoetst aan de
behoefte- inschatting in het GPL. Voor bijzondere gevallen waarbij de markt dreigt te
worden verstoord of de uitvoering van het gestelde in het GPL in het gedrang komt,
zullen wij voorschrijven dat wij in het uiterste geval het wintempo kunnen beperken.

5. Overwegingen over de ingekomen bedenkingen

Rij kswater staat
Volgens de plantekeneningen blijven de activiteiten beperkt tot het gebied binnen de
omliggende wegen en de spoorweg. Het trace van de toekomstige Rijksweg valt daar
eveneens buiten.

Er zijn ons geen plannen bekend om een stiltegebied te vormerr na de ontgronding.

Voor de verdrogingseffecten op de Koelbroek verwijzen wij naar onze overwegingen
hierboven onder hydrologie en natuur en landschap.

Er worden voorzover ons bekend, vanuit het nieuwe natuurgebied geen verbindingen
aangelegd naar het buitengebied.

Hecker en Zoon BV
Wij hebben de juiste tekening nummer 95.123.08 van november 1999 als bijlage bij
dit besluit gevoegd.

Wij blijven van oordeel dat de maximale diepte van het ven op 2,5 meter meter, ofwel
16,0 meter boven NAP, gehandhaafd moet blijven. Daarmee is een optimale
natuurontwikkeling gegarandeerd.

Wij zien op voorhand geen aanleiding om de termijn van 7 naar 10 jaar op te rekken.
Indien de winning binnen de gestelde termijn niet is afgerond, zal tezijnertijd worden
bekeken of verlengd kan worden.
Over het beheer van de buffervijver overwegen wij dat dit slechts relevant is tijdens de
ontgrondingswerkzaamheden. Indien uit de voorgeschreven Transfer-Ruisanalyse
(voorwaarde 4.12) blijkt dat er na een jaar geen nadelige hydrologische effecten zijn
opgetreden, zijn verdere maatregelen door de ontgronder voor buffervijver niet nodig.
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NEVRIP
Wij hebben de voorgestelde tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De vergunning is
bedoeld voor natuurontwikkeling waarbij ophoogzand vrijkomt.

6. Beslu.it

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening op
ontgrondingen in Limburg :

I de door de gezamenlijke ontgronders Hecker en Zn. B.V. te Venlo en Dekker
Zandbaggerbedrijf B.V. te IJzendoorn gevraagde vergunning voor het ontgronden
van percelen, kadastraal bekend gerneente Venlo, te verlenen.

II aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:

1 Geldigheidsbepalingen

1.1 Het winnen van specie (teelaarde, dekgrond en ophoogzand) wordt toegestaan
voor een termijn van 7 jaar, ingaande de dag, waarop dit besluit van kracht
wordt.
De eindtoestand ex voorwaarde 5 dient te zijn gerealiseerd 1 jaar na beeindigen
van de ontgronding.
De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze
vergunning is voldaan.

1.2 Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat:
a. een waarborg is gesteld als bedoeld in voorwaarde 2;
b. het plan van de eindtoestand als bedoeld in voorwaarde 5 is
goedgekeurd;
c. het werkplan als bedoeld in voorwaarde 6 is goedgekeurd;
d. ten genoegen van ons College is gebleken uit schriftelijke gegevens dat met de
MEGA-Limburg afspraken zijn gemaakt over de te nemen maatregelen voor de in
het gebied aanwezige MS kabel.
e. een verslag van het nader overleg met de ROB is overgelegd aan ons College.

1.3 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de houder van de
vergunning in eigendom toebehorende percelen, alsmede in een strook ter
breedte van 2 meter uit deze percelen.
Met het ontgronden van deze percelen mag eerst worden begonnen nadat de
houder van de vergunning ten genoegen van Gedeputeerde Staten schriftelijk
heeft aangetoond, dat deze percelen zijn eigendom zijn, danwel dat de eigenaren
van deze percelen hiervoor schriftelijk toestemming danwel een verklaring van
geen bezwaar hebben gegeven danwel de houder van de vergunning daartoe
anderszins is gerechtigd.
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De binnen het te ontgronden terrain gelegen openbare weggedeelten mogen eerst
worden ontgrond nadat deze weggedeelten door de raad der gemeente Venlo aan
het openbaar verkeer zijn onttrokken en de betreffende raadsbesluiten zullen zijn
goedgekeurd.

De houder van de vergunning is verplicht zodanige voorzieningen te treffen dat de
niet in eigendom toebehorende percelen zullen worden ontsloten en dat zij goed
bereikbaar blijven.

1.4 Van het tijdstip, waarop met de ontgronding wordt begonnen dient tenminste 8
dagen tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid

Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat
de houder van de vergunning, ter verzekering van de juiste naleving van de aan
deze vergunning verbonden voorwaarden ten behoeve van de provincie Limburg
een waarborgsom ten bedrage van f 50.000,- per ten behoeve van de ontgronding
in gebruik genomen hectare heeft gestort.
Voor de berekening van deze waarborgsom zullen terreinen, welke geheel of
gedeeltelijk zijn ontgrond en nog niet conform de aan deze vergunning verbonden
voorwaarden zijn afgewerkt, worden geacht ten behoeve van de ontgronding in
gebruik te zijn.
Bij de berekening van de waarborgsom zal de in gebruik zijnde oppervlakte
steeds naar boven op gehele hectaren worden afgerond.
Uit de waarborgsom zullen door de provincie Limburg, zo nodig en voor zoveel
mogelijk, de kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de
vergunning behoren te komen.
Na beeindiging van de ontgronding en na oplevering van het terrein
overeenkomstig de aan deze vergunning verbonden voorwaarden, zal de
waarborgsom worden terugbetaald, eventueel verminderd met de kosten bedoeld
in de vorige alinea.
Telkens wanneer een gedeelte van het ontgronde terrein van naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten voldoende grootte overeenkomstig de voorwaarden van deze
vergunning is afgewerkt, zal de daarvoor gestorte waarborgsom worden
terugbetaald.
De betaling van de waarborgsom dient te geschieden door overmaking op
bankrekeningnummer 679411372 staande ten name van de provincie Limburg.
de waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie, conform
het dezerzijds bijgevoegde model, af te geven door een bank ten genoegen van
Gedeputeerde Staten.
Deze garantie dient geldig te zijn totdat aan de verplichtingen voortvloeiende uit
deze vergunning is voldaan.

Voorts dient, ter verzekering van het in stand blijven van het gestelde in de
voorwaarden, gedurende een periode van 1 jaar nog een aparte zekerheidstelling
te worden afgegeven, zoals bedoeld onder voorwaarde 8.
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Het bewijs van storting van beide waarborgsommen of van de gestelde
bankgaranties moet op diens verzoek aan de met de controle op de ontgronding
belaste ambtenaar van de provincie Limburg worden getoond.

3 Taakstellende voorschriften
3.1 Alvorens met de ontgronding wordt aangevangen dient door Gedeputeerde Staten

te zijn goedgekeurd:
a. het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorwaarde 5, in te dienen in
5-voud;
b. het werkplan zoals bedoeld in voorwaarde 6, in te dienen in 5-voud;
c. een verslag van het overleg met de ROB over de aanpak van de ontgronding in
relatie tot de mogelijke oudheidkundig waardevolle resten op het terrein;
Verder dienen tijdens de ontgronding te worden overgelegd:
d. de kwartaalverslagen van de monotoringsgegevens als bedoeld in voorwaarde
4.12.
e. uiterlijk voor het opleveren van het natuurgebied, een beheersregeling als
bedoeld in voorwaarde 4.12a.

3.2 De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks voor 1 maart aan ons
college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en
afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen. Van de afgevoerde hoeveelheden
dient de afzet nader aangegeven te worden. Tevens dienen daarbij gegevens
verstrekt te worden over de voorraden oppervlaktedelfstoffen. Hierbij dient
onderscheid gemaakt te worden naaf soort oppervlaktedelfstof.
Voor deze opgave dient gebruik te worden gemaakt van een inven
tarisatieformulier dat bij de provincie verkrijgbaar is.
Deze te verstrekken gegevens zullen worden beschouwd als bedrijfsgegevens en
zullen derhalve vertrouwelijk worden behandeld.
De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties.
Deze overzichten zullen wel openbaar zijn.

4 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding

4.1 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in
een strook ter breedte van 2 meter uit de aangrenzende, niet te ontgronden
percelen.

Op de grensscheiding met aangrenzende reeds ontgronde of tijdens de geldigheid
van de vergunning nog te ontgronden terreinen mogen geen dammen
gehandhaafd blijven.
De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten
hoogste 12 meter

4.2a. Alvorens met het ontgraven van de te winnen materialen mag worden begonnen,
dient de laag teelaarde over de voile diepte te worden ontgraven en in depot te
worden gebracht, voorzover deze teelaarde niet onmiddellijk kan worden
verwerkt.
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b. De onder deze teelaarde eventueel aanwezige dekgrond en de bij de
ontgronding vrijkomende onbruikbare specie moeten eveneens worden
ontgraven en, voor zover deze niet onmiddellijk binnen het vergunde gedeelte
kunnen worden verwerkt, afzonderlijk in depot worden gebracht.
Deze depots mogen niet langer gehandhaafd blijven dan strikt noodzakelijk is.

4.3 De ontgronding moet regelmatig voortgang vinden en zodanig worden uitgevoerd,
dat steeds een zo klein mogelijk oppervlak aan de oorspronkelijke bestemming
wordt onttrokken, danwel in onafgewerkte toestand verkeert.

4.4 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform het
door ons goedgekeurde werkplan, zoals bedoeld onder voorwaarde 6.

4.5 Naarmate de ontgronding vordert, dient deze te worden afgewerkt conform het
door Gedeputeerde Staten goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld
onder voorwaarde 5.

4.6 Gelijktijdig mag niet meer dan op een plaats worden ontgrond, tenzij hiervoor
schriftelijk door ons college toestemming is verleend.

4.7 De diepte van het na de ontgronding resterende grote ven mag niet meer dan
gemiddeld 2,5 meter bedragen.
De bodem van het grote ven mag derhalve niet lager zijn gelegen dan 16,0 meter
+ NAP.

4.8 Ten behoeve van de afwerking van de ontgronding mag
geen specie van elders worden aangevoerd. Op verzoek kunnen Gedeputeerde
Staten hiervan schriftelijk ontheffing verlenen.

4.9 Alle bij de ontgronding vrijkomende humusrijke bovengrond dient te worden
afgevoerd.

4.10 De tijdelijke belopen, welke de overgang vormen van de ontgronding naar
gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgraven, alsmede.
de belopen langs de toegangsweg, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben.
In deze tijdelijke belopen mag niet worden gegraven.
De definitieve onderwaterbelopen mogen vanaf een waterdiepte van 2
meter niet steiler zijn dan 1:3.
De overige definitieve belopen mogen geen steilere helling hebben dan 1:8,
behoudens de belopen langs de Everlose beek. Omtrent deze laatste belopen
dient een regeling met het Waterschap Peel en Maasvallei te worden getroffen.
Deze regeling dient aan ons college ter kennisname te worden toegezonden.

4.11 De vergunninghouder dient aan Gedeputeerde Staten voordat de
werkzaamheden worden gestart aan te geven welke regeling met MEGA Limburg
is getroffen inzake de zich in het te ontgronden perceel bevindende kabel.

4.12 Gedurende de ontgronding dient het grondwaterpeil gemonitored te blijven
worden, met het daartoe reeds geiinstalleerde systeem.
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Elk kwartaal dient daarvan een verslag met toelichting te worden overgelegd. Op
verzoek kunnen wij deze frequentie verlagen. Zonodig kunnen wij nadere
voorwaarden stellen.

Het tempo van de ontgronding beneden grondwaterpeil gedurende de
groeimaanden april t/m augustus mag niet meer bedragen dan 3.500 m3 per
maand.

Wanneer de buffervijver droog kbmt te staan gedurende langer dan 3 maanden,
dient de vergunninghouder nadere maatregelen te treffen. Daarvoor dient hij
schriftelijke goedkeuring van ons College te vragen. Indien en zolang deze
maatregelen niet goedgekeurd zijn, kunnen wij de ontgronding stopzetten, indien
wij dat uit hydrologisch oogpunt noodzakelijk achten.

Na beeindiging van de werkzaamheden dient de grondwatermonitoring nog 1 jaar
voort te worden gezet. Met behulp van de Transfer-Ruisanalyse dienen mogelijke
grondwaterstandsdalingen ter hoogte van de Koelbroek te worden bepaald. Indien
deze effecten inderdaad worden gevonden, dienen alsnog nadere maatregelen te
worden getroffen, ter goedkeuring van ons College.

4.12aOver het beheer van het natuurgebied, dient de ontgronder een regeling te treffen
met een beheersinstantie. Daarbij dient hij het natuurgebied om niet en
onbezwaard over te dragen.

4.13 WINTEMPO
De houder van de vergunning dient bij de exploitatie en het opstellen van de
plannen uit te gaan van een evenwichtige verhouding tussen de vergunningsduur
en de hoeveelheid te winnen specie.
Voorzover er een overschot ontstaat op de delfstoffenmarkt, krijgen de
Maasprojecten voorrang boven de andere winningen. Indien andere oplossingen
mogelijk zijn zullen deze eerst ter hand worden genomen.Een wintempobeperking
zal inhouden dat een maximale jaarlijks te winnen hoeveelheid van een bepaalde
delfstof wordt opgelegd, gedurende een bepaalde periode. In beginsel blijft daarbij
de in totaal te winnen hoeveelheid in stand. Dit betekent dat in een latere periode
zodra de markt dat toelaat meer mag worden gewonnen, danwel dat de
vergunning zal worden verlengd. Een en ander dient in het werkplan te worden
aangegeven.

4.14 REGIO-AFZET
De houder van de vergunning dient bij de exploitatie en het opstellen van de
plannen het op grond van het vigerende beleid en het in de considerans beoogde
afzetgebied te respecteren. De afzet dient in het jaarlijkse werkplan in hoofdlijnen
te worden aangegeven.

4.15 HOOGWAARDIGE TOEPASSING
De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten worden afgezet als ophoogzand. In
het jaarlijkse werkplan dient dit te worden aangegeven.

4.16 AFWIJKING OP VERZOEK
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Nadat de onder 4.13, 4.14 en 4.15 genoemde elementen in het werkplan door ons
college zijn vastgesteld, mag hier alleen met schriftelijke goedkeuring van ons
college van afgeweken worden.

4.17 AMBTSHALVE AFWIJKING/NADERE VOORWAARDEN
Indien het ter realisering van het grondstoffenbeleid noodzakelijk is, kan ons
college nadere (beperkende) voorwaarden stellen m.b.t. wintempo's, kwalitatieve
toepassingen van gewonnen oppervlaktedelfstoffen en afzetregio's.
De houder van de vergunning dient met deze nadere voorwaarden in zijn
jaarlijkse werkplannen rekening te houden.
Dergelijke voorwaarden zullen alleen worden opgelegd in situaties waarin sprake
is van een belangrijke en onvoorziene inbreuk op het beleid en/of op de
delfstoffenmarkt en nadat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de
vergunninghouder zijn onderzocht. Het stellen van nadere voorwaarden zal
geschieden door een apart besluit. Tegen bedoeld besluit staan de gebruikelijk
voorzieningen van inspraak, bezwaar en beroep open.

4.18 De vergunninghouder dient zijn administratie zodanig in te richten dat hieruit de
gewonnen hoeveelheden, de kwalitatieve bestemming en de afzetlokatie blijken en
controleerbaar zijn. Hetzij na afloop van de winning, hetzij na afloop van enig
kalenderjaar, waarin winningsactiviteiten hebben plaatsgevonden, dient de
houder van de vergunning deze gegevens te overleggen aan ons College. Op
verzoek van ons College dienen deze gegevens voorzien te zijn van een verklaring
van een accountant.

5 Voorschriften inzake het plan van de eindtoestand

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting van het te
ontgronden terrein in 5-voud in te dienen plan van de eindtoestand, zoals
bedoeld in voorwaarde 3.l.a., dient te zijn gebaseerd op de bij dit besluit
behorende tekening nummer 95.123.08.
Dit plan dient een schaal te hebben van tenminste
1 : 2500, en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met een schaal
van tenminste 1:500.

Bedoeld plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met de
provincie Limburg, cluster ontgrondingen en de gemeente Venlo.

6 Voorschriften inzake het werkplan.

6.1 In dit werkplan dient te worden aangegeven:

6.1.1 de volgorde van de ontgronding;
6.1.2 de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en

afgewerkt, mede rekening houdend met het gestelde onder voorwaarde 4.12;
6.1.2a de bestemming van de af te voeren delfstof naar plaats en toepassing;
6.1.3 de diepte van de ontgronding;
6.1.4 de hoeveelheden te ontgraven specie, nderverdeeld naar soort, afgezet tegen

de vergunningstermijn en de behoefte als aangegeven in het GPL;

000777-0348



14

6.1.5 de juiste plaats en de breedte van de toegangsweg net te ontgronden
terrain;

6.1.6 de aard van de toe te passen verharding van de toegangsweg en de interne
ontsluiting;

6.1.7 de plaats van de diverse depots en de tijdvakken gedurende welke deze
worden gehandhaafd;

6.1.8 de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorwaarde 7 ter
voorkoming van onveilige situaties;

6.1.9 de werktuigen waarmee de'diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
6.1.10 de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en

diepten van net terrein, gemeten op profiel A-A'en op afstanden van 100
meter uit dit profiel, alsrnede op profiel B-B' en op afstanden van 100 meter
uit dit profiel. De inmeting van de toestand van het terrein dient te
geschieden in de coordinaten van het Rijksdriehoeksstelsel, en in
hoogten/diepten in NAP;

6.1.11 de plaats van de (mobiele) verwerkingsinstallaties;

6.2. Bedoeld werkplan dient vervolgens jaarlijks te worden bijgesteld.

6.3. Ons college beslist over het werkplan binnen drie maanden na ontvangst
hiervan.
Indien door ons college Staten binnen deze termijn niet is beslist, wordt het
betreffende werkplan geacht te zijn goedgekeurd.

Indien ons college aan het werkplan de goedkeuring onthoudt, dan dient
binnen een maand na ontvangst van het bericht van onthouding der
goedkeuring, door de houder van de vergunning een naar aanwijzing van
ons college opgesteld plan ter goedkeuring te worden ingezonden.
Van een goedgekeurd werkplan mag op generlei wijze worden afgeweken,
tenzij vooraf daartoe door ons college schriftelijk toestemming is verleend.

7 Voorschriften inzake de veiligheid die in stand dienen te blijven.

7.1 In de toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig
zijn, dat bij beeindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten.

7.2 Het terrein waarvoor de vergunning geldt dient tenminste fasegewijs door middel
van een aarden dam voor zoveel mogelijk ontoegankelijk te worden gemaakt.

7.3 Na beeindiging van de dagelijkse werkzaamheden dienen de tijdelijke belopen niet
steiler dan 1:1 achter te blijven, danwel dient ter plaatse van de ontgrondingen
het graaffront door middel van een deugdelijke afrastering, dam of greppel
ontoegankelijk te worden gemaakt.

7.4 Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwingsborden met de
duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend te worden gemarkeerd.
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7.5 Op plaatsen waar ontgrondingen voorkomen in de nabijheid van openbare wegen
of voetpaden moeten voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de
beveiliging van het verkeer.

8 Nazorg
De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 1 jaar nadat de inrichting is
gerealiseerd, zonodig danwel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te
herstellen;

2. niet aangeslagen danwel afgestorven beplanting in het eerstvolgende
plantseizoen te vervangen.

Ter verzekering van de juiste naleving van
evengenoemde bepalingen dient, alvorens met de
ontgronding een aanvang mag worden gemaakt, ten behoeve van de provincie
Limburg een aparte waarborgsom ten bedrage van f 5.000,- te worden gesteld.
Deze waarborgsom dient eerst te worden gesteld, nadat de eerste fase van het
project is opgeleverd.

De betaling van deze waarborgsom dient te geschieden door overmaking op
postrekeningnummer 1060741 of bankrekeningnummer 679411372 staande ten
name van de provincie Limburg.
De waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie af te geven
door een bank ten genoegen van Gedeputeerde Staten, en dient geldig te zijn
totdat aan bovengenoem.de verplichtingen is voldaan.
Evengenoemde waarborgsom danwel bankgarantie zal worden geretourneerd
nadat door ons college is vastgesteld dat er geen verplichting als evenbedoeld
meer op het terrein rust.

9 Overige voorschriften.
9.1 De houder van de vergunning is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten

einde te voorkomen, dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige
stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor
de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien, tenzij hiervoor
vergunning respectievelijk vrijstelling ingevolge de betreffende wettelijke
regeling(en) is verleend.
Indien door welke oorzaak deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen,
dan dient de houder van de vergunning daarvan
- onverwijld kermis te geven aan ons college,
- alle door ons college nodig geoordeelde maatregelen te treffen.

9.2 Wanneer op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, aan een vaste plaats
gebonden installaties worden opgesteld, behoeft de opstelling daarvan de
schriftelijke toestemming van ons college. Deze installaties met inbegrip van alle
als gevolg van het gebruik daarvan achtergebleven resten van materialen en
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werktuigen, dienen bij beeindiging der exploitatie op eerste aanschrijving van ons
college te worden verwijderd. Het werkterrein moet vervolgens op milieu
hygienisch verantwoorde wijze worden ontdaan van alle aangebrachte
verhardingen, funderingen, e.d.

9.3 Indien er zich calamiteiten, van welke aard dan ook, voordoen op het
vergunningsterrein, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons
college in kennis te stellen en de door ons college nodig geachte maatregelen te
treffen.

9.4 Indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onvoorziene omstandigheden
het noodzakelijk rnaken, dat - ter bescherming van de bij de ontgronding
betrokken belangen - nadere in deze vergunning niet voorgeschreven
voorzieningen moeten worden getroffen aan krachtens deze vergunning te maken
werken, dan moeten deze voorzieningen op hun aanwijzing en tot hun genoegen
binnen de daarbij te stellen termijn door en op kosten van de houder van de
vergunning worden getroffen.

9.5 Wanneer de ontgronding om een of andere reden wordt gestaakt, voordat het
gehele terrein waarvoor de vergunning geldt, is ontgrond, is de houder van de
vergunning verplicht bedoeld terrein, alsmede de eventueel ten behoeve van de
ontgronding in gebruik genomen andere terreinen, in een door Gedeputeerde
Staten te bepalen toestand te brengen.
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Adreslijst:

Het waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390
5902 RJ VENLO

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek —^ 35- 3~
Kerkstraat 1
3811 CV AMERSFOORT

N.V. Maatschappij voor Electriciteit en Gas Limburg
Postbus 3920
6202 NX MAASTRICHT

Waterleidingmaatschappij Limburg
Limburglaan 25
6229 GA MAASTRICHT

DHV Milieu en Infrastructuur BV
Postbus 1076
3800 BB Amersfoort

Gemeente Venlo -~ T S~
Postbus 1900
5900 BX VENLO

Werkplaats voor Milieubouw ir. Wil Thijsen BV —
Brouwerspad 24
5397 GG LITH

GJA Berden
Holterbergweide 10
5709 MP HELMOND

JGA Berden T-} O\
Grt Koelbroekweg 30 ^ -f -/ C/ \
5927 NH VENLO

Gemeente Grubbenvorst _ \ o
Pastoor Vullinghsplein 1
5971 CB GRUBBENVORST

PCAH Hilkens
Zandsteeg 9
5836 AV SAMBEEK
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MH Meulendijks
Oude Stationstraat 19
5591JHHEEZE

Gemeente Venlo
Postbus 1900
5900 BX VENLO

NV Nederlandse Spoorwegen
Postbus 2025
3500 HA UTRECHT

De Staat (V en W)
Postbus 2222
4800 CE BREDA

DJC Slenter
Grubbenvorsterweg 34
5975 RB SEVENUM

Fam. Verbeek
Dorpsstraat 18
5941 EWVELDEN

MH Meulendij}
Oude Statiolisstraat 19
559-T'JH HEEZE

Rijkswaterstaat, Directie Zuid
Postbus 257
5900 AG VENLO

Nederlands Instituut voor
Toegepaste Geowetenschappen - TNO
t.a.v. P. Bosch
Postbus 35
5670 AA NUENEN

Gedeputeerde Staten van Limburg,

,griffier.
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SAMENVATTING 

In opdracht van de Motorcrossclub Venlo-Blerick is onderzocht welke 
geluidbelasting te verwachten is rond een nieuw aan te leggen regionaal 
motorcrossterrein aan de noordzijde van Venlo. Voor deze locatie is 
onderzocht welke geluidbelasting te verwachten is in de directe omgeving. 
Daarbij is uitgegaan van kengetallen op basis van recente geluidmetingen 
rond motorcrossterreinen en gegevens over de te verwachten activiteiten op 
het circuit. De geluidbelasting op de omgeving is bepaald met een 
rekenmodel. Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999). 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. trainingen (overdag) 
op het motorcrossterrein ligt bij de meest nabijgelegen woningen niet hoger 
dan 50 dB(A) (inclusief tonale correctie). In de avond ligt de geluidbelasting 
op hooguit 44 dB(A). Daarmee kan aan de vooralsnog aangehouden 
grenswaarden worden voldaan. De piekniveaus liggen overdag niet boven 
de 70 dB(A) en in de avond niet boven de 65 dB(A). 
 
Tijdens de wedstrijden ligt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij de 
woningen op hooguit 53 dB(A). De piekniveaus zullen t.g.v. de start op 
hooguit 64 dB(A) liggen. De wedstrijden zullen onder een uitzonderingsregel 
vallen. 
 
Het motorcrossterrein leidt bij aangegeven gebruik overdag (50 crossuren) 
tot een geluidbelasting bij woningen in de omgeving van 50 dB(A) en kan 
daarmee aan de eisen voldoen.’s Avonds crossen is mogelijk maar dan dient 
het aantal crossuren te worden beperkt om nog aan een avondgrenswaarde 
van 45 dB(A) te voldoen. Omdat in de avond de toetsing op 5 m hoogte 
geschiedt, is dan de afscherming van de A73 minder groot. Een andere lay-
out van het terrein heeft weinig effect op de geluidbelasting in de omgeving. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de Motorcrossclub Venlo-Blerick is onderzocht welke 
geluidbelasting te verwachten is rond een nieuw aan te leggen regionaal 
motorcrossterrein aan de noordzijde van Venlo. Het gaat om een perceel 
van ca 4 hectare grond met een circuit erop van ca 1430 m lengte. 
 
Het circuit zal wekelijks minder dan 8 uur open zijn behoudens maximaal 3 
evenementen per jaar. Daarom is een geluidzonering van het terrein niet 
noodzakelijk. 
 
Voor deze locatie is onderzocht welke geluidbelasting te verwachten is in de 
directe omgeving. Daarbij is uitgegaan van kengetallen op basis van recente 
geluidmetingen rond motorcrossterreinen en gegevens over de te 
verwachten activiteiten op het circuit. 
 
Tekening 1 geeft de mogelijke ligging van het circuit op de locatie. De 
inrichting van het terrein is gegeven in tekening 2. 
 

1.1 Onderzoek 
De geluidbelasting op de omgeving is bepaald met een rekenmodel als 
omschreven in hoofdstuk 3. Daarbij is uitgegaan van de gegevens uit 
hoofdstuk 2. Conclusies zijn gegeven in hoofdstuk 4. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai (VROM 1999). 
 

1.2 Grenswaarden 
Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) zijn 
– in overleg met de gemeente Venlo - vooralsnog de in tabel I.1 aangegeven 
grenswaarden voor invallende geluidbelasting LAr,LT op de woninggevels 
aangehouden. Deze waarden sluiten goed aan bij de omgeving met veel 
verkeer van o.a. de Eindhovenseweg en de nieuwe A73. 
 
TABEL I.1 Grenswaarden in dB(A) woningen / 50 m 

inrichting 

periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

07:00-19:00 uur 

19:00-23:00 uur 

23:00-07:00 uur 

50 

45 

40 

70 

65 

60 

Etmaal 50 - 
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De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 
de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire 
“Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 
29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer 
uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de 
normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dB(A) 
voorkeursgrenswaarde). 
 
 
 



 

 

onderwerp 

akoestisch onderzoek 

MC Venlo-Blerick 

opdrachtnummer 

08-240 

bestand 

08-240r7.doc 

bladzijde 

pagina 4 

datum 

11 februari 2011 

2 UITGANGSPUNTEN 

In de afgelopen jaren is de geluidemissie van een aantal 
motorcrossterreinen gemeten. De gegevens uit deze onderzoeken zijn 
gebruikt voor onderliggend onderzoek.  
 

2.1 Activiteiten 
Het circuit zal wekelijks minder dan 8 uur open zijn behoudens maximaal 3 
evenementen per jaar. Daarom is een geluidzonering van het terrein niet 
noodzakelijk. 
 
Het motorcrossterrein moet plaats bieden aan crossers uit de wijde 
omgeving. Uitgegaan is van de volgende gegevens: 
Trainingen 

 Trainingen vinden in de zomer plaats tussen 16:00 – 20:00 uur 
(woensdag) en tussen 13:00 – 17:00 uur (zaterdag); in de winter vinden 
de trainingen plaats tussen 13:00 – 17:00 uur op zaterdag en zondag. 
De totale openstellingsduur bedraagt minder dan 8 uur per week. 

 Er zijn maximaal 25 rijders gedurende 2 uur overdag tijdens trainingen in 
de baan actief (d.w.z. 50 crossuren) en 6 gedurende 0.5 uur in de 
avond, d.w.z. 3 crossuren.  

 het rijdersveld gemengd is. Ca 25% (5 rijders) rijdt in de 65/85 cc-klasse 
en 75% (15 rijders) in de 125/250/450-500+4-takt-klasse. Kleinere 
motoren (zoals de 65 cc-klasse) hebben een geringe bijdrage aan de 
geluidemissie. 

 Naar de trainingen komen en gaan ca 40 personenauto’s; in de 
dagperiode gaan en komen de auto’s tussen 12:00 – 18:00 uur. In de 
zomertijd (ook avondtraining) komen deze auto’s overdag en vertrekken 
ze tussen 20:00 en 21:00 uur (avond). 

 Tijdens de trainingen wordt geen gebruik gemaakt van een 
omroepinstallatie. Er wordt ook geen muziek ten gehore gebracht. 

 
Wedstrijden 

 maximaal 3 x per jaar komen wedstrijden voor met maximaal 100 rijders 
in de baan gedurende elk 60 minuten (trainingen + 2 manches + extra 
rondes) d.w.z. 100 crossuren. Omdat deze wedstrijden hooguit 4 x per 
jaar voorkomen vallen ze niet onder de representatieve bedrijfssituatie. 

 Het gaat om hoofdzakelijk om rijders in de zgn MX1, MX2 en MX3-
klassen; gemiddeld kan worden uitgegaan van de geluidemissie van een 
125-250-500 cc-rijder. 

 Naar de wedstrijden komen en gaan hooguit 1000 bezoekers in ca 400 
personenauto’s  

 Tijdens de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van een 
omroepinstallatie. Er wordt dan ook muziek ten gehore gebracht. 

 Zowel van als naar de baan lopen rijders naast hun motor. De start 
speelt geen relevante rol bij de trainingen. 
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Conform bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht valt de 
inrichting onder categorie 19.2 en 19.3 waarin wordt vermeld dat de 
Gemeente het bevoegd gezag is als er ten hoogste drie weekenden per 
kalenderjaar wedstrijden worden gehouden. Bij meer wedstrijden betekent 
dit dat de Gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn. 
 
Onderhoud 
Onderhoud van de baan vindt in de regel plaats op dagen dat niet gereden 
wordt. Het gaat dan om 1 shovel die hooguit 8 uur overdag actief is 
verspreid over het terrein. Daarbij kunnen hooguit 10 
vrachtwagenbewegingen voorkomen. 
 
Zowel van als naar de baan lopen rijders naast hun motor. De start speelt 
geen relevante rol bij de trainingen. 
 
Tabel II.1 geeft een overzicht van bovengenoemde uitgangspunten. 
 
Tabel II.1 Gegevens trainingen 

 Dag Avond 

gemiddeld aantal crosser 25 6 

Gemiddeld aantal crossuren 50 0.5 

Aankomst/vertrek pers. auto’s 80 40 

Omroepinstallatie geen Geen 

   

 Gegevens wedstrijden (max  4 x per jaar) 

 Dag Avond 

Maximaal aantal crosser 100 - 

Aantal crossuren 100 - 

Aankomst/vertrek pers. auto’s 800 - 

Omroepinstallatie (muziek) 1 uur1 - 

   

 Gegevens onderhoud 

 Dag Avond 

Shoveluren 8 uur  

Aantal vrachtwagenbewegingen 10 bewegingen - 

1 wordt niet voor gecorrigeerd in een bedrijfsduurcorrectie 

 

2.2 Bronvermogensniveaus 
Enduro- en crossmotoren moeten voldoen aan de MON-eisen met maximale 
geluidniveaus op 0.5 m van de uitlaat van 94 dB(A). De totale geluidemissie 
wordt echter ook bepaald door het motorblok, aandrijving e.d. daarom is er 
geen direct verband tussen de MON-waarden en de gemiddelde 
geluidemissie van een crossmotor. 
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Uit een groot aantal metingen bij diverse motorcrossterreinen blijkt dat het 
bronvermogensniveau van een gemiddelde crossmotor in de 125 – 450/500 
cc-klasse ca 118 dB(A) bedraagt, gemeten op afstand, tijdens crossen. Het 
actuele bronvermogensniveau uit de recente literatuur ligt ook op 118 dB(A). 
Voor een 65 – 80-cc-motor geldt een lager brovermogensniveau: 114 dB(A). 
 
Metingen bij crossterreinen leiden tot de in bijlage II (blad 1) opgenomen 
geluidemissiegegevens. Gegeven is het bronvermogensniveau per motor 
(gegevens crossterrein Oirschot / Hilvarenbeek / Staphorst / Someren / 
Utrecht). Het spectrum is gegeven in bijlage II. De maximale geluidniveaus 
op afstand van het circuit liggen hooguit ca 10 dB(A) boven de equivalente 
immissieniveaus. Het piekbronvermogen tijdens de start (wedstrijden) ligt op 
ca 140 dB(A), als gemeten op andere circuits. 
 
Voor zowel de trainingen als de wedstrijden is in het geval van MC Venlo-
Blerick uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen van 118 dB(A) voor het 
rijdersveld. Over het algemeen zijn de rijders in de 125 – 450/500 cc-klasse 
(incl. 4-takt) maatgevend. 
 
Voor een shovel is uitgegaan van een bronvermogen van 102 dB(A) en voor 
een rijdende vrachtwagen van 103 dB(A). De omroepinstallatie (alleen bij 
wedstrijden) is gemodelleerd met 5 bronnen met elk een bronvermogen van 
100 dB(A). Daarmee geven een geluidniveau op 50 m van ca 50 dB(A), 
waarmee omroepberichten op het hele circuit hoorbaar zijn. Een 
personenauto heeft een bronvermogen van 90 dB(A) met pieken tot 95 
dB(A). 
 
Onderstaande tabel II.2 geeft een overzicht. 
 
TABEL II.2 Bronvermogensniveau Lw  in dB(A) 

geluidbron Lw in dB(A) Opmerkingen 

vrachtwagen langzaam rijdend 

vrachtwagen maximaal remmen 

personenauto langzaam rijdend 

shovel 

omroepinstallatie per luidspreker 

motorcrosser gemiddeld 

103 

110 

90 

102 

100 

118 

ca 10 -20 km/uur, onderzoek Peutz 

t.g.v. remmen, optrekken e.d. 

gemiddeld 10 - 20 km/uur, piek 95 dB(A) 

zie bijlage II 

idem 

idem 

 
Her circuit wordt ca 2 m verdiept aangelegd. Daarmee is rekening 
gehouden. Ook zijn de afschermingen langs de op- en afritten van de A73 in 
het model opgenomen. 
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3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE 

Ter bepaling van de geluidbelasting rond het circuit is een rekenmodel 
opgesteld waarin zijn opgenomen 
- de bodemvlakken, taluds van wegen e.d.; uitgegaan is van een 

geluidabsorberende bodem met absorptiefactor 1.0 
- de hoogtelijnen, zoals geschat op basis van topografische kaarten en een 

schets van de nieuwe A73. 
- de geluidbronnen (10 motorrijders met elk een bronvermogen van 118 

dB(A)) 
- 6 immissiepunten op 1.5 m en 5.0 m hoogte bij de meest nabijgelegen 

woningen en op 100 m van de inrichting (toetsingspunten). 
 
De rijders in de baan zijn gerepresenteerd als 10 bronpunten. 
 

3.1 Geluidoverdracht 
Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi, LT t.g.v. een bepaalde 
bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde 
immissieniveau volgens: 
 
   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dB(A)] 
 
waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 
   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  
   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 
   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  
     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 
   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 
   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid  
     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 
 
Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand 
binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting 
geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter 
wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT 
van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter 
optreedt, een toeslag toegepast voor : 
- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 
- muziekgeluid    K = 10 dB 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand 
(deelbeoordelingsniveau LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als 
volgt bepaald:  
 
LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dB(A)] 
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Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle 
afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of 
nachtperiode. 
De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste 
beoordelingsniveau LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve 
bedrijfssituatie. De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde 
industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald 
uit de hoogste van de volgende waarden: 
- Ldag 

- Lavond + 5 dB(A), 
- Lnacht + 10 dB(A). 
 
Voor toetsing aan de grenswaarden is een correctie van tonaal geluid K van 
5 dB(A) toegepast, aangezien het om tonaal geluid gaat. 
 

3.2 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 
De bedrijfstijden voor de activiteiten zijn opgenomen in tabel I van bijlage II. 
Het aantal crossuren is daarbij verdeeld over het aantal bronpunten binnen 
het circuit (10 stuks). 
  
Voor de rijbewegingen van personenauto’s op het terrein is uitgegaan van 
langzaam rijdende voertuigen (ca 25 km/uur). De rijroute is verdeeld in 
deeltrajecten van elk 25 m met een bronpunt in het midden daarvan. Tabel I 
in bijlage II geeft een overzicht van de bedrijfstijden en correcties Cb. 
 

3.3 Gevelreflecties 
Conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 
1999) zijn de gevelreflecties in de geluidgevoelige objecten niet in de 
berekende geluidbelasting verwerkt; berekend zijn derhalve de invallende 
geluidniveaus. 
 

3.4 Geluidbelasting 
De tabellen III.1 en III.2 geven een overzicht van de resultaten tijdens een 
training. Daarin is de maatgevende dagactiviteit een training van 13:00 – 
17:00 uur (50 crossuren) en maatgevende avondactiviteit van 19:00 – 20:00 
uur (3 crossuren tussen 19:00 – 20:00 uur).  
 
De crossuren worden evenredig over de bronpunten verdeeld. Gegeven is 
de geluidbelasting t.g.v. alle activiteiten afzonderlijk en gezamenlijk. Er is 
sprake van tonaal geluid zodat een correctie daarvoor is toegepast.  
 
De totale geluidbelasting is verhoogd met de tonale correctie (het crossen is 
maatgevend). 
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TABEL 

III.1 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. t.g.v. trainingen crossen 

incl Kt 

Verkeer van/naar inrichting Totaal 

Punten Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

45 

49 

50 

67 

66 

68 

41 

44 

44 

60 

60 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

14 

6 

14 

3 

0 

0 

17 

8 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

49 

50 

67 

66 

68 

41 

44 

44 

60 

60 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
TABEL III.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. punten LAr,LT in dB(A) grenswaarden 

Punt Adres / positie Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Max. 

oversch

rijding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gr Koelbr.weg 30 

Boekenderhofweg 84 

Sitterskampweg 38 

100 m noordzijde 

100 m westzijde 

100 m zuidzijde 

45 

49 

50 

67 

66 

68 

41 

44 

44 

60 

60 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

40 

40 

40 

40 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

 
Figuur 2 in bijlage III geeft de geluidcontouren tijden het trainen, zonder 
toepassing van de tonale correctie. Dat betekent dat de 45 dB(A)-contour in 
dit geval overeenkomt met de 50 dB(A)-contour inclusief correctie. 
 
De tabellen III.3 en III.4 geven een overzicht van de resultaten tijdens een 
wedstrijd. Daarin is de maatgevende dagactiviteit een wedstrijd van 9:00 – 
18:00 uur (100 crossuren). De crossuren worden evenredig over de 
bronpunten verdeeld. Gegeven is de geluidbelasting t.g.v. alle activiteiten 
afzonderlijk en gezamenlijk.  
 
Er is sprake van tonaal geluid t.g.v. het crossen en muziekgeluid t.g.v. de 
omroepinstallatie zodat een correctie daarvoor is toegepast. De bijdrage van 
het crossen is verhoogd met de tonale correctie van 5 dB(A) (het crossen is 
tijdens deze bedrijfssituatie maatgevend).  
 
Muziek zal niet tijdens de wedstrijden klinken, gedurende hooguit 2 uur 
(effectief). Bij muziek is een bedrijfsduurcorrectie toegepast en een 
muziekgeluidcorrectie van 10 dB(A). 
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TABEL 

III.3 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. t.g.v. wedstrijden crossen 

incl Kt 

Verkeer op terrein van de 

inrichting 

Omroepinstallatie 

incl. Kmuziek 

punten Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

48 

52 

53 

70 

69 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

12 

13 

29 

21 

51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29 

32 

30 

41 

45 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
TABEL III.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

Tijdens wedstrijden 

imm. punten LAr,LT in dB(A) totaal 

Incl Kt/Kmuziek 

grenswaarden 

Punt Adres / positie Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gr Koelbr.weg 30 

Boekenderhofweg 84 

Sitterskampweg 38 

100 m noordzijde 

100 m westzijde 

100 m zuidzijde 

48 

52 

53 

70 

69 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pm 

Pm 

Pm 

Pm 

Pm 

Pm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
Tabel III.5 geeft de geluidbelasting t.g.v. onderhoud aan de baan. 
 

TABEL III.5 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

t.g.v. onderhoud met een shovel + vrachtwagens 

imm. punten LAr,LT in dB(A) grenswaarden 

Punt Adres / positie Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gr Koelbr.weg 30 

Boekenderhofweg 84 

Sitterskampweg 38 

100 m noordzijde 

100 m westzijde 

100 m zuidzijde 

19 

22 

22 

37 

37 

39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3.5 Maximale geluidniveaus 
Onderstaande tabel III.6 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus 
LAmax. Deze waarden worden bepaald door de hoogste van de onderstaande 
Li-waarden uit de berekeningen: 

 t.g.v. alle crossers gezamenlijk verhoogd met 10 dB(A) t.g.v. het crossen 
 t.g.v. de personenauto’s afzonderlijk verhoogd met 5 dB(A) t.g.v. 

piekniveaus (dag en avond). 
 t.g.v. onderhoud verhoogd met 10 dB(A). 
 tijdens wedstrijden t.g.v. de start (piekbronvermogen van 140 dB(A)). 

 
Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de 
meteocorrectie op de Li-waarden vereist (Li wordt verminderd met Cm). het 
crossen is in alle punten maatgevend. 
 

TABEL III.6 Maximaal geluidniveau LAmax in dB(A) 

immissie-punten Dag 

Training 

Dag 

wedstrijd 

Avond 

5.0 m 

Grensw 

Dag 

Grensw 

Avond 

Max. over-

schrijding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gr Koelbr.weg 30 

Boekenderhofweg 84 

Sitterskampweg 38 

100 m noordzijde 

100 m westzijde 

100 m zuidzijde 

59 

63 

64 

80 

79 

81 

59 

63 

64 

80 

79 

81 

62 

64 

64 

80 

79 

81 

70 

70 

70 

- 

- 

- 

65 

65 

65 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

 

3.6 Verkeersaantrekkende werking 
De ligging van 50-dB(A)-contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting is 
bepaald met rekenmethode I, uitgaande van de voertuigbewegingen als 
genoemd in hoofdstuk 2. Uitgegaan is van een evenredig verkeersverdeling 
in oostelijke en westelijke richting op de Newtonweg. 
 
De 50-dB(A)-contour ligt dan op trainingsdagen op minder dan 3 m van de 
wegas en op wedstrijddagen. Een toelichting en de berekeningen zijn 
gegeven in bijlage IV. 
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4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN 

4.1 Trainingen 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. trainingen (overdag) 
op het motorcrossterrein ligt bij de meest nabijgelegen woningen niet hoger 
dan 50 dB(A) (inclusief tonale correctie). In de avond ligt de geluidbelasting 
op hooguit 44 dB(A). Daarmee kan aan de vooralsnog aangehouden 
grenswaarden worden voldaan. 
 
De piekniveaus liggen overdag niet boven de 70 dB(A) en in de avond niet 
boven de 65 dB(A). 
 

4.2 Wedstrijden 
Tijdens de wedstrijden ligt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij de 
woningen op hooguit 53 dB(A). De piekniveaus zullen bij de woningen (ook 
t.g.v. de start) op hooguit 64 dB(A) liggen. De wedstrijden zullen onder een 
uitzonderingsregel vallen. 
 

4.3 Maatregelen en BBT 
Over het algemeen bestaan geluidbeperkende voorzieningen rond 
motorcrossterreinen uit: 

 beperking van de crosstijd cq het aantal motoren, 
 aanleg van een hoge geluidwal/afscherming rond (een gedeelte van) het 

motorcrosscircuit; dit is achter pas effectief bij grote hoogtes (> 5 m) 
gezien de grote spreiding van de geluidbronnen over het circuit;  

 
Beperking crosstijd 
Elke halvering van de crosstijd of het aantal crossers (d.w.z. het aantal 
crossuren) leidt tot een 3 dB(A) lagere geluidbelasting in de omgeving. 
 
Afscherming 
Het circuit wordt reeds goed afgeschermd door de A73.  
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4.4 Analyse inpasbaarheid 
Het motorcrossterrein leidt bij aangegeven gebruik overdag (50 crossuren) 
tot een geluidbelasting bij woningen in de omgeving van 50 dB(A) en kan 
daarmee aan de eisen voldoen.’s Avonds crossen is mogelijk maar dan dient 
het aantal crossuren te worden beperkt om nog aan een avondgrenswaarde 
van 45 dB(A) te voldoen. Omdat in de avond de toetsing op 5 m hoogte 
geschiedt, is dan de afscherming van de A73 minder groot. 
 
Een andere lay-out van het terrein heeft weinig effect op de geluidbelasting 
in de omgeving. 
 
 
 
 
 
 
Ir. Peter van der Boom. 
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2

A-73
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3

tekening 1

Situatie-overzicht nieuwe locatie circuit MC venlo-Blerick

immissiepunt

Circuit MC Venlo-Blerick

schaal 1:8000
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tekening 2
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schaal -

project-nummer : 08-240

versie : 2 dec 2008
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 Bijlage II 

 Uitgangspunten en  
 bronsterkteberekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reken\info-Blad nr versiedatum 

1 6 okt 2010 

2 28 nov 2008 

3 28 nov 2008 

4  

5  

 
 
 
 



Project  : MC venlo-Blerick Venlo d.d.

Projectnummer: bijlage: 2 tabel I

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

nr bronnen route snelheid Cb [dB]

route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht

pers. auto's training I 4 76 20 80 40 0 22,0 20,2 -

pers. auto's wedstrijden II 28 677 20 800 0 0 10,9 - -

vrachtwagens terrein III 7 162 20 10 0 0 30,2 - -

installaties # bron bedrijfsduur totaal bedrijfsduur per bronp bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

punten [uren] [uren] Cb [dB]

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht

training woendag zomer 10 50 3 0 5 0,3 0 3,8 11,2 -

training zat/zo winter 10 50 0 0 5 0 0 3,8 - -

wedstrijd 10 100 0 0 10 0 0 0,8 - -

shovel 5 8 0 0 1,6 0 0 8,8 - -

omroepinstallatie muzke 1 2 0 0 2 0 0 7,8 - -

Toelichting

de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt:

Cb =  - 10 log{ (l x n)/(v x T x N)}

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
l = routelengte
n = aantal verkeersbewegingen
v = rijsnelheid in m/s
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht
N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld.

en voor de vaste installaties

Cb = "- 10 log { t / T}"

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
t = bedrijfsduur van de bron in sec
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

Berekening bedrijfsduurcorrecties

6-okt-10

08-240









 

 

Opdrachtnummer 

08-240 

datum 

11 februari 2011 

opdrachtgever 

MC Venlo-Blerick 

Postbus 248 

5900 AE VENLO 

077 - 351 8641 

auteur 

ir. Peter van der Boom. 

  

  

  

  

 Bijlage III 

 Invoergegevens rekenmodel 

en rekenresultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berekeningen versiedatum 

Figuur 1 2 dec 2008 

Figuur 2 2 dec 2008 

Figuur 3 2 dec 2008 

Figuur 4 2 dec 2008 

Figuur 5 2 dec 2008 

Figuur 6 5 jan 2009 

Invoergegevens 2 dec 2008/ 6 okt 2010 

Rekenresultaten 2 dec 2008/ 6 okt 2010 
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onderwerp 

akoestisch onderzoek 

MC Venlo-Blerick 

opdrachtnummer 

08-240 

bestand 

08-240r7.doc 

Toelichting indirect lawaai op de openbare weg 
 
De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 
de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire 
“Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 
29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer 
uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de 
normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dB(A) 
voorkeursgrenswaarde). 
 
Rekenmethode verkeer op de openbare weg 
De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 
de inrichting op de openbare weg is berekend volgens de standaard 
rekenmethode I uit het reken- en meetvoorschrift Wegverkeerslawaai (Wgh). 
 
Over het algemeen geldt de invloed van de verkeersaantrekkende werking 
tot: 
- het punt waarop het verkeer is opgenomen in het reguliere (heersende) 

verkeersbeeld, bijvoorbeeld doordat het dezelfde snelheid heeft (meestal 
ca 100 m) 

- het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een toegangsweg met 
overigens weinig verkeer 

- tot het punt waar de verhoging van de geluidbelasting t.g.v. het verkeer 
van/naar de inrichting niet meer dan 2 dB(A) bedraagt. 

 
In principe moet een voorkeurswaarde van 50 dB(A) worden nagestreefd 
met een maximale waarde van 65 dB(A). Bij waarden boven de 50 dB(A) 
moet worden aangetoond dat de geluidniveaus binnen niet hoger liggen dan 
35 dB(A), eventueel met het treffen van voorzieningen. Voorzieningen 
worden pas aangebracht nadat de vergunning definitief is. 
 
 
 
Zutphen, juni 2003 
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ADDENDUM 

Bij de rapportage ‘ Akoestisch onderzoek Motorcrossclub Venlo‐Blerick te Venlo’, versie 9 februari 2011 

 

De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaande rapportage en moet als 

integraal onderdeel hiervan worden beschouwd. 

 

Grenswaarden 

 Tabel I.1 op pg 2, 2de kolom, 1ste rij: Titel moet zijn ‘ Grenswaarden in dB(A) woningen’. De zinsnede ‘ 50 m 

inrichting’ vervalt. 

 

Wedstrijden 

 Pg 4, kopje wedstrijden, 1e bolletje, laatste zin wordt ‘ Omdat deze wedstrijden hooguit 3 x per 

jaar voorkomen vallen ze niet onder de representatieve bedrijfssituatie’; 

 Tabel II.1 op pg 5, 2de kolom, rij 8. Titel wordt ‘Gegevens wedstrijden (max 3 x per jaar); 

 

Omroepinstallatie 

 Tabel II.1 op pg 5, 2de kolom, rij 13 (onder dag): 1 uur moet zijn 2 uur en is wel gecorrigeerd in Cb 

(bedrijfsduurcorrectie in dB).  

 Pg. 6, 4e alinea, de omroepinstallatie is gemodelleerd met 1 bronpunt in plaats van met 5 bronnen. 



 

Bestemmingsplan Motorcross Zaarderheiken 
Vastgesteld 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Venlo is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteitsaspecten die 

samenhangen met de voorgenomen realisatie van een motorcrosslocatie binnen de gemeente Venlo. 
Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van het verkeersknooppunt Zaarderheiken en wel tussen 
de loop van de Everlose Beek en de Rijksweg A73, grenzend aan de Newtonweg. 

 
Om de ontwikkeling van de motorcrosslocatie mogelijk te maken wordt een ruimtelijke procedure door-
lopen. Bij de besluitvorming in deze procedure dienen de luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met 

de ingebruikname van de motorcrosslocatie in acht genomen te worden. Concreet betekent dit dat de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit die samenhangen met het gebruik van de motorcrosslocatie, getoetst 
dienen te worden aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit1. De Wet luchtkwaliteit vormt in ieder geval 

geen belemmering voor de ontwikkeling als deze niet leidt tot het overschrijden van grenswaarden van 
concentraties luchtverontreinigende stoffen. 
 

Behalve de wettelijke toets dient het bevoegd gezag bij de ruimtelijke besluitvorming ook een belan-
genafweging te maken, waaruit volgt of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ten aanzien 
van het aspect luchtkwaliteit is het in dit kader relevant hoe de concentraties luchtverontreinigende 

stoffen in de omgeving van het plangebied zich verhouden tot de grenswaarden voor deze stoffen uit 
de Wet luchtkwaliteit.  
 

In het voorliggende onderzoek is onderbouwd dat het beoogde gebruik van de motorcrosslocatie niet 
leidt tot het overschrijden van grenswaarden van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Hier-
toe zijn de concentraties fijn stof en NO2 berekend op maatgevende locaties in de directe omgeving 

van het plangebied. Behalve de bijdrage vanwege de motorcrossactiviteiten zijn ook de bijdrage door 
het verkeer op de omliggende (rijks)wegen en de recente achtergrondconcentraties betrokken in de 
berekeningen. 

 
De berekende concentraties en de toetsing aan de vigerende wet- en regelgeving vormen de basis 
voor het maken van een zorgvuldige afweging, omtrent het aspect luchtkwaliteit in de ruimtelijke on-

derbouwing van het plan. 
 
In voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uit-

gevoerde luchtkwaliteitsonderzoek. 
 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het plan en de beschouwde situaties weer. Daar-

naast wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek. In hoofdstuk 3 
wordt nader ingegaan op het juridische kader waarbinnen voorliggend onderzoek is uitgevoerd. In 
hoofdstuk 4 worden de (rekentechnische) uitgangspunten van het onderzoek gedetailleerd beschre-

ven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten en bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot 
wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting gegeven van het onderzoek. 

                                                      
1
 Wet milieubeheer, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. 
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2 Algemene gegevens 

2.1 Motorcrosslocatie Zaarderheiken 

Het projectgebied is globaal gelegen, zuidwestelijk van het verkeersknooppunt Zaarderheiken. Figuur 
2.1 geeft de regionale ligging van het projectgebied weer. 

 

 
 
Figuur 2.1 Regionale ligging motorcrosslocatie  

 
De motorcrosslocatie wordt omsloten door de Rijksweg A73 in oostelijke richting, door de Everlose 
Beek in westelijke en noordelijke richting en door de Newtonweg in zuidelijke richting. De verkeers-

kundige ontsluiting van de motorcrosslocatie is voorzien via de Newtonweg.  
 
Het gebied direct buiten de motorcrosslocatie - talud Rijksweg A73 in oostelijke richting en de Everlo-

se Beek in noordelijke en westelijke richting - is niet ingericht als verblijfslocatie. De meest nabij de in-
richting gelegen verblijfslocaties, is het wandel-/natuurgebied ten westen van de Everlose beek en het 
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vrijliggende fietspad ten zuiden van de Newtonweg. In figuur 2.2 is een schematisch indeling van de 

motorcrosslocatie weergegeven. 
  

 
 
Figuur 2.2 Schematische indeling motorcrosslocatie (zwart omlijnd) 

 
Het circuit is wekelijks ten hoogste 8 uur open ten behoeve van trainingen. Daarnaast vinden er 

maximaal 3 evenementen per jaar plaats. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten binnen de 
locatie is opgenomen in hoofdstuk 4. 
 

2.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het voorliggend luchtkwaliteitsonderzoek is vast te stellen of de gevolgen voor de lucht-
kwaliteit, die samenhangen met het gebruik van de motorcrosslocatie, voldoen aan vigerende wet- en 
regelgeving. In dit kader zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald op relevante loca-

ties in de directe omgeving van de motorcrosslocatie voor de situatie inclusief het beoogde gebruik van 
de locatie. 
 

De berekende concentraties zijn beoordeeld conform de Wet luchtkwaliteit en de daarmee samenhan-
gende uitvoeringsregelgeving en vormen tevens de basis voor het maken van een goede afweging om-
trent het aspect luchtkwaliteit in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.  

 

2.3 Beschouwde situatie en zichtjaar 

In de onderhavige situatie is de ingebruikname van de motorcrosslocatie bepalend voor de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit. Omdat de ingebruikname van de motorcrosslocatie (op zijn vroegst) is voorzien 

medio 2011 zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen in eerste instantie bepaald voor het 
jaar 2011. Vanwege het gelijkblijvende gebruik en de lagere achtergrondconcentraties en emissiefac-
toren in latere jaren, vormen de berekende concentraties voor het zichtjaar 2011 een overschatting 

van de te verwachten concentraties in latere zichtjaren. 
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In een worstcase benadering zijn de berekende concentraties in het zichtjaar 2011 zowel getoetst aan 

de geldende grenswaarden als aan de toekomstige (strengere) grenswaarden uit de Wet luchtkwali-
teit.  
 

Een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten is opgenomen in hoofdstuk 4. In 
hoofdstuk 3 wordt de inhoudelijke toetsing aan wet- en regelgeving nader toegelicht. 
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3 Toetsingskader  

Het toetsingskader luchtkwaliteit voor het onderhavige bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet 
luchtkwaliteit en onderliggende regelgeving. In de hiernavolgende paragrafen zijn de voornaamste be-

palingen uit dit wettelijke kader kort toegelicht. Tevens is aangegeven hoe de bepaling uit het wettelijk 
kader zijn betrokken bij de uitvoering van het onderhavige luchtkwaliteitsonderzoek. 

 

3.1 Wet luchtkwaliteit 

Titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de gewijzigde Wm, in werking getreden op 15 november 2007, 
heeft betrekking op de luchtkwaliteitseisen en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Titel 5.2 van de 
Wm wordt om die reden ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd.  

 
De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden, is geregeld in artikel 5.16 
van de wet en kan als volgt worden samengevat: 

- indien aannemelijk is gemaakt dat grenswaarden niet worden overschreden bij realisatie van het 

plan, vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan, zelfs niet 
indien het voorgenomen plan leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

- indien aannemelijk is gemaakt dat bij realisatie van het plan de concentraties in de buitenlucht per 
saldo verbeteren of tenminste gelijk blijven, vormt het aspect luchtkwaliteit evenmin een belemme-

ring voor de realisatie van dat plan; 

- indien één of meerdere grenswaarden worden overschreden bij realisatie van het plan, dan kan het 
voorgenomen plan alsnog worden gerealiseerd, indien het plan NIBM bijdraagt aan de concentra-
ties van de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden; 

- indien één of meerdere grenswaarden worden overschreden bij realisatie van het plan en het plan 
wel in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden wor-
den overschreden, kan het plan alsnog worden gerealiseerd indien als gevolg van positieve effec-

ten van het plan en/of als gevolg van met het plan samenhangende maatregelen, de kwaliteit van 
de lucht (elders) zodanig verbetert dat per saldo geen verslechtering optreedt (dit is de zogenaam-
de saldobenadering); 

- indien een project genoemd of beschreven is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (hierna NSL), of als het betrekking heeft op een daarin genoemde ontwikkeling of voorge-
nomen besluit of daarbinnen past, of in elk geval niet in strijd is met het NSL, dan vormt het aspect 

luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan. 
 
De uitvoeringsregels voor de hiervoor omschreven beoordelingssystematiek zijn vastgelegd in onder-

staande Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële regelingen: 

- AMvB - NIBM (Niet in betekende mate) bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

- AMvB - Gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

- AMvB - Derogatie (luchtkwaliteitseisen); 

- Ministeriële regeling NIBM-bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

- RBL 2007; 

- Ministeriële regeling Wijziging regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

- Ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007. 



 

Motorcrosslocatie Zaarderheiken 20111158-02 
Onderzoek luchtkwaliteit 1 juli 2011 
 Bladzijde 8 

3.1.1 NSL 

Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Met het van kracht worden van het NSL hoeven 

(op grond van artikel 5.16 tweede lid onder d van de Wm) projecten die herkenbaar en representatief 
zijn opgenomen in het NSL, niet meer getoetst te worden aan grenswaarden. Voor de onderbouwing 
van de luchtkwaliteitsaspecten ten aanzien van dergelijk NSL-projecten, kan worden volstaan met een 

verwijzing naar het NSL en is géén luchtkwaliteitsonderzoek nodig. Een actueel overzicht van de NSL-
projecten is opgenomen in bijlage 8 en 9 van het NSL2 en op de website www.NSL-monitoring.nl. 
 

De motorcrosslocatie Zaarderheiken is geen NSL-project. Derhalve is nader onderzoek naar de ge-
volgen voor de luchtkwaliteit noodzakelijk om aannemelijk te maken dat de realisatie van de motor-
crosslocatie niet in strijd is met de luchtkwaliteitseisen uit de Wm. 

 

3.1.2 NIBM-bijdragen 

Volgens de systematiek van de Wet luchtkwaliteit vormt het aspect luchtkwaliteit in ieder geval geen 
belemmering voor een ontwikkeling, indien aannemelijk is gemaakt dat deze leidt tot een NIBM-

bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen.  
 
In het Besluit NIBM-bijdrage (luchtkwaliteitseisen), kortweg het Besluit NIBM, is vastgelegd dat een 

ontwikkeling NIBM bijdraagt, indien de bijdrage aan de concentratie fijn stof of NO2 niet meer dan 3% 
bedraagt van de jaargemiddelde grenswaarde van de betreffende stof. Voor de voor luchtkwaliteit 
maatgevende stoffen fijn stof en NO2, komt dit overeen met een bijdrage aan de jaargemiddelde con-

centraties van 1,2 µg/m3. Bij het beoordelen of een ontwikkeling NIBM bijdraagt wordt gekeken naar 
de netto toename van de concentraties ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 
 

In de Ministeriële regeling NIBM zijn voor verschillende categorieën van projecten grenzen gesteld 
aan de projectomvang, waaronder een project met zekerheid NIBM bijdraagt aan de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Echter ook indien op basis van berekeningen aanne-

melijk is gemaakt dat een ontwikkeling NIBM bijdraagt, vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering. 
 

3.1.3 Gevoelige bestemmingen 

In de AMvB Gevoelige bestemmingen zijn nadere regels gesteld om te voorkomen dat projecten 

doorgang kunnen vinden die leiden tot een toename van het aantal blootgestelden met een verhoogde 
gevoeligheid, in gebieden met een (dreigende) overschrijding van één of meerdere grenswaarde(n).  
 

Hiertoe zijn de AMvB Vaste afstanden tot rijkswegen en provinciale wegen opgenomen, waarbinnen 
(dreigende) grenswaarde overschrijdingen redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Voor rijkswegen 
bedraagt deze afstand 300 meter en voor provinciale wegen 50 meter. Binnen deze afstanden mogen 

gevoelige bestemmingen enkel worden gerealiseerd, indien aan de hand van een luchtkwaliteitson-
derzoek is aangetoond dat grenswaarden niet worden overschreden.  
 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het onderhavige plan niet voorziet in de realisatie van ge-
voelige bestemmingen, zoals bedoeld in de AMvB Gevoelige bestemmingen. 

                                                      
2
 NSL, Kabinetsbesluit d.d. 10 juli 2009. 
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3.1.4 Grenswaarden 

In bijlage II van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor de volgende parameters grenswaarden voor de 

concentratie in de buitenlucht opgenomen:  
- stikstofdioxide (NO2): jaargemiddelde; 
  uurgemiddelde; daarbij zijn 18 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- stikstofoxide (NOx): jaargemiddelde; 
- fijn stof (PM10): jaargemiddelde; 
  daggemiddelde; daarbij zijn 35 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- benzeen (C6H6): jaargemiddelde; 
- zwaveldioxide (SO2): jaargemiddelde; 
  aantal overschrijdingen 24-uurgemiddelde; 

- lood (Pb): jaargemiddelde; 
- koolmonoxide (CO): 98-percentiel (8 uur). 
 

Uit metingen en berekeningen van het LML en PBL (o.a. de Grootschalige Concentraties Nederland) 
en het NSL, blijkt dat in Nederland alleen nog lokaal sprake is van een (dreigende) overschrijding van 
de grenswaarden voor de stoffen NO2 en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor overige luchtveront-

reinigende stoffen worden reeds geruime tijd en nagenoeg overal in Nederland gerespecteerd. Fijn 
stof en NO2 zijn daarmee de meest relevante stoffen in het kader van de beoordeling van de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit. In onderhavig onderzoek is de analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt tot 

fijn stof en NO2. 
 
Op grond van het NSL is door de Europese Commissie uitstel en vrijstelling (derogatie) verleend voor 

de ingangsdata van de grenswaarden voor fijn stof en NO2. De zones en agglomeraties waarop dero-
gatie van toepassing is, zijn vastgelegd in de AMvB Derogatie (luchtkwaliteitseisen). Tot het eind van 
de derogatieperiode gelden tijdelijk verhoogde grenswaarden voor fijn stof en NO2. In tabel 3.1 zijn de 

jaargemiddelde grenswaarden voor de parameters fijn stof en NO2 weergegeven zoals die gelden 
voor de onderhavige onderzoekslocatie.  
 

Tabel 3.1: Grenswaarden voor fijn stof en NO2 

 

Stof Norm 2011 2015 en later 

NO2 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) 60 40 

Fijn stof Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) 40 40 

 Grenswaarde (aantal dagen per jaar dat de 24-uurgemiddeldeconcentratie 

boven de 50 µg/m3 
mag liggen). 

35 35 
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3.1.5 PM2,5 

Op 1 augustus 2009 zijn de luchtkwaliteitseisen uit de EG-richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa geïmplementeerd in de bestaande Wet luchtkwaliteit. Hiermee worden 
onder andere de grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. Conform de 
Wet tot wijziging van de Wm (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen), blijft de grenswaarde 

voor PM2,5 echter tot 1 januari 2015 buiten toepassing bij het toetsen van bevoegdheden aan de lucht-
kwaliteitseisen, de zogenaamde uitgestelde werking3. Daarnaast zijn nog onvoldoende generieke in-
zichten beschikbaar ten aanzien van PM2,5 om betrouwbare verspreidingsberekeningen te kunnen uit-

voeren. 
 
Gelet op het voorgaande is PM2,5 in voorliggende rapportage verder buiten beschouwing gelaten bij 

het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit. 
 

3.2 Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna RBL 2007) is sinds 15 november 2007 

van kracht en vervangt onder andere de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 en het Meet- en rekenvoor-
schrift bevoegdheden luchtkwaliteit. In de RBL 2007 zijn algemene regels opgenomen voor de wijze 
waarop de gevolgen voor de luchtkwaliteit van toekomstige ontwikkelingen berekend dienen te wor-

den. 
 
Op 19 juli 2008, 19 december 2008, 13 maart 2009 en 15 augustus 2009 zijn bij Ministeriële regelin-

gen nog wijzigingen doorgevoerd op de oorspronkelijke RBL 2007 uit november 2007. De wijzigingen 
van 19 juli 2008 hadden in hoofdzaak betrekking op enkele technische onderdelen van de regeling. 
Latere wijzigingen hebben met name betrekking op (strikte) implementatie van bijlage III van de EG-

richtlijn van 20 mei 2008 Betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Daarnaast zijn 
nog enkele rekentechnische aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke regeling.  
 

Hiernavolgend wordt met de RBL 2007 de regeling bedoeld zoals die geldt op het moment van uitvoe-
ren van het voorliggende onderzoek. De belangrijkste punten uit de regeling zijn samengevat: 
- VROM verstrekt elk jaar generieke gegevens (onder andere achtergrondconcentraties, dubbeltel-

lingcorrecties, emissiefactoren en meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren 
van berekeningen; 

- het berekenen van de luchtkwaliteit gebeurt à priori volgens de standaard rekenmethoden. Er 

wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen in een 
stedelijke omgeving (methode 1), langs wegen in een open omgeving (methode 2) en in de nabij-
heid van inrichtingen (methode 3); 

- andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen, mits goed gemotiveerd en met goedkeuring 
van VROM, eveneens worden gebruikt voor het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij 
toekomstige ontwikkelingen. 

Verder is in de regeling per gemeente vastgelegd met welke getalswaarde de jaargemiddelde concen-
tratie fijn stof moet worden verminderd om te corrigeren voor de aanwezigheid van zeezout. Voor de 
gemeente Venlo bedraagt deze correctie 3 μg/m3. 

                                                      
3 De zogenaamde uitgestelde werking is op genomen in bijlage II van de Wm (voorschrift 4.4). 
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Conform de regeling wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingen van de vierentwin-

tig uurgemiddelde concentratie fijn stof verkregen door het aantal berekende overschrijdingsdagen 
met 6 dagen te verminderen. 
 

3.2.1 Toepasbaarheidbeginsel en blootstellingcriterium 

Bij de keuze van de beoordelingslocaties is aansluiting gezocht bij het zogenaamde ‘toepasbaarheid-
beginsel’ uit de Wet luchtkwaliteit. Uit het ‘toepasbaarheidbeginsel’ volgt op welke locaties de lucht-
kwaliteit niet dient te worden beoordeeld. De locaties waar de luchtkwaliteit op grond van het toepas-

baarheidbeginsel niet dient te worden beoordeeld, zijn locaties:  
- die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen 

vaste bewoning is; 

- op bedrijfsterreinen of terreinen van inrichtingen; 
- op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang 

tot de middenberm hebben. 

 
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit op locaties die niet zijn uitgezonderd op basis van het toe-
pasbaarheidbeginsel geldt, kort gezegd, dat ter plaatse van de rekenpunten sprake moet zijn van  sig-

nificante blootstelling van mensen. Dit volgt uit het blootstellingcriterium dat is opgenomen in de RBL 
2007. Strikte toepassing van het blootstellingcriterium kan er in de praktijk toe leiden dat de luchtkwali-
teit dient te worden berekend op grotere afstanden van bronnen dan de standaard rekenafstanden die 

hiervoor zijn opgenomen in de RBL 2007. Vanuit een worstcase benadering is in het voorliggende on-
derzoek geen verruiming toegepast van de standaard rekenafstanden op grond van het blootstelling-
criterium. In lijn met standaardbepalingen uit de RBL 2007, zijn verder wel de volgende uitgangspun-

ten gehanteerd: 
- beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 meter van de rand van grote kruisingen en 

niet meer dan 10 meter van de wegrand; 

- beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die represen-
tatief zijn voor de luchtkwaliteit langs een straatsegment van ten minste 100 meter; 

- beoordelingslocaties op industrieterreinen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die 

representatief zijn voor een gebied van ten minste 250 meter bij 250 meter. 
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4 Uitgangspunten berekeningen 

Voor het berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving van de motor-
crosslocatie is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GeoMilieu (Stacks+, versie 2011). In de na-

volgende paragrafen zijn de uitgangspunten van de berekeningen nader toegelicht.  
 

4.1 Invloed van het plan 

In de voorgenomen bedrijfssituatie van de motorcrosslocatie zijn de onderstaande activiteiten bepa-

lend voor de bijdragen aan de concentraties fijn stof en NO2:  
- motorcross tijdens trainingen en wedstrijden; 
- verkeersaantrekkende werking tijdens trainingen en wedstrijden; 

- onderhoud door shovel en vrachtwagens op niet crossdagen. 
 
In het luchtkwaliteitsonderzoek is voor wat betreft de bedrijfsduur van de activiteiten aangesloten bij 

de maximaal representatieve bedrijfssituatie uit het akoestisch onderzoek voor de motorcrosslocatie4. 
Hierna volgt per bron een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten voor het luchtonderzoek.  

 

Trainingssituatie 
Vanuit een worstcase benadering is in voorliggend onderzoek uitgegaan van het trainingsgebruik van 
de baan in de zomerperiode: twee dagen trainen in de dag- en één dag trainen in de avondperiode. In 

de zomerperiode overdag maximaal 25 rijders á 2 uur actief en in de avond maximaal 6 rijders a 0,5 
uur. Dit resulteert in (2x25x2 + 1x6x0,5 = ) 103 crossuren per week ofwel 5.356 crossuren per jaar. 
De verkeersaantrekkende werking van de motorcrosslocatie tijdens trainingsdagen bedraagt ca. 40 

personenauto’s. Deze personenauto’s parkeren binnen de inrichting en komen en vertrekken allemaal 
via de ingang aan de Newtonweg en leiden derhalve tot maximaal 80 verkeersbewegingen op de 
Newtonweg. 

 

Wedstrijdsituatie 
Maximaal 3 keer per jaar vinden er wedstrijden plaats. Op wedstrijddagen zijn maximaal 100 rijders 

gedurende één uur (trainingen + 2 manches + extrarondes) in de baan. Dit komt overeen met 100 
crossuren per wedstrijddag ofwel 300 crossuren per jaar. 
De verkeersaantrekkende werking van de motorcrosslocatie tijdens wedstrijddagen bedraagt ca. 400 

personenauto’s. Deze personenauto’s parkeren binnen de inrichting en komen en vertrekken allemaal 
via de ingang aan de Newtonweg en leiden derhalve tot maximaal 800 verkeersbewegingen op de 
Newtonweg. 

 

Onderhoud 
Op dagen dat er geen motorcrossactiviteiten plaatsvinden doen er ten hoogste 10 vrachtwagens het 

terrein aan ten behoeve van het plegen van onderhoud. Daarnaast is op het terrein een shovel actief 
ten behoeve van het onderhoud van het circuit. In analogie met de maximaal representatieve bedrijfs-
situatie uit het akoestisch onderzoek is voor de shovel een bedrijfsduur van 8 uur per week aange-

houden. 
 

                                                      
4 Akoestisch onderzoek Motorcrossclub Venlo-Blerick te Venlo Versie 9 februari 2011, Adviesbureau Van Der Boom b.v. 
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4.1.1 Emissies motorcrosslocatie 

Voor het (vracht)verkeer binnen de inrichting en op de Newtonweg zijn in het voorliggend onderzoek 

de generieke emissiefactoren gehanteerd die in maart van dit jaar door het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu zijn gepubliceerd. Voor de emissies van de crossmotoren en de shovel zijn emissiefac-
toren afgeleid uit de literatuur. 

 

Motorcross 
Bij het bepalen van de emissie tijdens het crossen is behalve met de emissie door de verbrandings-

motoren ook rekening gehouden met het opwaaien van (fijn) stof door het rijden over een onverharde 
ondergrond. Om hinder tijdens het rijden over een (te) droge ondergrond te voorkomen wordt een per-
manente sproei-installatie aangelegd waarmee het circuit, indien nodig, wordt bevochtigd. De emissie 

bij het rijden over een onverharde en relatief vochtige (maar niet natte) ondergrond is bepaald over-
eenkomstig de EPA publicatie5 voor emissies, optredend tijdens het rijden over onverharde wegen. 
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het circuit ten opzichte van het huidige maaiveld ver-

laagd wordt aangelegd, waardoor het maaiveld dichter bij het grondwaterpeil komt te liggen. Hierdoor 
zal naar verwachting ook zonder sproeien niet snel sprake zijn van een zeer droge ondergrond. 
 

Voor de emissiefactoren voor stikstofdioxide en fijn stof als gevolg van de verbrandingsmotoren van 
de crossmotoren is aansluiting gezocht bij de Europese emissie-eisen voor EURO 1 motorvoertuigen 
(voertuigen van voor 1 juli 1992). Deze emissie-eisen zijn minder streng dan de geldende Europese 

toetredingseisen voor twee- en driewielers, waardoor de uitstoot door de verbrandingsmotoren naar 
verwachting wordt overschat (worstcase). Omdat in de emissie-eisen niet is vastgelegd welk aandeel 
van de stof emissies bestaat uit fijn stof, is vanuit een veilige benadering het uitgangspunt gehanteerd 

dat 100% van het geëmitteerde stof bestaat uit fijn stof. 
 
Op basis van ervaringen bij vergelijkbare circuits is, in overleg met opdrachtgever, uitgegaan van een 

gemiddelde snelheid van de crossmotoren van 40 km/h.  
 

Shovel 
Voor de shovel is uitgegaan van de maximaal toegestane emissie conform de European Emission 
standards for nonroad diesel Engines. Daarbij is ervan uitgegaan dat het materieel binnen de inrich-
ting niet ouder is dan 10 jaar en het maximale vermogen van de shovel 150 kWh bedraagt. Verder is 

ervan uitgegaan dat de werkzaamheden worden verricht bij 80% van het maximaal vermogen.  
 
In tabel 4.1 en tabel 4.2 zijn de uit de literatuur afgeleide emissiekentallen en de gehanteerde emis-

sies op jaarbasis samengevat. Voor de overige bronnen zijn in het voorliggend onderzoek de generie-
ke emissiefactoren gehanteerd die in maart van dit jaar door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
zijn gepubliceerd. 

                                                      
5 AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, Unpaved Roads. 
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Tabel 4.1: Emissiefactoren motorcross en shovel 
 

Bron Stof Emissiefactor [g/km] Emissiefactor [g/kWh] Referentie 

NOx 0,4365 -- EU Richtlijn 93/59/EEC
1
  Motorcross (verbranding) 

PM10 0,14 -- EU Richtlijn 93/59/EEC
2 

Motorcross (opwaaien stof) PM10 7,2 -- EPA, AP 42
3 

NOx -- 9,2 EU Richtlijn 97/68/EG
4
 Shovel  

PM10 -- 0,54 Richtlijn 97/68/EG
4
 

1 
EURO 1 emissienormen voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (benzine). 

2
 EURO 1 emissienormen voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (diesel). 

3 
AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, Unpaved Roads. 

4 
Emissienormen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (vermogen 130kW tot 560kW). 

 
Tabel 4.2 Emissies fijn stof en NO2 door motorcross en shovel 
 

Bron Situatie 
Bedrijfsduur 

[uren/jaar] 

Gemiddelde 

snelheid 

[km/h] 

Afgelegde afstand 

[km/j] 

Gemiddeld 

vermogen 

[kWh] 

NOx 

[kg/j] 

PM10
 

[kg/j] 

Training 5.356 40 213.440 -- 93,2 1.5671 

Motorcross 
Wedstrijd 300 40 12.000 -- 5,2 88,11 

Shovel Onderhoud 416 -- -- 120 459,2 27,0 
1 

Som van de emissies door verbrandingsmotoren en opwaaien. 

 
De fijn stof emissies door de motorcross en de shovel zijn in het model gelijkmatig verdeeld over op-

pervlaktebonnen binnen de motorcrosslocatie. De NOx emissies van de verbrandingsmotoren zijn  
verdeeld over puntbronnen6. Bij de modellering is geen rekening gehouden met het afschermende ef-
fect van de geluidwal om het terrein als gevolg van de verdiepte ligging (worstcase). Een overzicht 

van de ligging van de bronnen en alle gehanteerde modelparameters is openomen in bijlage II en III.  
 

4.2 Invloed wegverkeer 

Behalve de plangerelateerde bijdrage leidt ook het verkeer op de omliggende wegen tot een bijdrage 

aan de concentraties fijn stof en NO2. 
 
De bijdrage vanwege het verkeer de omliggende rijkswegen en de zuidelijk gelegen Eindhovenseweg 

aan de concentraties fijn stof en NO2, is afgeleid uit de berekeningen die in het kader van de jaarlijkse 
monitoring van het NSL7 zijn uitgevoerd. In een worstcase benadering is hierbij uitgegaan van de 
hoogst berekende concentratiebijdrage in de jaren 2011, 2015 en 2020. Een samenvatting van de 

maximale bijdrage door de omliggende wegen is weergegeven in tabel 4.3. Een gedetailleerd over-
zicht van de bijdragen is opgenomen in bijlage I bij dit onderzoek. 
 

                                                      
6
 Bij NOx emissies speelt de chemische omzetting van NO naar NO2 een belangrijke rol. Om dit effect conform de eisen uit de 

RBL 2007 mee te nemen in de berekeningen, dienen NOx emissies als puntbronnen te worden gemodelleerd in Stacks+.  
7 www.nsl-monitoring.nl, Monitoringstool 2010. 
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Tabel 4.3: Bijdrage rijkswegen en Eindhovenseweg (NSL Monitoringstool 2010) 

 

Jaar NO2 [µg/m3] - jaargemiddelde PM10 [µg/m3] - jaargemiddelde PM10 [overschrijdingsdagen]1 

2011 9,3 0,91 5 

2015 9,5 0,87 4 

2020 5,7 0,77 4 
1
 Aantal overschrijdingsdagen afgeleid uit jaargemiddelde bijdrage PM10 conform RBL 2007, bijlage 2, hoofdstuk 6 formule 1.1. 

 
De bijdrage van het reguliere verkeer op de Newtonweg zijn berekend op basis van door de gemeente 
Venlo aangeleverde etmaalintensiteiten. Voor het berekenen van de concentratiebijdragen door het 

verkeer op de Newtonweg in 2011, is in een worstcase benadering uitgegaan van de aangeleverde in-
tensiteiten voor het jaar 2012 en van de verkeersaantrekkende werking in een wedstrijdsituatie. Tabel 
4.4 geeft een samenvatting van de gehanteerde verkeersgegevens in 2011. 

 
Tabel 4.4: Verkeersgegevens autonome situatie 
 

Verkeerssamenstelling [%]** 

 

Etmaalintensiteit* 

 Licht Middelzwaar Zwaar 

 Autonoom 

Newtonweg 2.216 78,8 10,6** 10,6** 

 Verkeersaantrekkende werking (maximaal) 

Newtonweg (bezoekers) 800 100 -- -- 

Newtonweg (onderhoud) 20 -- -- 100 

* Opgegeven etmaalintensiteiten Newtonweg situatie 2012. 

** Worstcase verdeling middelzwaar en zwaar vrachtverkeer.  

 
Voor het verkeer op de Newtonweg is (worstcase) uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 35 

km/h: hogere gemiddelde rijsnelheden leiden tot een lagere concentratiebijdrage. Vanwege de relatief 
grote afstand tot bebouwing is de Newtonweg gemodelleerd als weg door open gebied in het Stacks+ 
model. Een uitgebreid overzicht van alle de gehanteerde uitgangspunten voor de Newtonweg is opge-

nomen in bijlage III. 
 

4.3 Beoordelingslocaties  

Zoals aangeven in paragraaf 3.2.1, zijn de locaties binnen de grenzen van de motorcrosslocatie en de 

locaties direct daarbuiten (Everlose Beek en talud A73), uitgezonderd van toetsing aan de luchtkwali-
teitseisen uit de Wet luchtkwaliteit. Voor de nadere beeldvorming zijn de concentraties fijn stof en NO2 
wel in kaart gebracht op en direct buiten de grenzen van de inrichting. 

 
In figuur 4.1 zijn de locaties weergegeven waarvoor de concentraties fijn stof en NO2 zijn berekend. 
Toetsing van de berekenende concentraties vindt plaats met in achtneming van het toepasbaarheid-

beginsel en blootstellingcriterium uit paragraaf 3.2.1. 
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Figuur 4.1 Overzicht modelgebied, rekenlocaties (blauwe punten) en begrenzing rekengebied  

contourberekening (blauwe stippellijn) 
 

4.4 Overige rekentechnische uitgangspunten 

Het gebruikte verspreidingsmodel Stacks+, versie 2011.1, maakt gebruik van de meest recente gene-

rieke invoergegevens voor luchtkwaliteitberekeningen. Dit betekent ondermeer dat het rekenmodel 
gebruik maakt van de emissiefactoren voor wegverkeer, meteorologie, terreinruwheid en achtergrond-
concentraties die in maart 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gepubliceerd. 

 
De concentratiebijdragen door het verkeer op de omliggende rijkswegen en de zuidelijk gelegen Eind-
hovenseweg zijn apart bepaald en opgeteld bij de met Stacks+ berekende concentraties. Om dubbel-

telling te voorkomen in de berekeningen met Stacks+ uitgegaan van de achtergrondconcentraties ex-
clusief de bijdrage van rijkswegen.  
 

Voor een uitgebreide toelichting op de invloed van de verschillende karakteristieken op de berekende 
concentraties luchtverontreinigende stoffen, wordt verwezen naar bijlage I en II van de RBL 2007. Een 
volledig overzicht van alle invoerparameters is opgenomen in bijlage III van het voorliggend rapport. 
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5 Resultaten 

Uitgaande van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten zijn de concentraties fijn stof en NO2 be-
rekend in de directe omgeving van de motorcrosslocatie Zaarderheiken. De resultaten voor de meest 

kritische parameters en zichtjaren zijn in paragraaf 5.1 en 5.2 weergegeven. 
 
Een uitgebreid overzicht alle rekenresultaten is op genomen in de bijlage IV en V. Een beschouwing 

van rekenresultaten is opgenomen in paragraaf 5.3. 
 

5.1 Resultaten stikstofdioxide 

In figuur 5.1 is de berekende jaargemiddelde concentratie NO2 weergegeven, exclusief de bijdrage 

van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg.  
 

 
 
Figuur 5.1 Jaargemiddelde concentraties NO2 exclusief rijkswegen en Eindhovenseweg 

 

Uit figuur 5.1 volgt dat de jaargemiddelde concentratie NO2 ter plaatse van de verblijfslocaties in de di-
recte omgeving van de motorcrosslocatie in 2011 ten minste 36 µg/m3 onder de vigerende grens-

waarde van 60 µg/m3 ligt en tenminste 16 µg/m3 onder de definitieve grenswaarde van 40 µg/m3 die 
van kracht wordt in 2015. 
De bijdrage van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg aan de jaargemiddelde concentraties 

NO2 is in de periode 2011 t/m 2020 ten hoogste 9,5 µg/m3 (zie ook tabel 4.3).  
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Hieruit volgt dat ook indien in een worstcase benadering rekening wordt gehouden met de bijdragen 

van omliggende rijkswegen en de Eindhovenseweg, de grenswaarden voor NO2 ruimschoots worden 
gerespecteerd bij ingebruikname van de motorcrosslocatie. 
 

5.2 Resultaten fijn stof 

In figuur 5.2 is het berekende aantal overschrijdingsdagen voor fijn stof weergegeven exclusief de bij-
drage van zeezout en de bijdrage van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg. 
 

 
 
Figuur 5.2 Overschrijdingsdagen fijn stof exclusief rijkswegen en Eindhovenseweg en zeezout 
 
Uit figuur 5.2 volgt dat het aantal overschrijdingsdagen ter plaatse van de verblijfslocaties in de directe 
omgeving van de motorcrosslocatie in 2011 ten minste 15 dagen onder de vigerende grenswaarde 
van 35 dagen µg/m3 ligt. 

De bijdrage van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg aan de het aantal overschrijdingsda-
gen in de periode 2011 t/m 2020 is ten hoogste 5 dagen, zie ook tabel 4.3. 
Hieruit volgt dat ook indien in een worstcase benadering rekening wordt gehouden met de bijdragen 

van omliggende rijkswegen en de Eindhovenseweg, de grenswaarde voor het aantal overschrijdings-
dagen fijn stof ruimschoots worden gerespecteerd bij ingebruikname van de motorcrosslocatie.   
 

In figuur 5.3 is de berekende jaargemiddelde concentratie voor fijn stof weergegeven, exclusief de bij-
drage van zeezout en de bijdrage van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg.  
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Figuur 5.3 Jaargemiddelde concentratie fijn stof exclusief rijkswegen en Eindhovenseweg en 
zeezout 

 
Uit figuur 5.3 volgt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof ter plaatse van de verblijfslocaties in de 
directe omgeving van de motorcrosslocatie in 2011, ten minste 15 µg/m3 onder de vigerende grens-
waarde van 40 µg/m3 ligt. 

De bijdrage van de omliggende rijkswegen en Eindhovenseweg aan de jaargemiddelde concentraties 
fijn stof is in de periode 2011 t/m 2020 ten hoogste 0,91 µg/m3, zie ook tabel 4.3. 
Hieruit volgt dat ook indien in een worstcase benadering rekening wordt gehouden met de bijdragen 

van omliggende rijkswegen en de Eindhovenseweg, de jaargemiddelde grenswaarden voor fijn stof 
ruimschoots worden gerespecteerd bij ingebruikname van de motorcrosslocatie. 

 

5.3 Beoordeling rekenresultaten 

Uit de berekeningen volgt dat de ingebruikname van motorcrosslocatie niet leidt tot het overschrijden 
van de grenswaarden c.q. gezondheidsnormen voor fijn stof en NO2 ter plaatse van (toekomstige) ver-
blijflocaties in de directe omgeving van de motorcrosslocatie. Op grond van deze bevinding vormt de 

Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van de motorcrosslocatie. 
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Uit de berekeningen volgt verder dat de bijdragen door activiteiten binnen de motorcrosslocatie en de 

heersende achtergrondconcentraties bepalend zijn voor de concentraties fijn stof (binnen en) in de di-
recte omgeving van de motorcrosslocatie. De meest dominante bron hierbij is het opwaaien van (fijn) 
stof door het crossen over onverharde ondergrond. Door de inzet van een sproei-installatie bij droogte 

wordt de emissie van deze bron reeds in belangrijke mate beperkt. De bijdrage vanwege het verkeer 
de omliggende rijkswegen en de zuidelijk gelegen Eindhovenseweg aan de concentraties fijn stof in 
de omgeving van de motorcrosslocatie is beperkt tot 0,91 µg/m3 jaargemiddeld en 5 overschrijdings-

dagen. 
 
Ten aanzien van het verblijf van personen binnen de motorcrosslocatie geldt dat dit beperkt is in om-

vang en tijd. Met uitzondering van de wedstrijddagen (maximaal 3 keer per jaar) bedraagt de verblijfs-
duur ten hoogste enkele uren per dag. Daarmee ligt de verblijfsduur binnen de motorcrosslocatie  be-
neden de middelingsduur van de maatgevende grenswaarden, te weten; 24-uur (fijn stof) en één jaar 

(NO2)
8. In analogie met het blootstellingcriterium uit de Wet luchtkwaliteit geldt derhalve dat ook bin-

nen de grenzen van de motorcrosslocatie geen sprake van een significante blootstelling. 
 

Door de daling van de achtergrondconcentraties na 2011 en het schoner worden van het wagenpark 
gelden de bovenstaande bevindingen niet alleen voor het rekenjaar 2011 maar ook voor latere jaren. 
Ook de meest dominante fijn stof bron, het opwaaien van (fijn) stof, neemt na 2011 niet toe ten op-

zichte van de beschouwde (worstcase) situatie. Wellicht ten overvloede wordt ook nog opgemerkt dat 
in de berekening reeds is uitgegaan de hoogste concentratiebijdragen voor wegverkeer op de omlig-
gende rijkswegen in de periode tussen 2011 en 2020. 

                                                      
8 De uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt in de praktijk alleen bij uitzonderlijk hoge NO2 emissies overschreden. Hier-

van is in de onderhavige situatie geen sprake; zelfs op de grens van de inrichting is het aantal berekende overschrijdingen 

van de uurgemiddelde concentratie NO2 nul (18 overschrijdingen zijn toegestaan). Zie ook bijlage V. 
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Bijlage I Bijdragen fijn stof en NO2 - NSL Monitoringstool 2010 



BIJLAGE I: Bijdragen Rijkswegen en Eindhovenseweg (NSL Monitoringstool 2010) 
1 

 
Figuur 1:  Overzicht rekenlocaties en wegen in Monitoringstool   
 
 

 
Figuur 2:  Bijdrage Rijkswegen en Eindhovenseweg 2011 (SRM2 bijdr.) 
 



BIJLAGE I: Bijdragen Rijkswegen en Eindhovenseweg (NSL Monitoringstool 2010) 
2 

 
Figuur 3:  Bijdrage Rijkswegen en Eindhovenseweg 2015 (SRM2 bijdr.) 
 
 
 

 
Figuur 4:  Bijdrage Rijkswegen en Eindhovenseweg 2020 (SRM2 bijdr.) 
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Bijlage II Grafische weergaven rekenmodel Stacks+ 
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Bijlage III Invoergegevens en rekenparameters Stacks+ 



20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Rekenparameters rekenmodel
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken

Model eigenschap
Omschrijving Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Verantwoordelijke M.Souren
Rekenmethode STACKS
Modelgrenzen (205660,00, 377590,00) - (206610,00, 378320,00)
Aangemaakt door M.Souren op 10-6-2011
Laatst ingezien door R.Vervoort op 29-6-2011
Model aangemaakt met Geomilieu V1.81
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Referentie jaar 2011
Meteo referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10

Zeezout correctie 3
Weekend verkeersverdeling Werkdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 1,00, M: 1,00, H 1,00
Verkeersverdeling zondag L: 1,00, M: 1,00, H 1,00
Terreinruwheid 0,7866

Steekproef berekening Nee
Berekening met achtergrond Ja

29-6-2011 15:11:33Geomilieu V1.90



20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Rekenparameters rekenmodel
Commentaar
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20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Invoergegevens rekenmodel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken - bijlagemodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Emis. PM10 Emis. SO2 Bedr. uren
1 opp bron1   206314,09   377855,90          9247,49  0,00004030  0,00000000 5656,00
2 opp bron2   206365,84   377928,43          3914,48  0,00001710  0,00000000 5656,00
3 opp bron3   206339,53   377999,83          2450,38  0,00001070  0,00000000 5656,00
4 opp bron4   206337,78   378027,05           366,55  0,00000160  0,00000000 5656,00
5 opp bron5   206343,54   378023,04           114,74  0,00000050  0,00000000 5656,00

6 opp bron6   206409,33   378002,09           536,84  0,00000234  0,00000000 5656,00
7 opp bron7   206374,24   378026,61           134,60  0,00000059  0,00000000 5656,00
8 opp bron8   206407,15   378026,76            91,81  0,00000040  0,00000000 5656,00
9 opp bron9   206283,55   377987,06           141,32  0,00000062  0,00000000 5656,00
10 opp bron10   206290,35   377831,02           852,99  0,00000372  0,00000000 5656,00

11 opp bron11   206270,11   377886,17           533,04  0,00000232  0,00000000 5656,00
12 opp bron12   206258,22   377875,36           208,07  0,00000091  0,00000000 5656,00
13 opp bron13   206245,08   377904,87           107,20  0,00000047  0,00000000 5656,00

29-6-2011 15:14:24Geomilieu V1.90



20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Invoergegevens rekenmodel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken - bijlagemodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Parkeerplaatsen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Totaal aantal X-1 Y-1
1 parkeerplaats    400,00   206249,61   377879,21
2 parkeerplaats    400,00   206250,59   377877,49

29-6-2011 15:14:33Geomilieu V1.90



20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Invoergegevens rekenmodel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken - bijlagemodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld HDef. Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Warmte Bedr. uren
01 crossers training zomer   206260,90   377926,09     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
02 crossers training zomer   206289,37   377956,44     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
03 crossers training zomer   206337,42   378002,62     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
04 crossers training zomer   206367,01   378003,78     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
05 crossers training zomer   206385,02   377991,59     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60

06 crossers training zomer   206343,35   377973,82     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
07 crossers training zomer   206355,58   377952,50     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
08 crossers training zomer   206273,12   377863,47     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
09 crossers training zomer   206268,44   377900,68     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60
10 crossers training zomer   206305,45   377928,39     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00  535,60

21 crossers wedstrijden   206260,90   377926,09     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
22 crossers wedstrijden   206289,37   377956,44     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
23 crossers wedstrijden   206337,42   378002,62     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
24 crossers wedstrijden   206367,01   378003,78     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
25 crossers wedstrijden   206385,02   377991,59     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00

26 crossers wedstrijden   206343,35   377973,82     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
27 crossers wedstrijden   206355,58   377952,50     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
28 crossers wedstrijden   206273,12   377863,47     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
29 crossers wedstrijden   206268,44   377900,68     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00
30 crossers wedstrijden   206305,45   377928,39     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000485  0,00000000   0,20  285,0    0,00   30,00

41 onderhoud met shovel   206260,90   377926,09     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00030670  0,00001800   0,20  285,0    0,00   83,20
42 onderhoud met shovel   206297,46   377869,84     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00030670  0,00001800   0,20  285,0    0,00   83,20
43 onderhoud met shovel   206309,93   377976,52     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00030670  0,00001800   0,20  285,0    0,00   83,20
44 onderhoud met shovel   206367,01   378003,78     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00030670  0,00001800   0,20  285,0    0,00   83,20
45 onderhoud met shovel   206333,87   377916,98     1,50      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00030670  0,00001800   0,20  285,0    0,00   83,20
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20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Bijlage III: Invoergegevens rekenmodel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken - bijlagemodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Wegtype V Hweg Totaal aantal %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
-- A73 (bijdrage op basis van MT2010) Snelweg 100   0,00      1,00 -- -- -- 100,00 -- -- -- -- --
01 pers. auto's wedstrijden Normaal  15   0,00    800,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- --
02 Newtonweg Normaal  35   0,00   2216,00  78,84  78,84  78,84  10,58  10,58  10,58  10,58  10,58  10,58
02 route II pers. auto's wedstrijden Normaal  35   0,00    810,00  98,77 -- -- -- -- --   1,23 -- --
03 vrachtwagens onderhoud Normaal  15   0,00     10,00 -- -- -- -- -- -- 100,00 -- --
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Bijlage IV  Rekenresultaten Stacks+ (contouren) 
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Bijlage V  Rekenresultaten Stacks+ (inrichtingsgrens en Newtonweg) 



20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Bijlage V: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Resultaten voor model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2011

Naam Omschrijving Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] # > limiet
1 Westelijke inrichtingsgre 23,7 21,9 0
2 Westelijke inrichtingsgre 23,3 21,9 0
3 Westelijke inrichtingsgre 23,1 21,9 0
4 Westelijke inrichtingsgre 23,0 21,9 0
5 Westelijke inrichtingsgre 22,9 21,9 0

6 Westelijke inrichtingsgre 22,8 21,9 0
7 Westelijke inrichtingsgre 22,8 21,9 0
8 Westelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
9 Westelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
10 Westelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0

11 Westelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
12 Westelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
13 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
14 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
15 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0

16 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
17 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
18 Westelijke inrichtingsgre 22,1 21,3 0
19 Westelijke inrichtingsgre 22,1 21,3 0
20 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0

21 Westelijke inrichtingsgre 22,1 21,3 0
22 Westelijke inrichtingsgre 22,1 21,3 0
23 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
24 Westelijke inrichtingsgre 22,0 21,3 0
25 Westelijke inrichtingsgre 21,9 21,3 0

26 Westelijke inrichtingsgre 21,9 21,3 0
27 Westelijke inrichtingsgre 21,8 21,3 0
28 Westelijke inrichtingsgre 21,8 21,3 0
29 Oostelijke inrichtingsgre 21,8 21,3 0
30 Oostelijke inrichtingsgre 21,8 21,3 0

31 Oostelijke inrichtingsgre 21,9 21,3 0
32 Oostelijke inrichtingsgre 21,9 21,3 0
33 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
34 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
35 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0

36 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
37 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
38 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
39 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0
40 Oostelijke inrichtingsgre 22,6 21,9 0

41 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
42 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
43 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
44 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
45 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0

46 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
47 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
48 Oostelijke inrichtingsgre 22,7 21,9 0
49 Oostelijke inrichtingsgre 22,8 21,9 0
50 Oostelijke inrichtingsgre 22,8 21,9 0

51 Oostelijke inrichtingsgre 22,9 21,9 0
52 Oostelijke inrichtingsgre 22,9 21,9 0
53 Oostelijke inrichtingsgre 23,1 21,9 0
54 Oostelijke inrichtingsgre 23,4 21,9 0
55 Oostelijke inrichtingsgre 23,8 21,9 0

56 Zuidelijke inrichtingsgre 24,2 21,9 0
57 Zuidelijke inrichtingsgre 24,3 21,9 0
58 Zuidelijke inrichtingsgre -- 21,9 0
59 Zuidelijke inrichtingsgre 24,5 21,9 0
60 Zuidelijke inrichtingsgre 24,5 21,9 0

61 Zuidelijke inrichtingsgre 24,5 21,9 0
62 Zuidelijke inrichtingsgre 24,4 21,9 0
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20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Bijlage V: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Resultaten voor model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2011

Naam Omschrijving Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] # > limiet
63 Zuidelijke inrichtingsgre 24,4 21,9 0
64 Zuidelijke inrichtingsgre 24,3 21,9 0
65 Zuidelijke inrichtingsgre 24,3 21,9 0
66 Zuidelijke inrichtingsgre 24,1 21,9 0
67 newtonweg 23,3 21,9 0
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20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Bijlage V: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Resultaten voor model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2011

Naam Omschrijving Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] # > limiet
67 newtonweg 23,7 21,8 17
66 Zuidelijke inrichtingsgre 24,8 21,8 22
65 Zuidelijke inrichtingsgre 25,1 21,8 23
64 Zuidelijke inrichtingsgre 25,2 21,8 23
63 Zuidelijke inrichtingsgre 25,3 21,8 23

62 Zuidelijke inrichtingsgre 25,3 21,8 23
61 Zuidelijke inrichtingsgre 25,2 21,8 22
60 Zuidelijke inrichtingsgre 25,2 21,8 22
59 Zuidelijke inrichtingsgre 25,0 21,8 21
58 Zuidelijke inrichtingsgre -- 21,8 --

57 Zuidelijke inrichtingsgre 24,7 21,8 19
56 Zuidelijke inrichtingsgre 24,3 21,8 18
55 Oostelijke inrichtingsgre 24,2 21,8 17
54 Oostelijke inrichtingsgre 24,9 21,8 19
53 Oostelijke inrichtingsgre 26,2 21,8 22

52 Oostelijke inrichtingsgre 27,8 21,8 27
51 Oostelijke inrichtingsgre 28,7 21,8 29
50 Oostelijke inrichtingsgre 28,3 21,8 28
49 Oostelijke inrichtingsgre 27,8 21,8 26
48 Oostelijke inrichtingsgre 27,9 21,8 26

47 Oostelijke inrichtingsgre 28,1 21,8 27
46 Oostelijke inrichtingsgre 28,4 21,8 28
45 Oostelijke inrichtingsgre 28,7 21,8 29
44 Oostelijke inrichtingsgre 28,8 21,8 30
43 Oostelijke inrichtingsgre 28,8 21,8 29

42 Oostelijke inrichtingsgre 28,9 21,8 30
41 Oostelijke inrichtingsgre 28,8 21,8 30
40 Oostelijke inrichtingsgre 29,0 21,8 30
39 Oostelijke inrichtingsgre 29,1 21,8 30
38 Oostelijke inrichtingsgre 29,1 21,8 30

37 Oostelijke inrichtingsgre 29,2 21,8 30
36 Oostelijke inrichtingsgre 29,3 21,8 31
35 Oostelijke inrichtingsgre 29,6 21,8 32
34 Oostelijke inrichtingsgre 29,6 21,8 32
33 Oostelijke inrichtingsgre 29,4 21,8 31

32 Oostelijke inrichtingsgre 29,3 21,6 30
31 Oostelijke inrichtingsgre 29,2 21,6 30
30 Oostelijke inrichtingsgre 28,4 21,6 27
29 Oostelijke inrichtingsgre 26,3 21,6 21
28 Westelijke inrichtingsgre 27,8 21,6 25

27 Westelijke inrichtingsgre 29,5 21,6 30
26 Westelijke inrichtingsgre 30,8 21,6 37
25 Westelijke inrichtingsgre 31,1 21,6 38
24 Westelijke inrichtingsgre 31,2 21,6 40
23 Westelijke inrichtingsgre 32,3 21,6 47

22 Westelijke inrichtingsgre 31,2 21,6 41
21 Westelijke inrichtingsgre 30,5 21,6 39
20 Westelijke inrichtingsgre 31,5 21,6 44
19 Westelijke inrichtingsgre 32,1 21,6 50
18 Westelijke inrichtingsgre 31,5 21,6 48

17 Westelijke inrichtingsgre 30,5 21,6 46
16 Westelijke inrichtingsgre 29,3 21,6 38
15 Westelijke inrichtingsgre 28,9 21,6 36
14 Westelijke inrichtingsgre 29,0 21,6 37
13 Westelijke inrichtingsgre 29,7 21,6 40

12 Westelijke inrichtingsgre 30,7 21,8 48
11 Westelijke inrichtingsgre 29,0 21,8 39
10 Westelijke inrichtingsgre 28,6 21,8 36
9 Westelijke inrichtingsgre 28,6 21,8 36
8 Westelijke inrichtingsgre 28,4 21,8 38

7 Westelijke inrichtingsgre 28,2 21,8 37
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20111158Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Bijlage V: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Resultaten voor model: Motorcrosslocatie Zaarderheiken
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2011

Naam Omschrijving Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] # > limiet
6 Westelijke inrichtingsgre 27,8 21,8 36
5 Westelijke inrichtingsgre 27,2 21,8 33
4 Westelijke inrichtingsgre 26,6 21,8 30
3 Westelijke inrichtingsgre 26,2 21,8 29
2 Westelijke inrichtingsgre 25,6 21,8 26

1 Westelijke inrichtingsgre 25,1 21,8 23
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1.1 INLEIDING 

In opdracht van sportbedrijf gemeente Venlo heeft ARCADIS Nederland BV te Maastricht 

een vooronderzoek verricht ter plaatse van 3 percelen, die zijn bedoeld voor 

natuurcompensatie van het motorcrossterrein gelegen aan de Newtonweg te Venlo.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie‐instituut, 

2009. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de percelen 

tot natuur. In het kader hiervan is inzicht inde milieuhygiënische bodemkwaliteit 

noodzakelijk. De bodem dient immers geschikt te zijn voor het toekomstige gebruik. 

 

De onderzoekslocatie omvat  3 (delen van) percelen gelegen te n westen van de A73 aan de 

Buelterstraat en ten oosten van de A73 aan de Buelterhofweg. Het talud van de A73 wordt 

niet betrokken bij het onderzoek. In tabel 1 zijn de kadastrale gegevens van de onder‐

zoekslocatie weergegeven. De regionale ligging van de onderzochte percelen is weergeven 

in bijlage 1. De contouren van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Onderzocht perceel Oppervlakte onderzocht gedeelte 

Vak A: 

Gemeente Venlo, sectie N, nr.2682 (ged.) 

1.805 m2 

Vak B: 

Gemeente Venlo, sectie K, nr. 9643 (ged.) 

639 m2 

Vak C: 

Gemeente Venlo, sectie K, nr. 8896 

640 m2 

1.2 DOEL 

Het doel van het vooronderzoek is te bepalen of de locatie al dan niet verdacht is met 

betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging door het verzamelen van 

relevante informatie over de locatie van het bodemonderzoek, door het opvragen van 

informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, het houden van interviews, 

uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. 

 

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie‐instituut, 

2009).  

1 Inleiding

HOOFDSTUK 

Tabel 1  

Locatiegegevens 
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Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt afhankelijk van het vermoeden 

over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging een locatie geclassificeerd als 

“verdacht” of “onverdacht”. Op basis van deze classificatie wordt een hypothese 

geformuleerd, welke vervolgens aan de hand van het uitvoeren van een verkennend 

bodemonderzoek conform NEN 5740 kan worden getoetst.   

1.3 AFBAKENING 

In het kader van het vooronderzoek zijn voor de onderzoekslocatie, weergegeven in bijlage 

2, de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Eventuele aanwezige hinderwet‐ of milieuvergunningen. 

 Eventuele aanwezige bouwvergunningen. 

 Uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving. 

 Archief boven‐ en ondergrondse tanks. 

 

Een terreininspectie / interview is, in afwijking van de NEN 5725 in dit kader niet 

uitgevoerd, omdat er in dit stadium weinig aanvullende informatie uit naar voren zal 

komen, gezien het gebruik van de onderzoekslocatie als landbouwgebied en groenstrook. 

1.4 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen van het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 worden de 

conclusies en aanbevelingen besproken. 
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2.1 ALGEMEEN 

Gebaseerd op het onderzoeksprotocol NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) is ten behoeve van de bepaling van de 

onderzoeksstrategie een vooronderzoek uitgevoerd. Tevens zijn de resultaten van in het 

verleden (in de omgeving) uitgevoerde bodemonderzoeken geïnventariseerd. De informatie 

is o.a. afkomstig van de gemeente Venlo (contactpersoon de heer S. Simons). 

2.2 GERAADPLEEGDE DOSSIERS 

In tabel 2 zijn de tijdens het vooronderzoek geraadpleegde dossiers weergegeven. 

 

Vindplaats Dossiernummer 

Gemeente Venlo BA/2798 (2 mappen) 

Gemeente Venlo BA/2799 (2 mappen) 

Gemeente Venlo BA/2800 (2 mappen) 

Gemeente Venlo BA/2801 

Gemeente Venlo BA/2803 (2 mappen) 

Gemeente Venlo BA/2804 

Gemeente Venlo BA/2806 

Gemeente Venlo BA/2807 (Nader onderzoek november 1997) 

Gemeente Venlo BA/2808 (Nader onderzoek november 1997) 

Gemeente Venlo BA/2809 (Nader onderzoek november 1997) 

Gemeente Venlo 10/3520 (Onderzoek 2011, BKK) 

Gemeente Venlo BV/28279, geen informatie opgenomen; onderzoekslocatie op 
meer dan 50 meter afstand gelegen 

Gemeente Venlo 10/3944, geen informatie opgenomen; onderzoekslocatie op meer 
dan 50 meter afstand gelegen 

Gemeente Venlo 10/3945, geen informatie opgenomen; onderzoekslocatie op meer 
dan 50 meter afstand gelegen 

2.3 HUIDIGE SITUATIE 

Momenteel is de onderzoekslocatie in agrarisch gebruik of in gebruik als groenstrook, 

gezien de ligging direct naast de A73 en de toegangswegen die de A73 op de N556 

aansluiten. De drie aangewezen percelen zullen worden ingericht ten behoeve van 

natuurcompensatie. 

2 Onderzoeksbevindingen

HOOFDSTUK 

Tabel 2 

Geraadpleegde dossiers 
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2.4 HISTORISCHE SITUATIE 

Uit topografische  kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie tot de jaren ʹ70 van de vorige eeuw 

voornamelijk in agrarisch gebruik was. De percelen zijn allen gelegen ten zuiden van de 

(voormalige) Buelterhofweg, met uitzondering van de meest noordelijke punt van het 

perceel (vak B) kadastraal bekend sectie K, nr. 9643 (ged.), waar de Buelterhofweg destijds 

richting oostelijke richting (overheen) liep. Dit gedeelte van deze weg/pad ligt in het ver‐

lengde van het perceel  dat kadastraal bekend is sectie K, nr. 9558 en heeft sinds de aanleg 

van de Rijksweg 73 begin jaren ’70 geen functie meer en sindsdien is ook dit gedeelte van 

het perceel eveneens in agrarisch gebruik. In de afgelopen 10 jaar zijn er ten zuiden van het 

knooppunt Zaarderheiken (A73/A67) toegangswegen aangelegd die aansluiten op de N556. 

Deze toegangswegen zijn vlak langs de percelen gelegen, die tot de onderzoekslocatie 

behoren.  

 

Voor zover bekend zijn alle percelen nooit bebouwd geweest en zijn er dan ook geen bouw‐ 

en sloopvergunningen aanwezig. Van de onderzoekslocatie zijn dan ook geen hinderwet‐ of 

milieudossiers bekend. Ook is geen enkele informatie bekend omtrent het voorkomen van 

eventuele ondergrondse tanks op de onderzoekslocaties.  

 

Ter plaatse van het westelijk deel van vak C (perceel sectie K, nummer 8896) is volgens het 

bodemonderzoek van CSO (kenmerk R002.97‐3, d.d. 26 mei 1997) sprake van een deel van 

een voormalige stortplaats. Deze informatie is afkomstig van het in dit onderzoek genoemde 

meldingsonderzoek Zuiderbrugtracé Rijksweg 73 (projectnummer 79‐45315, augustus 1989) 

van Oranjewoud. Daarin wordt melding gemaakt van oppervlakkige verontreinigingen 

zoals hopen gestorte grond met o.a. puin en huisvuil. De voormalige stortplaats zou zich 

uitstrekken in westelijke richting tot buiten het gebied van het ruimtebeslag en tot op het 

belendende aan de noordzijde liggende perceel (sectie K, nummer 9483). Het oostelijk 

gedeelte van het perceel is waarschijnlijk opgehoogd voor de aanleg van de Rijksweg 73.  

 

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er geen verwijzingen in eventuele NAVOS‐

onderzoeken bekend zijn en op oude luchtftoto’s uit omstreeks 1971, 1984 en 1998 is geen 

duidelijke stortlocatie te zien. Wel is uit de luchtfoto van 1984 op te maken dat de grond niet 

in agrarisch of natuurlijk gebruik is. Het perceel en diens directe omgeving maakt een 

ongeordende indruk, die de mogelijkheid van de aanwezigheid van stortmateriaal ter 

plaatse zeker niet uitsluit. Naar alle waarschijnlijkheid is er sprake geweest in deze periode 

van een kleine, illegale en tijdelijke stort. De luchtfoto’s zijn toegevoegd als bijlage 3. 

 

Verdachte deellocaties 

In tabel 3 zijn de tijdens het vooronderzoek gedefinieerde verdachte deellocaties 

samengevat.  

 

Id Omschrijving UBI Start Eind 

1 deel van voormalige weg/pad 
(Buelterhofweg), ca. 40 m2 

900080 erfverharding (niet 
gespecificeerd) 

? jaren ‘70 

2 voormalige stortplaats, percelen 
sectie K, nummers 8896 en 9483 

900030 stortplaats op land ? ? 

Tabel 3 

Verdachte deellocaties 
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2.5 BODEMONDERZOEKEN 

In het kader van de aanleg en in gebruik name van de A73 is in 1997 verkennend, 

aanvullend en nader bodemonderzoek uitgevoerd door CSO Adviesbureau voor 

Milieuonderzoek. De volgende onderzoeksrapporten zijn geraadpleegd: 

Verkennend bodemonderzoek, CSO, kenmerk R002.97, 26 mei 1997 

Aanvullend bodemonderzoek , CSO, kenmerk R137.97, 30 juli 1997 

Nader bodemonderzoek, CSO, kenmerk R196.97, 28 november 1997 

 

Het deeltraject 1, wegvak B van de Rijksweg 73‐Zuid is ten behoeve van he t onderzoek 

verdeeld in vakken en deze vakken zijn afzonderlijk en soms gecombineerd onderzocht. De 

grondmonsters zijn, tenzij anders aangegeven, geanalyseerd op het NVN‐pakket 

bovengrond (zware metalen, PAK, EOX en minerale olie) of het NVN‐pakket ondergrond 

(zware metalen, EOX, BTEXN, VOCl en minerale olie). Het grondwater is destijds 

geanalyseerd op zware metalen, BTEXN, VOCl, EOX en fenolindex. Ter plaatse van de 

onderzoekslocatie zijn de analyseresultaten uit 1997 eveneens getoetst aan de huidige 

achtergrond‐ en interventiewaarden. Deze resultaten zijn opgenomen in tabel 3. 

 

Tevens zijn de onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan de huidige normen uit het 

Besluit bodemkwaliteit. Het doel daarvan is om een indicatie te krijgen over de 

mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond te hergebruiken en om te toetsen of deze 

overeenkomen met de kwaliteitsklassen, genoemd in de Bodemkwaliteitskaart van de 

gemeente Venlo. 

 

De situatietekeningen van het destijds uitgevoerde onderzoek zijn opgenomen als bijlage 4. 

 

Naar aanleiding van deze onderzoeken is door de gemeente Venlo op 11 februari 1998 een 

Bodemgeschiktheidsverklaring afgegeven, waarin de bodem geschikt werd bevonden voor 

de aanleg van de (nieuwe) A73. 

 

Aangezien de in onderhavig rapport onderzochte percelen (vakken A, B en C) allen deel 

uitmaken van het in 1997 onderzochte gebied, worden voor deze drie vakken de resultaten 

van het onderzoek uit 1997 hieronder apart besproken. 

 

WESTELIJK GEDEELTE, VAK B EN C 

Vak C (perceel sectie K, nummer 8896) is onderzocht als locatievak 4. Ter plaatse zijn 5 

boringen geplaatst. Vak B (perceel sectie K, nummer 9643, ged.) behoort tot het grotere 

locatievak 160, maar ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie zijn geen boringen 

uitgevoerd. 

 

Voormalige stortplaats vak C 

Ter plaatse van het westelijk deel van het perceel is sprake van een deel van een voormalige 

stortplaats. Dit gedeelte van de voormalige stortplaats is destijds gezamenlijk met het 

gedeelte op het noordelijk gelegen perceel (sectie K, nummer 9483, locatievak  105) 

onderzocht. 

In de boringen is zintuiglijk bodemvreemd materiaal waargenomen waaronder o.a. sterke 

puinbijmengingen in de bovengrond ter plaatse van boring 887 en (licht tot) matig sintel‐ en 

kooltjeshoudende grond (traject 0,4‐0,8 m‐mv.) ter plaatse van boring 888 en 889.  
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Van deze zintuiglijk verontreinigde grondmonsters is een grondmengmonster (MM 187, 0,0‐

0,8 m‐mv.) samengesteld op basis van het voorkomen van bodemvreemd materiaal en 

geanalyseerd op het NVN‐pakket bovengrond. Dit grondmengmonster bleek destijds licht 

verontreinigd te zijn met koper, zink, minerale olie en PAK. Op basis hiervan werd de 

grond geclassificeerd als categorie I bouwstof. De verhoging van minerale olie bleek te 

wijten aan humusachtige verbindingen. Destijds werd geconcludeerd dat er geen aanleiding 

was voor het uitvoeren van een nader onderzoek. 

 

Overig gedeelte vak C 

Het oostelijk gedeelte van het perceel (locatievak 4) is waarschijnlijk opgehoogd voor de 

aanleg van de Rijksweg 73, zodat het gehele locatievak verdacht is. Van het oostelijk 

gedeelte is van de grondmonsters afkomstig uit 2 boringen, een grondmengmonster samen‐

gesteld, zowel voor de boven‐ als voor de ondergrond. In beide grondmengmonsters zijn 

geen verontreinigingen aangetoond en de grond werd als  multifunctioneel geclassificeerd. 

 

Vak B 

Ter plaatse van dit gedeelte van perceel sectie K, nummer 9643 (ged.) zijn geen boringen 

gezet en is niet bekend wat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is. 

 

Directe omgeving vak B en C: 

Van de bovengrond van locatievakken 103, 104, 106, 107 en 108 is één bovengrondmeng‐

monster (MM80) samengesteld. Vak 103 (perceel sectie K, nummer 8897) is direct ten zuiden 

van de onderzoekslocatie gelegen en vak 104 (huidig perceel sectie K, nummer 9642) is ten 

noorden van de onderzoekslocatie gelegen. 

Dit grondmengmonster bleek matig verontreinigd te zijn met arseen en licht verontreinigd 

met zink en cadmium. De matige arseenverontreiniging zou alleen aangetroffen zijn ter 

plaatse van de locaties ten oosten van de Rijksweg 73 (vakken 106, 107 en 108). 

Ter plaatse van locatievakken 103 en 104 is tevens een extra bovengrondmengmonster 

(MM81)samengesteld op basis van het voorkomen van bodemvreemd materiaal (zwak 

kooltjes, zwak baksteen).  Dit grondmengmonster was licht verontreinigd met koper, zink, 

cadmium, lood, EOX, PAK en minerale olie. Daarnaast bleek EOX boven de actiewaarde van 

de provincie Limburg (3 mg/kg) te zijn aangetoond.  Tijdens het nader bodemonderzoek zijn 

ter plaatse van vak 103 en 104 nog 2 aanvullende boringen (558 en 572) tot 2 m‐mv geplaatst, 

waarbij EOX en minerale olie zijn geanalyseerd. Minerale olie bleek niet verhoogd te zijn ten 

opzichte van de streefwaarde en EOX werd niet verhoogd aangetoond ten opzichte van de 

actiewaarde. Op de locatie is het gehalte aan EOX alleen plaatselijk verhoogd aangetoond 

tot boven de actiewaarde. De verontreiniging met minerale olie is waarschijnlijk te wijten 

aan humuszuren. Het grondwater ter plaatse van vak 104 (PB 513) bleek licht verontreinigd 

te zijn met cadmium en tolueen. 

   

Vak B (perceel sectie K, nummer 9643, ged.) maakt deel uit van locatievak 160. Er zijn in dit 

vak verschillende boringen verricht. De drie grondmengmonsters zijn samengesteld uit de 

grondmonsters van locatievakken 158, 160, 190 en 95. Het bovengrondmonster van de meest 

nabijgelegen boring 561, is opgemengd tot een grondmengmonster, dat licht verontreinigd 

bleek te zijn met nikkel, zink, cadmium en arseen. De grond werd als categorie 1 bouwstof 

geclassificeerd. Er werden  geen verontreinigingen in de ondergrond aangetoond. 
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OOSTELIJK GEDEELTE, VAK A 

Vak A (perceel sectie N, nummer 2682) behoort tot locatievak 107. Ter plaatse van het 

gedeelte wat tot de huidige onderzoekslocatie hoort, zijn vrijwel geen boringen verricht, 

alleen boring B 649 ligt net binnen de locatiecontour.  

 

Vak A, locatievak 107 

Van de bovengrond van vakken 103, 104, 106, 107 en 108 is één bovengrondmengmonster 

(MM80) samengesteld, waarin het bovengrondmonster van B 649 ook is opgenomen. Dit 

grondmengmonster bleek matig verontreinigd te zijn met arseen en licht verontreinigd met 

zink en cadmium. De matige (en sterke) arseenverontreinigingen worden ook aangetroffen 

op omringende percelen en de oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het optreden van kwel. 

Tijdens het nader bodemonderzoek zijn ter plaatse van o.a. vakken 107, 114, 115 en 203 

aanvullende boringen uitgevoerd en grondmonsters geanalyseerd op arseen, die matig tot 

sterk verontreinigd bleken te zijn met gehalten tot max. 60 mg/kg. De 

arseenverontreinigingen die zijn aangetoond ter plaatse van vakken 106, 107 en 108 en 

omringende locaties zijn volgens de provincie Limburg van natuurlijke oorsprong. Derhalve 

is geen sprake van een geval van een ernstige verontreiniging en behoeft dus niet te worden 

gesaneerd. Uit een uitloogonderzoek (kolomproef) blijkt dat alleen zeer plaatselijk een 

geringe uitloging van arseen (0,4 mg) wordt aangetoond, tot beneden de uitloogwaarde 

voor categorie 1 bouwstof. In de op zware metalen geanalyseerde ondergrondmonsters ter 

plaatse van vak 107 zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

 

Directe omgeving vak A 

Va n de ondergrond van vak 108 is een grondmengmonster (MM82) samengesteld en 

geanalyseerd. Vak 108 is gelegen ten noordwesten van de onderzoekslocatie, boven de 

Buelterhofweg. De ondergrond bleek licht verontreinigd te zijn met nikkel. Het grondwater 

ter plaatse van vak 108 (PB 506) was licht verontreinigd met dichloormethaan.  

 

Ter plaatse van zowel locatievak 214, dat ten noorden van de onderzoekslocatie gelegen is, 

als vakken 114 en 115, die ten zuidwesten van de onderzoekslocatie gelegen zijn, is de 

boven‐ en ondergrond (matig tot) sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met 

o.a. cadmium, nikkel en zink. Ter plaatse van vak 51 (Buelterhofweg) is de funderingslaag 

(bodemvreemd materiaal, puin, baksteen, kooltjes) onderzocht. Deze blijkt matig 

verontreinigd te zijn met arseen en licht verontreinigd met koper, zink, lood en PAK.  

 

Ter plaatse van percelen sectie N, nummers 4145, 4147, 4193 en 4195 (allen ged.) is langs de 

afslag van de A73 naar de N556 een verkennend bodemonderzoek gedaan (BKK Bodem‐

advies, rapportnummer 11182.BKK, 17 juni 2011) naar aanleiding van de voorgenomen 

aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van geluidsschermen.  Ter plaatse 

zijn 20 boringen uitgevoerd en 5 grondmengmonsters geanalyseerd.  Zintuiglijk zijn er geen 

(asbestverdachte of andere) bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Plaatselijk komen 

lichte verontreinigingen aan zware metalen (kobalt, cadmium, kwik en nikkel) in de boven‐ 

en ondergrond voor. De maximale waarden wonen worden niet overschreden. In het 

grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

 

De analyseresultaten van de destijds geanalyseerde grondmengmonsters ter plaatse van de 

huidige onderzoekslocaties zijn opgenomen in tabel 4. 
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Mengmonster Boringen (traject) Parameter 
(gehalte in mg/kg) 

Toetsing  
1997 

Toetsing 
2011 

Toetsing 
BBK 

Vak C, voormalige stortlocatie (locatievak 4 en 105)  

MM 187 887, 888, 889  

(0-0,8 m-mv.) 

Cadmium (0,6) 

Koper (31) 

Lood (61) 

Zink (155) 

Minerale olie (66) 1 

PAK (1,2) 

- 

>S 

- 

>S 

>S 

>S 

>AW 

>AW 

>AW 

>AW 

- 

- 

< MWW 

< MWW 

< MWW 

> MWW 

< MWW 

< MWW 

Vak C, overig gedeelte  

MM 5 557, 990 

 (0-0,5 m-mv.) 

- - - - 

MM 6 557 (0,5-2,0 m-
mv.) 

- - - - 

Vak A (locatievak 107, gecombineerd met locatievakken 103, 104, 106 en 108)  

MM 80 559, 568, 633, 
649, 651, 659, 615 

(0-0,5 m-mv.) 

Arseen (31) 

Cadmium (0,6) 

Zink (91) 

>T 

>S 

>S 

>AW 

>AW 

>AW 

> MWW 

< MWW 

< MWW 

Vak A (locatievak 107)  

MM 78 634 (0,5-1,3 m-
mv.) 

- - - - 

MM 79 634 (1,3-2,0 m-
mv.) 

- - - - 

Verklaring tabel: 

‐  : geen overschrijdingen streef‐, achtergrond‐ tussen‐ en/of interventiewaarde 

>S   : gehalte overschrijdt de streefwaarde 

>AW: gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (AW2000) 

>T   : gehalte overschrijdt de tussenwaarde 

>I   : gehalte overschrijdt de interventiewaarde 

< MWW : gehalte kleiner dan de Maximale Waarde Wonen 

> MWW : gehalte overschrijdt de Maximale Waarde Wonen 
1 te wijten aan humuszuren 

 

BODEMKWALITEITSKAART 

De gemeente Venlo beschikt over een bodembeheernota (kenmerk FWGA/08/08/1‐R1, versie 

1.0, januari 2010) en een bodemfunctieklassenkaart (kenmerk 08K030, mei 2010). De drie 

percelen welke tot de onderzoekslocatie behoren zijn allen gelegen buiten de zones waar de 

bodemfunctieklassen Wonen en Industrie gelden. Verder blijkt uit de bodemkwaliteitskaart, 

(kenmerk 08K030.R01, 14 januari 2010) dat de drie percelen tot de bodemkwaliteitszone 

“Buitengebied klei” behoren. Ter plaatse geldt dat de bovengrond van deze zone wordt 

ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse “Wonen” en de ondergrond wordt ingedeeld in de 

bodemkwaliteitsklasse “Landbouw/natuur (achtergrondwaarde)”. 

 

   

Tabel 4 

Analyseresultaten 1997 
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2.6 BODEMOPBOUW EN GRONDWATER 

Voor bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de gegevens 

van de Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning TNO.  

 

De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa 21 à 22 m+NAP (vak B en vak C) en circa 

19,5 m+NAP (vak A). Uit gegevens van TNO‐NITG blijkt dat de gemiddelde grondwater‐

stand zich op een diepte bevindt van circa 18 à 19 m+NAP (ca. 2 à 3 m‐mv, vak B en C, ca. 1 

à 2 m‐mv, vak A) en globaal in oostelijke richting stroomt, in de richting van de Maas. 

 

De globale bodemopbouw, samengesteld op basis van deze informatie, is weergegeven in 

tabel 5. 

 

Diepte Geologische laag Beschrijving 

Van 20 tot 2 m+NAP Formatie van Beegden 1e watervoerend pakket 

Van 2 m+NAP tot 10 m-NAP Kiezelooliet Formatie Slecht doorlatende laag 

10 m tot 23 m-NAP Kiezelooliet Formatie 2e watervoerend pakket 

23 tot 25 m-NAP Kiezelooliet Formatie Slecht doorlatende laag 

25 tot 55 m-NAP Kiezelooliet Formatie 3e watervoerend pakket 

Van 55 tot 280 m-NAP Formatie van Breda Geologische basis 

Tabel 5 

Globale bodemopbouw 
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In opdracht van sportbedrijf gemeente Venlo heeft ARCADIS Nederland BV te Maastricht 

een vooronderzoek verricht ter plaatse van 3 percelen, die zijn bedoeld voor 

natuurcompensatie van het motorcrossterrein gelegen aan de Newtonweg te Venlo.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie‐instituut, 

2009. 

 

WESTELIJK GEDEELTE, VAK B EN C 

De percelen ten westen van de A73 (vak B en C) zijn niet zondermeer geschikt voor de 

voorgenomen natuurcompensatie. Met name het mogelijk (illegale) gebruik als tijdelijke 

stortlocatie maakt de locatie verdacht op het voorkomen van bodemvreemd stortmateriaal. 

De stortlocatie is in het onderzoek uit 1997 slechts  beperkt onderzocht (één 

grondmengmonster van de bovengrond en geen onderzoek van de ondergrond).  Tijdens 

dat bodemonderzoek zijn bijmengingen in de grond aangetroffen met puin, sintels en 

kooltjes tot een diepte van 1,3 m‐mv. In het grondmengmonster (tot 0,8 m‐mv.) zijn lichte 

verontreinigingen aangetroffen aan o.a. zware metalen. De bovengrond voldoet aan de hand 

van de onderzoeksresultaten uit 1997 niet aan de kwaliteitsklasse Wonen. Daarmee voldoet 

de bovengrond van vak B en C niet aan de bodemkwaliteitsklasse die in de 

bodemkwaliteitskaart vastgesteld is voor het gebied 

 

De voormalige stortlocatie is nog niet eerder volgens de richtlijnen voor een verdachte 

deellocatie (in dit geval strategie verdachte locatie, diffuus belast, heterogeen verdeeld, 

“VED‐HE”) uit de NEN 5740 onderzocht. Om te weten of het perceel geschikt is voor 

natuurcompensatie is daadwerkelijk bodemonderzoek nodig. Daaruit volgt of de locatie 

geschikt is of dat eventueel sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

 Een geval van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse kan dan ook niet uitgesloten 

worden. 

 

OOSTELIJK GEDEELTE, VAK A 

Ter plaatse van het perceel ten oosten van de A73 (vak A) zijn, met uitzondering van arseen, 

alleen lichte verontreinigingen aan zware metalen in de bovengrond aangetoond, die allen 

voldoen aan de Maximale Waarde Wonen. De stof arseen komt, zoals het is beschreven in 

de bodembeheernota van de gemeente Venlo (kenmerk FWGA/08/08/1‐R1, versie 1.0, 

januari 2010) van nature voor in de bodem en deze van nature verhoogde gehalten worden 

daarom in het kader van de Wet Bodembescherming niet gezien als een 

bodemverontreiniging. Ze vormen dan ook geen belemmering voor  de ingebruikname als 

natuurcompensatie.  

3 Conclusie en 
aanbevelingen 

HOOFDSTUK HOOFDSTUK 
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Er worden op de locatie en in de directe omgeving geen overschrijdingen aan arseen 

vastgesteld van de door de gemeente Venlo gehanteerde risicogrenswaarde die is berekend 

voor de meest gevoelige gebruiksvorm, de functie moestuin (146 mg/kg d.s.). In de 

ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Zowel de boven‐ als ondergrond van 

vak A voldoen daarmee aan de bodemkwaliteitsklassen die in de bodemkwaliteitskaart 

vastgesteld zijn voor het gebied. 
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BIJLAGE 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 2 Locatiecontouren percelen natuurcompensatie 
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BIJLAGE 3 Luchtfoto's vak B en C uit 1971, 1984 en 1998 
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BIJLAGE 4 Onderzoekstekeningen bodemonderzoek(en) 1997 
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grindig, zwak puinhoudend, 
beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: B010550003190300

Projectnaam: Sportbedrijf Gemeente Venlo

Projectleider: R. Lieverloo, van

Veldwerk uitgevoerd door: Jeroen Aretz

Boring: 007

Datum: 15-2-2012

0

50

100

1

2

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analysecertificaaten 

Verkenneend bodemonderzoek vooormalige stortplaats Buel

 

terstraat (ong.) te Venlo 

ARCADIS 16 



T.a.v. R. Lieverloo, van
Postbus    1632
6201 BP  MAASTRICHT

Datum: 22-02-2012

Arcadis Maastricht

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-02-2012

Sportbedrijf Gemeente Venlo

B01055000319030

2012025944

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Sportbedrijf Gemeente Venlo

2012025944

1 2 3 4

1/2

B01055000319030

Analysecertificaat

22-02-2012/13:57

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-02-2012 A,B,C

16-02-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 80.786.583.583.8% (m/m)

S Organische stof 1.81.81.42.8% (m/m) ds

Q Gloeirest 96.698.298.196.6% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 23.31.37.88.8% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 87314045mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.170.360.230.38mg/kg ds

S Kobalt (Co) 12<4.37.65.2mg/kg ds

S Koper (Cu) 15201328mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.0510.0500.0520.075mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 349.31511mg/kg ds

S Lood (Pb) 212405833mg/kg ds

S Zink (Zn) 81816177mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 8.1<3.04.55.4mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <1219<12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.017<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.06.6<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <3848<38<38mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.00101)0.0017<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.00100.0069<0.00100.0012mg/kg ds

S PCB 101 <0.00100.0180.00180.0029mg/kg ds

S PCB 118 <0.00100.0160.00200.0020mg/kg ds

S PCB 138 <0.00100.0160.00250.0033mg/kg ds

S PCB 153 <0.00100.0130.00200.0032mg/kg ds

S PCB 180 <0.00100.0046<0.00100.0015mg/kg ds

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 6675274

6675273

6675272

6675271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Sportbedrijf Gemeente Venlo

2012025944

1 2 3 4

2/2

B01055000319030

Analysecertificaat

22-02-2012/13:57

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-02-2012 A,B,C

16-02-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

S PCB (som 7) (factor 0,7) 2)0.00490.0760.0110.015mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0500.200.160.051mg/kg ds

S Anthraceen <0.0500.0940.083<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen 0.0680.520.320.14mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.280.130.11mg/kg ds

S Chryseen 0.0500.350.210.15mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0500.200.0970.093mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0500.280.150.15mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0500.310.120.16mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0500.350.180.18mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.402.61.51.1mg/kg ds

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 6675274

6675273

6675272

6675271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

FZ

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012025944

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM16675271 003 0 50 05062497651

6675271 002 0 50 05062497791

6675271 004 0 50 05062497521

MM26675272 007 0 50 05062497541

6675272 006 0 50 05062497631

6675272 005 0 50 05062497551

6675272 001 0 50 05062497611

MM36675273 007 50 100 05062497642

6675273 005 50 100 05062497492

6675273 001 50 100 05062497192

MM46675274 001 200 250 05062497475

6675274 003 150 200 05062497784

6675274 002 150 200 05062497734

6675274 003 100 150 05062497693

6675274 001 100 150 05062497183

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012025944

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012025944

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6675273Certificate no.: 2012025944Sample description.: MM3                                               
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



T.a.v. R. Lieverloo, van
Postbus    1632
6201 BP  MAASTRICHT

Datum: 02-03-2012

Arcadis Maastricht

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-02-2012

Sportbedrijf Gemeente Venlo

B01055000319030

2012030619

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Sportbedrijf Gemeente Venlo

2012030619

1 2 3 4

1/1

B01055000319030

Analysecertificaat

02-03-2012/09:30

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-02-2012 A,C

24-02-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 87.487.087.688.5% (m/m)

Metalen

S Lood (Pb) 2301526160mg/kg ds

S Zink (Zn) 84515883mg/kg ds

1

2

3

4

001-2

005-2

006-2

007-2 6692348

6692347

6692346

6692345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

FZ

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012030619

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

001-26692345 001 50 100 05062497192

005-26692346 005 50 100 05062497492

006-26692347 006 50 100 05062497562

007-26692348 007 50 100 05062497642

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012030619

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623



T.a.v. R. Lieverloo, van
Postbus    1632
6201 BP  MAASTRICHT

Datum: 06-03-2012

Arcadis Maastricht

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-02-2012

Sportbedrijf Gemeente Venlo

B01055000319030

2012035509

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Sportbedrijf Gemeente Venlo

2012035509

1

Stefan Penris 1/2

B01055000319030

Analysecertificaat

06-03-2012/16:37

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-02-2012 A,B,C

02-03-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Metalen

S Barium (Ba) 140µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80µg/L

S Kobalt (Co) 6.7µg/L

S Koper (Cu) <15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15µg/L

S Lood (Pb) <15µg/L

S Zink (Zn) <60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20µg/L

S Tolueen <0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 1)0.21µg/L

BTEX (som) <1.1µg/L

S Naftaleen <0.050µg/L

S Styreen <0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

CKW (som) <3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10µg/L

1 001-1-1 6708600

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Sportbedrijf Gemeente Venlo

2012035509

1

Stefan Penris 2/2

B01055000319030

Analysecertificaat

06-03-2012/16:37

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-02-2012 A,B,C

02-03-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <8.0µg/L

Minerale olie (C12-C16) 20µg/L

Minerale olie (C16-C21) 30µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100µg/L

1 001-1-1 6708600

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

FZ

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012035509

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

001-1-16708600 001 350 450 06912526213

6708600 001 350 450 06912526312

6708600 0700428065

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012035509

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012035509

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 1 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 2,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 8,8

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,8

Organische stof % (m/m) ds 2,8

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 8,8

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 45

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,38 - 0,35 0,4 4,5 8,6

Kobalt (Co) mg/kg ds 5,2 - 4,3 7,4 51 94

Koper (Cu) mg/kg ds 28 * 19 24 70 120

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,075 - 0,1 0,12 14 28

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 - 12 19 36 54

Lood (Pb) mg/kg ds 33 - 32 36 210 380

Zink (Zn) mg/kg ds 77 - 59 81 250 410

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 53 730 1400

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds 0,0012

PCB 101 mg/kg ds 0,0029

PCB 118 mg/kg ds 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0033

PCB 153 mg/kg ds 0,0032

PCB 180 mg/kg ds 0,0015

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,015 * 0,0098 0,0056 0,14 0,28

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,051

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds 0,14

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,11

Chryseen mg/kg ds 0,15

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,093

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,18

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 - 1,1 1,5 21 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

1 MM1 6675271

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 2 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,8

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,5

Organische stof % (m/m) ds 1,4

Gloeirest % (m/m) ds 98,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,8

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 40

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 - 0,35 0,38 4,3 8,2

Kobalt (Co) mg/kg ds 7,6 * 4,3 7 48 88

Koper (Cu) mg/kg ds 13 - 19 23 67 110

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,052 - 0,1 0,11 14 27

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 - 12 18 34 51

Lood (Pb) mg/kg ds 58 * 32 35 200 370

Zink (Zn) mg/kg ds 61 - 59 76 230 390

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 38 520 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds 0,0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds 0,0018

PCB 118 mg/kg ds 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0025

PCB 153 mg/kg ds 0,002

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,011 * 0,0098 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,16

Anthraceen mg/kg ds 0,083

Fluorantheen mg/kg ds 0,32

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13

Chryseen mg/kg ds 0,21

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,097

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,18

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,5 - 1,1 1,5 21 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

2 MM2 6675272

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 3 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 1,3

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 86,5

Organische stof % (m/m) ds 1,8

Gloeirest % (m/m) ds 98,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1,3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 31

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 * 0,35 0,35 4 7,6

Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 - 4,3 4,3 29 54

Koper (Cu) mg/kg ds 20 * 19 19 56 92

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 - 0,1 0,1 13 25

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,3 - 12 12 23 34

Lood (Pb) mg/kg ds 240 ** 32 32 180 340

Zink (Zn) mg/kg ds 81 * 59 59 180 300

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 19

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 17

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 6,6

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 48 * 38 38 520 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds 0,0069

PCB 101 mg/kg ds 0,018

PCB 118 mg/kg ds 0,016

PCB 138 mg/kg ds 0,016

PCB 153 mg/kg ds 0,013

PCB 180 mg/kg ds 0,0046

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,076 * 0,0098 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,2

Anthraceen mg/kg ds 0,094

Fluorantheen mg/kg ds 0,52

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28

Chryseen mg/kg ds 0,35

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,2

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,28

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,35

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,6 * 1,1 1,5 21 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

3 MM3 6675273

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 4 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 23,3

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,7

Organische stof % (m/m) ds 1,8

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 23,3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 87

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - 0,35 0,46 5,2 10

Kobalt (Co) mg/kg ds 12 - 4,3 14 97 180

Koper (Cu) mg/kg ds 15 - 19 34 96 160

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,051 - 0,1 0,14 17 34

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 34 * 12 33 64 95

Lood (Pb) mg/kg ds 21 - 32 44 260 470

Zink (Zn) mg/kg ds 81 - 59 120 380 630

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 8,1

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 38 520 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,0098 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds 0,068

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050

Chryseen mg/kg ds 0,05

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,4 - 1,1 1,5 21 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

4 MM4 6675274

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012030619

Startdatum 24-02-2012

Rapportagedatum 02-03-2012

Analyse Eenheid 1 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 1,3 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 88,5

Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 160 * 32 32 180 340

Zink (Zn) mg/kg ds 83 * 59 59 180 300

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

1 001-2 6692345

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012030619

Startdatum 24-02-2012

Rapportagedatum 02-03-2012

Analyse Eenheid 2 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8 #

Korrelgrootte < 2 µm (Stokes) 1,3 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,6

Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 26 - 32 32 180 340

Zink (Zn) mg/kg ds 58 - 59 59 180 300

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

2 005-2 6692346

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012030619

Startdatum 24-02-2012

Rapportagedatum 02-03-2012

Analyse Eenheid 3 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8 #

Klei <2 µm OVAM 1,3 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87

Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 32 32 180 340

Zink (Zn) mg/kg ds 51 - 59 59 180 300

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

3 006-2 6692347

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012030619

Startdatum 24-02-2012

Rapportagedatum 02-03-2012

Analyse Eenheid 4 RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof (chemische oxidatie) 1,8 #

Korrelgrootte < 2 µm 1,3 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,4

Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 230 ** 32 32 180 340

Zink (Zn) mg/kg ds 84 * 59 59 180 300

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

4 007-2 6692348

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 1 RG Eis AW AW x 2 Wonen AW+W indust. IW

Bodemtype correctie
Organische stof 2,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 8,8

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,8

Organische stof % (m/m) ds 2,8

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 8,8

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 45

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,38 - 0,35 0,4 0,8 0,8 1,2 2,9 8,6

Kobalt (Co) mg/kg ds 5,2 - 4,3 7,4 15 17 25 94 94

Koper (Cu) mg/kg ds 28 * 19 24 33 33 57 120 120

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,075 - 0,1 0,12 0,23 0,65 0,76 3,7 28

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 3 88 90 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 - 12 19 38 38 54 54 54

Lood (Pb) mg/kg ds 33 - 32 36 72 150 190 380 380

Zink (Zn) mg/kg ds 77 - 59 81 120 120 200 410 410

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 53 53 53 110 140 1400

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds 0,0012

PCB 101 mg/kg ds 0,0029

PCB 118 mg/kg ds 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0033

PCB 153 mg/kg ds 0,0032

PCB 180 mg/kg ds 0,0015

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,015 *** 0,0098 0,0056 0,011 0,011 0,017 0,14 0,28

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,051

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds 0,14

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,11

Chryseen mg/kg ds 0,15

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,093

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,18

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 - 1,1 1,5 3 6,8 8,3 40 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

1 MM1 6675271

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 0

> achtergrondwaarde * 1

> 2xAW max W ** 0

> normwaarde wonen *** 1

> achtergrond+woonwaarde **** 0

> normwaarde industrie ***** 0

> IW ****** 0

Aantal getoetste componenten 11

Aantal toegestane overschrijdingen AWx2 2

Aantal toegestane overschrijdingen AW+W 2

Indicatief eindoordeel ontvangende bodem kwaliteitsklasse wonen

Indicatief eindoordeel toe te passen bodem kwaliteitsklasse industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 2 RG Eis AW AW x 2 Wonen AW+W indust. IW

Bodemtype correctie
Organische stof 1,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,8

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 83,5

Organische stof % (m/m) ds 1,4

Gloeirest % (m/m) ds 98,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,8

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 40

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 - 0,35 0,38 0,76 0,76 1,1 2,7 8,2

Kobalt (Co) mg/kg ds 7,6 * 4,3 7 14 16 23 88 88

Koper (Cu) mg/kg ds 13 - 19 23 31 31 55 110 110

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,052 - 0,1 0,11 0,23 0,63 0,75 3,7 27

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 3 88 90 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 - 12 18 36 36 51 51 51

Lood (Pb) mg/kg ds 58 * 32 35 70 150 180 370 370

Zink (Zn) mg/kg ds 61 - 59 76 110 110 190 390 390

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 38 38 38 76 100 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds 0,0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds 0,0018

PCB 118 mg/kg ds 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0025

PCB 153 mg/kg ds 0,002

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,011 *** 0,0098 0,004 0,008 0,008 0,012 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,16

Anthraceen mg/kg ds 0,083

Fluorantheen mg/kg ds 0,32

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13

Chryseen mg/kg ds 0,21

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,097

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,18

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,5 - 1,1 1,5 3 6,8 8,3 40 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

2 MM2 6675272

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 0

> achtergrondwaarde * 2

> 2xAW max W ** 0

> normwaarde wonen *** 1

> achtergrond+woonwaarde **** 0

> normwaarde industrie ***** 0

> IW ****** 0

Aantal getoetste componenten 11

Aantal toegestane overschrijdingen AWx2 2

Aantal toegestane overschrijdingen AW+W 2

Indicatief eindoordeel ontvangende bodem kwaliteitsklasse wonen

Indicatief eindoordeel toe te passen bodem kwaliteitsklasse industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 3 RG Eis AW AW x 2 Wonen AW+W indust. IW

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 1,3

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 86,5

Organische stof % (m/m) ds 1,8

Gloeirest % (m/m) ds 98,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1,3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 31

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 * 0,35 0,35 0,7 0,7 1 2,5 7,6

Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 - 4,3 4,3 8,5 10 14 54 54

Koper (Cu) mg/kg ds 20 * 19 19 26 26 45 92 92

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 - 0,1 0,1 0,21 0,58 0,68 3,3 25

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 3 88 90 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,3 - 12 12 24 24 34 34 34

Lood (Pb) mg/kg ds 240 **** 32 32 64 130 170 340 340

Zink (Zn) mg/kg ds 81 * 59 59 84 84 140 300 300

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 19

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 17

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 6,6

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 48 *** 38 38 38 38 76 100 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds 0,0069

PCB 101 mg/kg ds 0,018

PCB 118 mg/kg ds 0,016

PCB 138 mg/kg ds 0,016

PCB 153 mg/kg ds 0,013

PCB 180 mg/kg ds 0,0046

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,076 **** 0,0098 0,004 0,008 0,008 0,012 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,2

Anthraceen mg/kg ds 0,094

Fluorantheen mg/kg ds 0,52

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28

Chryseen mg/kg ds 0,35

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,2

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,28

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,35

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,6 * 1,1 1,5 3 6,8 8,3 40 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

3 MM3 6675273

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 0

> achtergrondwaarde * 4

> 2xAW max W ** 0

> normwaarde wonen *** 1

> achtergrond+woonwaarde **** 2

> normwaarde industrie ***** 0

> IW ****** 0

Aantal getoetste componenten 11

Aantal toegestane overschrijdingen AWx2 2

Aantal toegestane overschrijdingen AW+W 2

Indicatief eindoordeel ontvangende bodem kwaliteitsklasse industrie

Indicatief eindoordeel toe te passen bodem kwaliteitsklasse industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 15-02-2012

Monsternemer

Certificaatnummer 2012025944

Startdatum 16-02-2012

Rapportagedatum 22-02-2012

Analyse Eenheid 4 RG Eis AW AW x 2 Wonen AW+W indust. IW

Bodemtype correctie
Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 23,3

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,7

Organische stof % (m/m) ds 1,8

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 23,3

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 87

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - 0,35 0,46 0,93 0,93 1,4 3,3 10

Kobalt (Co) mg/kg ds 12 - 4,3 14 28 33 47 180 180

Koper (Cu) mg/kg ds 15 - 19 34 45 45 79 160 160

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,051 - 0,1 0,14 0,28 0,78 0,92 4,5 34

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 3 88 90 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 34 * 12 33 67 67 95 95 95

Lood (Pb) mg/kg ds 21 - 32 44 89 190 230 470 470

Zink (Zn) mg/kg ds 81 - 59 120 180 180 300 630 630

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 8,1

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 38 38 38 76 100 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,0098 0,004 0,008 0,008 0,012 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds 0,068

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050

Chryseen mg/kg ds 0,05

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,4 - 1,1 1,5 3 6,8 8,3 40 40

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

4 MM4 6675274

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde - 0

> achtergrondwaarde * 1

> 2xAW max W ** 0

> normwaarde wonen *** 0

> achtergrond+woonwaarde **** 0

> normwaarde industrie ***** 0

> IW ****** 0

Aantal getoetste componenten 11

Aantal toegestane overschrijdingen AWx2 2

Aantal toegestane overschrijdingen AW+W 2

Indicatief eindoordeel ontvangende bodem overal toepasbaar

Indicatief eindoordeel toe te passen bodem overal toepasbaar

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer B010550003190300

Projectnaam Sportbedrijf Gemeente Venlo

Ordernummer

Datum monstername 28-02-2012

Monsternemer Stefan Penris

Certificaatnummer 2012035509

Startdatum 02-03-2012

Rapportagedatum 06-03-2012

Analyse Eenheid 1 RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 140 * 50 50 340 630

Cadmium (Cd) µg/L <0,80 - 0,8 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 6,7 - 20 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <15 - 15 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 - 0,05 0,05 0,17 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <3,6 - 5 5 150 300

Nikkel (Ni) µg/L <15 - 15 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <15 - 15 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <60 - 65 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 - 0,2 0,2 15 30

Tolueen µg/L <0,30 - 7 7 500 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,30 - 4 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10

m,p-Xyleen µg/L <0,20

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 - 0,3 0,2 35 70

BTEX (som) µg/L <1,1

Naftaleen µg/L <0,050 - 0,05 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,30 - 6 6 150 300

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,60 - 6 6 200 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,60 - 24 24 260 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,60 - 7 7 450 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,60 - 7 7 200 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10

CKW (som) µg/L <3,2

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 - 0,1 0,01 10 20

Vinylchloride µg/L <0,10 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,25

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,25

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,25

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,52 - 0,75 0,8 40 80

Tribroommethaan µg/L <2,0 - 630

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <8,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L 20

Minerale olie (C16-C21) µg/L 30

Minerale olie (C21-C30) µg/L <31

Minerale olie (C30-C35) µg/L <15

Minerale olie (C35-C40) µg/L <15

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <100 - 100 50 330 600

Legenda

Nr. MonsteromschrijvingAnalytico-nr

1 001-1-1 6708600

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

Rapportagegrens RG

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,

Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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BIJLAGE 7 Quick scan flora en fauna  



Quickscan natuurwetgeving motorcrosslocatie bij Zaarderheiken 
  
1. Inleiding 
De voorgenomen aanleg van een motorcrosslocatie bij Zaarderheiken aan de Newtonweg 
in gemeente Venlo (Limburg), leidt mogelijk tot overtredingen in het kader van de Flora- 
en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000) en de Ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Om hier inzicht in te krijgen is een quickscan natuurwetgeving 
uitgevoerd.  
 
Het doel van deze quickscan is vast te stellen of beschermde plant- en diersoorten 
aanwezig zijn in het plangebied en uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. 
Daarnaast beoordelen wij het effect van de aanleg van een motorcrosslocatie op 
beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en EHS). Uit het onderzoek blijkt of een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is en of mitigatie dan wel 
compensatie vereist is. Daarnaast geven wij weer of vervolgstappen noodzakelijk zijn in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en EHS. 
 
Op het terrein zal nog ontgronding plaatsvinden. De ontgronding heeft mogelijk effect op 
flora en fauna. In het kader van deze ontgronding zullen mogelijke effecten op flora en 
fauna in beeld moeten worden gebracht. Deze quickscan geeft aan waar de verdere 
afweging thuishoort bij de ontgronding. 
 
Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood omcirkelt) voor motorcrosslocatie bij 
Zaarderheiken in Venlo (Limburg). (Bron: sportbedrijf 2010). 
 



2. Gebiedsbeschrijving 
2.1 Huidige situatie 
Het projectgebied is globaal gelegen in de oksel zuidwestelijk gelegen van knooppunt 
Zaarderheiken, tussen de loop van de Everlose Beek en de A73, grenzend aan de 
Newtonweg (zie figuur 1). De oost- en zuidzijde van het plangebied grenzen aan 
autowegen, terwijl de west- en noordzijde omgeven worden door de Everlose Beek met 
daarop aansluitend bos. Ten tijde van het veldbezoek bestond het plangebied voor de 
motorcrosslocatie uit gemengd bos (zowel loof- als naaldbomen), een braakliggende 
akker met ruigtevegetatie en een stuk grasland. De Everlose Beek en haar oevers vallen 
buiten het plangebied.  
 
 2.2 Toekomst plangebied 
Binnen het plangebied wordt een motorcrossbaan aangelegd. De functie is een 
trainingsfaciliteit welke maximaal 8 uur per week toegankelijk is voor gebruik. In de 
zomer zijn de geplande openingstijden tussen 13:00 en 20:00, in de winter is dit tussen 
13:00 en 17:00. De baan wordt niet kunstmatig verlicht. Naast de baan komt op het 
terrein een kleed- en schuilgelegenheden, een berging, een ontsluiting op het bestaande 
wegennet, een halfverharde parkeerplaats, een afscheiding, en een sproei installatie. De 
aanvoer van water voor deze installatie wordt zo gerealiseerd dat deze geen water ontrekt 
aan de Everlose Beek (sportbedrijf, 2010). 
 
Om het huidige gebied om te vormen tot de gewenste motorcrosslocatie wordt alle 
vegetatie verwijderd (inclusief alle bomen in het bos) en de grond bewerkt en vergraven. 
Vervolgens worden de hierboven beschreven voorzieningen aangelegd en gebouwd.  
 
In figuur 3 is een foto-impressie opgenomen van het plangebied. 
 



Figuur 3: Foto-impressie van het plangebied voor motorcrosslocatie Zaarderheiken (Venlo). 
(A) Braakliggend terrein met ruigtevegetatie en (links) het bos; (B) Gedeelte plangebied 
grenzend aan de berm van de Newtonweg; (C) Droogstaande sloot met veel konijnenholen, 
welke parallel aan de A73 door het plangebied loopt. Op deze foto ligt links het extensief 
beheerd grasland en rechts de braakliggende akker; (D) Everlose Beek met links de bosrand 
behorend tot het plangebied en rechts het bos behorend tot de EHS; (E) Eén van de 
eekhoornnesten (rood omcirkeld) in het te kappen bosperceel.  

 
 



3. Gebiedsbescherming 
3.1 Natuurbeschermingswet 1998: 
De Natuurbeschermingswet 1998 beschermd in Nederland Natura 2000-gebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten. Voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet 
zie bijlage II. 
In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten aanwezig.  
Op ongeveer 18 kilometer ten zuiden van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 
“Swalmdal”. De afstand tot het plangebied is dusdanig dat werkzaamheden niet leiden tot 
verstoring van beide natuurgebieden tijdens de werkzaamheden. Er is tevens geen 
ecologische relatie tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door de afstand tussen het plangebied en het Swalmdal en de 
menselijke activiteiten in het tussenliggende gebied. Uit onderzoek van Adviesburo Van 
der Boom (sportbedrijf, 2010) is gebleken dat het gebruik van de motorcrosslocatie geen 
significante invloed heeft op de luchtkwaliteit. Hiermee zijn negatieve effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Swalmdal of andere beschermde gebieden uit te 
sluiten.  
Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten zijn 
daarmee uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
en de EHS zijn niet noodzakelijk. 
 
3.2 Ecologische hoofdstructuur (EHS): 
Het plangebied voor de motorcrosslocatie grenst voor een groot gedeelte aan het Sint Jan 
Sleutelbergbos, dat onderdeel uitmaakt van de EHS (zie figuur 4). De Provincie Limburg 
geeft invullen aan de EHS  
 
Tijdelijke effecten 
Tussen het plangebied en de EHS ten westen en noorden van het plangebied ligt de 
Everlose Beek. Aan de oostzijde loopt de A73 tussen het plangebied en de EHS.  
De aanleg van de motorcrosslocatie veroorzaakt tijdelijk een toename in verstoring van 
de EHS. Vooral het kappen van het bos en de inzet van machines (o.a. graafmachines) bij 
de aanleg kan tijdelijk zorgen voor een toename in geluidsverstoring binnen de EHS.  
 
Permanente effecten 
De motorcrosslocatie gaat maximaal acht uur per week gebruikt worden, waarbij 
verdeeld over twee dagen steeds 4 uur bij daglicht gereden mag worden. Tijdens deze 
uren treedt een toename in geluidsverstoring binnen de EHS op. Het is echter niet te 
verwachten dat binnen dit deel van de EHS soorten aanwezig zijn die erg gevoelig zijn 
voor geluidsverstoring, doordat de A67, A73, de Newtonweg en een spoorweg het EHS 
gebied reeds doorkruisen. 
Uit onderzoek van Adviesburo Van der Boom (februari 2009) blijkt dat het gebruik van 
de motorcrosslocatie geen significante invloed heeft op de luchtkwaliteit. Effecten op de 
EHS zijn uitgesloten.  
Het plangebied wordt zowel tijdens de aanlegfase als gedurende de gebruiksfase niet 
verlicht. Hierdoor zijn de effecten van lichtvervuiling uitgesloten.  
Door de beperkte intensiteit waarmee de motorcrosslocatie gebruikt gaat worden en de 
reeds aanwezige activiteit in de omgeving van het plangebied (infrastructuur, industrie), 



is niet te verwachten dat het gebruik van de motorcrosslocatie leidt tot significant 
negatieve effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.  
Verstoring van de EHS gedurende de aanlegfase is van korte duur en niet dermate 
ingrijpend dat het functioneren van de EHS verloren gaat.  
Significant negatieve effecten van de aanleg en het gebruik van de motorcrosslocatie zijn 
niet te verwachten. Nader onderzoek naar de effecten van het project op de EHS is niet 
noodzakelijk. 
 
Figuur 4: Ligging plangebied in Venlo (rood gearceerd) ten opzichte van de EHS (groen 
gearceerd). (Bron luchtfoto en begrenzing EHS: www.minlnv.nl).  

 
 
 
4. Soortenbescherming 
4.1 Flora- en faunawet: 
De Flora- en faunawet (2003) regelt de bescherming van in het wild voorkomende 
planten en dieren. In de Flora- en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In de wet is onder meer bepaald 
dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en 
beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene 
verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht 
te nemen voor alle, dus niet alleen beschermde, in het wild levende planten en dieren 
(algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe 
leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te 
verstoren. Voor een nadere beschrijving van de Flora- en faunawet, zie bijlage II. 



4.2 Aanwezigheid beschermde soorten 
Om vast te stellen of beschermde soorten in de plangebieden aanwezig (kunnen) zijn, is 
zowel een bureaustudie als een veldbezoek uitgevoerd. Uit gegevens van verschillende 
bronnen blijkt dat het plangebied voor verschillende soortgroepen onderzocht is 
(Natuurloket, RAVON, VZZ, Waarneming.nl.). Uit beschikbare verspreidingsgegevens 
zijn waarnemingen van overige (tabel 2) of zwaar (tabel 3) beschermde soorten in de 
omgeving van het plangebied bekend. Deze worden steeds bij de betreffende soortgroep 
besproken. 
 
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 augustus 2010. Naast aanwezigheid 
van beschermde soorten is beoordeeld welke soorten mogelijk voorkomen op grond van 
aanwezige habitats, een zogenaamde habitatgeschiktheidsbeoordeling. Op basis van 
bestaande gegevens (verspreidingsatlassen en websites) en het veldbezoek is de betekenis 
van het plangebied voor beschermde en zeldzame soorten in kaart gebracht. 
 
Flora 
Uit bronnenonderzoek zijn geen verspreidingsgegevens van overige (tabel 2) of zwaar 
(tabel 3) beschermde planten bekend uit de omgeving van het plangebied. In het 
onderzochte gebied zijn bij het veldbezoek dan ook geen beschermde plantensoorten 
aangetroffen. Het plangebied bestond deels uit voedselrijk grasland dat intensief beheerd 
wordt, met soorten als akkerdistel en Sint Janskruid. Daarnaast is in het gebied een akker 
aanwezig waarop voorheen winterprei werd verbouwd. Deze akker is voedselrijk en was 
ten tijde van het veldbezoek begroeid met algemene ruigtekruiden, zoals kamille, 
duizendblad en vogelwikke. Op de scheiding tussen het grasland en de voormalige akker 
ligt een droogstaande sloot waarin algemene soorten als braam en schietwilg groeien.  
Het bos binnen het plangebied bestaat uit een gemengd bos met zowel loof- als 
naaldhout. Binnen het bos is grove den sterk dominant. Daarnaast groeien hier de 
zomereik en ruwe berk. Het bos heeft een ondergroei met algemene soorten als braam, 
grote brandnetel, kleine brandnetel en hop. 
Binnen het plangebied zijn geen overige (tabel 2) of zwaar (tabel 2) beschermde planten 
aangetroffen of te verwachten. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele algemene vogelsoorten aangetroffen in het bos, 
waaronder houtduiven en koolmezen. Tijdens het broedseizoen vormt het bos geschikt 
broedbiotoop voor verschillende vogelsoorten, zoals koolmees, roodborst en 
winterkoning. De akker met ruigtevegetatie is geschikt als broedbiotoop voor 
grondbroedende vogelsoorten als de veldleeuwerik. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen van 
broedvogels.  
 
Vleermuizen 
Volgens beschikbare verspreidingsgegevens komen verschillende vleermuissoorten voor 
in de omgeving van het plangebied. Binnen het plangebied zelf zijn geen gebouwen of 
dikke bomen met voor vleermuizen geschikte holten aanwezig. Hierdoor is de 



aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen uitgesloten. Mogelijk vormt het 
gebied marginaal foerageergebied voor vleermuizen. De huidige bosrand vormt als 
lijnvormig element mogelijk een vaste vliegroute van vleermuizen.  
 
Overige zoogdieren 
Uit verspreidingsgegevens blijkt dat in de omgeving van het plangebied waarnemingen 
van de das en steenmarter zijn gedaan. Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied 
voor de steenmarter aanwezig door het ontbreken van geschikte schuilplaatsen in 
gebouwen. Tijdens het veldbezoek is extra aandacht besteed aan de das. In het bos zijn 
tijdens het veldbezoek echter geen sporen van de das aangetroffen, waarmee de 
aanwezigheid van burchten van deze zwaar beschermde soort uitgesloten is. Op 
verschillende locaties in het plangebied zijn sporen van konijnen en algemene kleine 
knaagdieren aangetroffen. Daarnaast zijn in het bos verschillende nesten van de rode 
eekhoorn aangetroffen. Het is op basis van één veldbezoek niet op te maken of het 
meerdere nesten van één koppel betreft of dat meerdere eekhoornpaartjes in het gebied 
aanwezig zijn.  
 
Amfibieën 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen binnen het plangebied. Binnen 
het plangebied is geen water aanwezig, waardoor in het gebied geen voortplantingshabitat 
vormt. Mogelijk maakt het gebied onderdeel uit van het leefgebied van de algemene 
soorten gewone pad en bruine kikker. In de directe omgeving van het plangebied zijn 
waarnemingen van de rugstreeppad bekend. Het plangebied was ten tijden van het 
veldbezoek echter niet geschikt voor deze soort door het ontbreken van pionierhabitat. 
 
Reptielen 
Uit bekende verspreidingsgegevens zijn waarnemingen bekend van de levendbarende 
hagedis en de zandhagedis in de omgeving van het plangebied. De aanwezigheid van de 
zandhagedis binnen het plangebied is uit te sluiten door het ontbreken van geschikt 
habitat. Voldoende structuurrijke vegetatie ontbreekt evenals geschikte 
voortplantingsplaatsen.  
Tijdens het veldbezoek zijn ook geen levendbarende hagedissen aangetroffen in het 
plangebied. De bosranden en het bos zelf vormen echter wel geschikt leefgebied voor 
deze soort. Het is moeilijk deze soort te inventariseren. De weersomstandigheden tijdens 
het veldbezoek waren niet optimaal voor inventarisatie, doordat de temperatuur te laag 
was en halverwege het veldbezoek weer omsloeg. Hierbij was sprake van zware 
regenbuien. De aanwezigheid van de levendbarende hagedis is op basis van deze 
quickscan dan ook niet uit te sluiten..  
 
Vissen 
Door het ontbreken van water in het plangebied is de aanwezigheid van vissen 
uitgesloten. In de Everlose Beek komen mogelijk wel beschermde vissen voor, maar deze 
beek valt buiten het plangebied voor de motorcrosslocatie wordt niet verstoord door de 
werkzaamheden. 
 
 



Ongewervelden 
Binnen het plangebied zijn tijdens het veldbezoek enkele algemene vlindersoorten als het 
groot koolwitje en het hooibeestje aangetroffen. Alle beschermde ongewervelden (o.a. 
insecten) stellen hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop. Gezien de aanwezige 
biotopen in het gebied zijn beschermde ongewervelden in het plangebied uitgesloten. 
 
4.3 Beoordeling van de effecten op de wettelijk beschermde soorten 
4.3.1 Tijdelijke effecten 
De voorgenomen werkzaamheden in het plangebied bestaan uit: 

• Verwijderen van alle vegetatie (inclusief kappen van het bos). 
• Graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de motorcrossbaan. 
• Aanleg van een parkeerplaats, aansluiting op het wegennet en de bouw van bij de 

motorcrossbaan behorende faciliteiten. 
 

De werkzaamheden hebben tot gevolg dat voor de aanwezige zoogdieren, reptielen en 
amfibieën tijdelijk leefgebied en rust- en verblijfplaatsen verloren gaan. Wanneer tijdens 
de werkzaamheden kleine dieren aanwezig zijn, kunnen deze onopzettelijk gedood 
worden. Nesten van vogels kunnen verdwijnen. Voor in de omgeving aanwezige vogels 
treedt verstoring op door geluidhinder en menselijke activiteiten. Bovendien gaat voor 
vogels ook leefgebied verloren. 
 
4.3.2 Permanente effecten 
Voor de aanwezige rode eekhoorns gaan leefgebied en de aanwezige nesten verloren. 
Voor overige aanwezige algemene bosbewonende zoogdieren gaan tevens leefgebied en 
schuilplaatsen verloren. Voor de soorten die momenteel gebruik maken van de akker en 
het grasland (waaronder veel konijnen) heeft de aanleg van de motorcrosslocatie een 
verslechtering van het leefgebied tot gevolg ten opzichte van de huidige situatie. Voor 
een deel van de algemene broedvogelsoorten welke momenteel het gebied gebruiken gaat 
geschikt broedhabitat verloren. Daarnaast kan leefgebied van de mogelijk aanwezige 
levendbarende hagedis verloren gaan. Verder zijn permanente negatieve effecten ten 
gevolge van de sanering niet te verwachten.  
 
4.3.3 Mogelijke overtredingen Flora- en faunawet 
In het plangebied en de directe omgeving komen een aantal beschermde vogelsoorten, 
zoogdieren, amfibieën en reptielen voor. Het gaat hierbij vooral om algemene soorten 
(bijvoorbeeld het konijn). Voor algemene soorten geldt vrijstelling bij ruimtelijke 
ingrepen. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht. Mogelijk zijn in het gebied overige 
(tabel 2) of zwaar (tabel 3) beschermde soorten aanwezig. In tabel 1 zijn de mogelijke 
overtredingen van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1: Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet. 
Soort Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 

Algemeen voorkomende broedvogels 
(bijv. de koolmees)

   X X 

Algemeen voorkomende amfibieën 
(bijv. de gewone pad) 

 
X  X 

 

Algemeen voorkomende kleine 
grondgebonden zoogdieren 
(bijv. het konijn) 

 
X  X 

 

Levendbarende hagedis 
(tabel 2) 

 
X  X 

 

Rode eekhoorn 
(tabel 2) 

 
X  X 

 

 
Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, 
te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
 
4.3.4 Voorkomen van effecten: Zorgplicht 
Door het nemen van onderstaande maatregelen worden negatieve effecten op beschermde 
soorten voorkomen: 
 In het kader van de ontgronding dienen mogelijk negatieve effecten op 

broedvogels in beeld te worden gebracht en indien nodig zal hiervoor in het kader 
van de Flora- en Faunawet ontheffing moeten worden aangevraagd door de 
ontgronder. Door werkzaamheden in het plangebied buiten het broedseizoen 
(buiten de periode van 15 maart tot eind juli) uit te voeren, wordt voorkomen dat 
broedvogels in en rond het plangebied verstoord worden, en verboden 
handelingen ten aanzien van broedvogels optreden. Als het niet mogelijk is de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, moet het werkterrein voor 
het broedseizoen ongeschikt gemaakt worden voor broedvogels. Het is niet 
mogelijk een ontheffing te krijgen voor verstoring van broedvogels tijdens het 
broedseizoen; 

 Onopzettelijk doden van kleine zoogdieren (muis, spitsmuis) en algemene 
amfibieën (zoals gewone pad) is niet geheel te voorkomen. Sommige zoogdieren 
verlaten het plangebied op eigen kracht bij verstoring door werkzaamheden; 



 Negatieve effecten op de beschermde (tabel 2) rode eekhoorn moeten voorkomen 
worden door voor het kappen van de bomen in het bosperceel te bepalen of de 
aangetroffen nesten in gebruik zijn; 

 Om negatieve effecten op de beschermde (tabel 2) levendbarende hagedis te 
voorkomen moet gekeken worden of levendbarende hagedissen in het plangebied 
aanwezig zijn en op welke wijze zij hiervan gebruik maken; 

 De rugstreeppad is aangetroffen in de omgeving van het plangebied en is in staat 
in korte tijd gebieden met een pionierhabitat te koloniseren. Negatieve effecten op 
deze zwaar beschermde (tabel 3) soort moeten voorkomen worden. Door tijdens 
de werkzaamheden te voorkomen dat water in het plangebied blijft staan en 
amfibieënschermen te verplaatsen, kan voorkomen worden dat de rugstreeppad 
het plangebied koloniseert.  

 
4.3.5 Ontheffing Flora- en faunawet 
Het merendeel van de aanwezige beschermde planten en dieren in het plangebied zijn 
algemeen voorkomende soorten (tabel 1), die ook in de directe omgeving aanwezig zijn. 
Het verontrusten of onopzettelijk doden van individuen van deze soorten leidt niet tot 
aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Sinds de AMvB 
art. 75 in werking is getreden, is voor deze algemene soorten niet langer een ontheffing 
nodig. 
 
Voor overige (tabel 2) en zwaar (tabel 3) beschermde soorten welke (mogelijk) aanwezig 
zijn in het plangebied is mogelijk ontheffingsaanvraag aan de orde. Hieronder is per soort 
weergegeven welke acties per soort(groep) aan de orde zijn om een ontheffing in het 
kader van de Flora- en faunawet te kunnen verkrijgen: 
 
• Zwaar beschermde (tabel 3) vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis en de 

laatvlieger maken mogelijk gebruik van het plangebied om te foerageren. De 
ruigtevegetatie op de akker en het grasland vormen echter marginaal foerageergebied 
dat ook in de directe omgeving van het plangebied nog voldoende voorhanden is. 
Daarnaast vormt de aan te leggen motorcrosslocatie wederom marginaal 
foerageergebied voor deze soorten. De bosranden van het te kappen bosperceel 
vormen mogelijk vaste vliegroutes van vleermuizen. Na het kappen van het bos wordt 
deze functie overgenomen door het resterende bos, waardoor negatieve effecten op 
vliegroutes van vleermuizen uit te sluiten zijn. Binnen het plangebied zijn geen 
geschikte verblijfplaatsen aanwezig. Daarmee zijn negatieve effecten op mogelijk 
aanwezige vleermuizen uitgesloten. Aanvullend onderzoek naar deze soortgroep en 
ontheffingsaanvraag is daardoor niet aan de orde; 

• Om te bepalen of de levendbarende hagedis in het plangebied aanwezig is en een 
ontheffingsaanvraag voor deze soort aan de orde is moet in het kader van de 
ontgronding aanvullend onderzoek plaatsvinden om te bepalen of en zo ja in welke 
aantallen de soort gebruik maakt van het plangebied; 

• In het kader van de ontgronding dient een afweging gemaakt te worden ten aanzien 
van de kap van bomen in relatie tot bestaande nesten. Indien de nesten van de rode 
eekhoorn nog in gebruik zijn dient de ontgronder mitigerende maatregelen te treffen 



om negatieve effecten op deze soort te voorkomen. Daarnaast moet de ontgronder 
ontheffing aanvragen bij de Minister van ELI; 

• Voor alle bovenstaande soorten waar nader onderzoek naar plaats moet vinden kan 
het noodzakelijk zijn een mitigatie of compensatieplan op te stellen wanneer de soort 
inderdaad aanwezig blijkt te zijn binnen het plangebied voordat de Minister van LNV 
ontheffing verleend in het kader van de Flora- en faunawet. 



5. Conclusie 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de 
uitvoer van de geplande werkzaamheden op de planlocatie: 
 
 In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van broedvogels 

aangetroffen; 
 Binnen het plangebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen van zwaar beschermde 

vleermuizen aanwezig; 
 Binnen het plangebied zijn geen belangrijke foerageergebieden van vleermuizen 

aanwezig; 
 Mogelijk maakt de bosrand onderdeel uit van een vaste vliegroute van 

vleermuizen; 
 In het bosperceel zijn tijdens het veldbezoek verschillende nesten van de rode 

eekhoorn aangetroffen; 
 Delen van het plangebied zijn mogelijk onderdeel van het leefgebied van de 

levendbarende hagedis; 
 Negatieve effecten ten gevolge van de aanleg of het gebruik van de 

motorcrosslocatie op door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden 
(Natura 2000-gebieden) zijn uitgesloten; 

 Negatieve effecten ten gevolge van de aanleg of het gebruik van de 
motorcrosslocatie op beschermde gebieden behorend tot de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) zijn uitgesloten; 

 Kolonisatie van het plangebied door zwaar beschermde rugstreeppadden moet 
voorkomen worden door tijdens de werkzaamheden de aanwezigheid van water in 
de vorm van plassen te voorkomen en het gebied af te schermen met behulp van 
een amfibieënscherm; 

 In het kader van de ontgronding dienen mogelijk negatieve effecten op 
broedvogels in beeld te worden gebracht en indien nodig zal hiervoor in het kader 
van de Flora- en Faunawet ontheffing moeten worden aangevraagd door de 
ontgronder.  

 Wanneer de bomen binnen het plangebied in het kader van de ontgronding gekapt 
worden neemt de bosrand van het aangrenzende perceel een mogelijke functie als 
vaste vliegroute van vleermuizen over; 

 Tijdelijk kan het plangebied minder geschikt zijn als foerageergebied voor 
vleermuizen. Doordat het hoogstens marginaal foerageergebied betreft dat in de 
directe omgeving van het plangebied voldoende voor handen is, zijn significant 
negatieve effecten op foerageergebied van vleermuizen uitgesloten; 

 In het kader van de ontgronding dient een afweging gemaakt te worden ten 
aanzien van de kap van bomen in relatie tot bestaande nesten. Indien de nesten 
van de rode eekhoorn nog in gebruik zijn dient de ontgronder mitigerende 
maatregelen te treffen om negatieve effecten op deze soort te voorkomen. 
Daarnaast moet de ontgronder ontheffing aanvragen bij de Minister van ELI; 

 In het kader van de ontgronding moet nader onderzoek plaatsvinden naar de 
levendbarende hagedis om te bepalen of deze soort aanwezig is in het plangebied. 
Indien levendbarende hagedissen aanwezig zijn binnen het plangebied moet de 
ontgronder mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen treffen om 



negatieve effecten op deze soort te voorkomen. Daarnaast moet de ontgronder 
ontheffing aanvragen bij de Minister van ELI; 

 Voor de overige beschermde zoogdier- en amfibiesoorten ten aanzien waarvan 
verboden handelingen te verwachten zijn, geldt een algemene vrijstelling bij 
ruimtelijke ingrepen in het kader van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. 
Dit betekent dat voor deze soorten geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden 
bij de Minister van ELI. Bij deze soorten moet de zorgplicht wel in acht genomen 
worden. 
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Bijlage II: Natuurwetgeving 
 
Bijlage II.1 Natuurbeschermingswet 1998 
In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de 
Natuurbeschermingswet 1998 gekregen. Daarbij kunnen twee categorieën 
beschermingsgebieden worden onderscheiden: 

• Natura 2000-gebieden. 
• Beschermde natuurmonumenten 

 
Natura 2000-gebieden 
Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn zijn aangewezen. Voor al deze gebieden gelden 
instandhoudingsdoelstellingen. De essentie van het beschermingsregime voor deze 
gebieden is dat deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Om 
deze toetsbaar te maken kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere 
handelingen die gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden 
kunnen hebben, een vergunningplicht. 
 
Beschermde natuurmonumenten 
Naast deze Natura 2000-gebieden kent de Natuurbeschermingswet ook beschermde 
natuurmonumenten. Sinds de inwerkingtreding van de (oude) Natuurbeschermingswet 
zijn 188 gebieden aangewezen als Beschermd natuurmonument of 
staatsnatuurmonument. Door de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 verdwijnt het 
verschil tussen Beschermde en Staatsnatuurmonumenten. Deze gebieden vallen dan 
onder de noemer van Beschermde natuurmonumenten. 
 
Bijlage II.2 EHS 
Om de natuur in Nederland weer tot een goed functionerend ecologisch netwerk te 
maken, wordt de EHS begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en 
nieuwe natuur. Het wettelijk kader voor het aanwijzen (begrenzen) en beschermen 
van de EHS is de PKB Nota Ruimte. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht 
op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken van de EHS, 
waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied 
aanwezig zijn. Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende 
elementen. Dit zijn naast het ‘nee, tenzij’-regime, met als sluitstuk 
natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHS-saldobenadering en 
Herbegrenzen EHS. 
 
Definitie wezenlijke kenmerken & waarden in de Nota Ruimte (2004, p.114):  
“de wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, 
gebaseerd op de natuurdoelen van het gebied. Het gaat daarbij om: De bij het 
gebied behorende natuurdoelen en –kwaliteit, geomorfologische en aardkundige 
waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en 
lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de 
belevingswaarde”. 



’Nee, tenzij’-regime en compensatiebeginsel 
Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-
regime. . Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in de EHS die significante gevolgen 
hebben voor de kenmerken en waarden van de EHS alleen kunnen worden 
toegestaan als er sprake is van een groot openbaar gelang en er geen alternatieve 
oplossingen zijn. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met 
positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien 
een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-
regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
 
Extere werking 
In de brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de 
minister van VROM, besloten om in de Nota Ruimte het 'nee, tenzij'-regime op 
gebieden in de nabijheid van EHS te laten vervallen (TK 29 576, nr 12). 
In een brief van 5 juni 2008 heeft de minister van LNV nogmaals aangegeven dat 
ingrepen buiten de EHS niet worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden binnen de EHS (TK 29 576, nr 12). In de beantwoording 
van een aantal vragen van de vaste Kamercommissie voor LNV in 2008 is 
expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit `Nee-tenzij' regime niet van toepassing is 
op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, de zgn. 
"externe effecten"(TK 29576, nr. 52). Dit betekent overigesn wel, dat bij een 
ingreep in de EHS, ook rekening gehouden moet worden met indirecte effecten, 
zoals geluidsverstoring en stikstofdepositie naar andere delen van de EHS. 
 
Provinciale uitwerking 
De EHS wordt op provinciaal niveau uitgewerkt in streekplannen en 
natuurgebiedsplannen. Via dat spoor daalt de bescherming neer in 
bestemmingsplannen waarmee de bescherming van de EHS in de ruimtelijke 
ordening geregeld is. Doordat de EHS door de provincies uitgewerkt wordt, zijn er 
tussen de provincies verschillen tussen bescherming en afwegingskader. 
 
Bijlage II.3 Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet (2003) regelt de bescherming van in het wild voorkomende 
planten en dieren. In de Flora- en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In de wet is onder meer bepaald 
dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en 
beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene 
verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht 
te nemen voor alle, dus niet alleen beschermde, in het wild levende planten en dieren 
(algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe 
leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te 
verstoren.  



 
De Flora- en faunawet heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. De 
interpretatie van de wet is in 2009 aangescherpt. Deze aanscherping is in onderstaande 
uitleg opgenomen. 
 
VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN 
Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is 
het verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene 
verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden welke  
maatregelen overtredingen voorkomen. Indien overtredingen niet te voorkomen zijn, 
wordt gezocht naar maatregelen die gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. 
Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling, wordt door het ministerie van LNV 
goedkeuring gegeven aan de mitigerende maatregelen, of is het mogelijk van de minister 
van LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op 
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
 
Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen 
verschillende groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen worden benoemd in 
het “Besluit van 28 november 2000 houdende regels voor het bezit en vervoer van en de 
handel in beschermde dier- en plantensoorten”, kortweg genoemd “Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten. Dit besluit heeft de status van een AMvB. 
Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor andere activiteiten gelden andere regels.  
 
Tabel 1: Beschermingscategorieën AMvB artikel 75 Flora- en faunawet 
Categorie  Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 
Tabel 1 Algemene 

soorten 
Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 12, wel 
zorgplicht, m.u.v. artikel 10

Tabel 2 Overige 
soorten 

Vrijstelling mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een 
door de minister goedgekeurde gedragscode; anders 
ontheffing noodzakelijk (toetsing aan gunstige staat van 
instandhouding en zorgvuldig handelen). Eventueel 
mitigatie- en compensatieplicht. Ook kan door het ministerie 
een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring 
wordt gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het 
overtreden van verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft 
de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag, 
m.u.v. artikel 10

Tabel 3 Soorten van 
bijlage 1 van 
de AMvB 

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen soorten geldt 
een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, 
ook wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 
gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting. Ontheffing voor het overtreden van 
verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer: 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  
er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze 
groep is per AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan 
worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 
dwingende reden van groot openbaar belang; 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake 



is van benutting of gewin) van de beschermde soort; 
enkele andere redenen die geen verband houden met 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 
veiligheid, voorkomen van ernstige schade; 
er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort; 
er zorgvuldig wordt gehandeld. 
 
Ook kan door het ministerie een beschikking worden 
afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van 
verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft de vorm van 
een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. 

Tabel 3 Soorten op 
Bijlage IV 
Europese 
Habitat-
richtlijn  

Voor volgens art 75 lid 6 aangewezen soorten die voorkomen 
op bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt een zwaar 
beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer 
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, 
geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan 
alleen verleend worden wanneer: 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  
er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze 
groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan 
worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 
dwingende reden van groot openbaar belang 
Nb: voor deze groep kan er geen ontheffing worden 
verleend op basis van het belang “ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting”. Volgens de AMvB kan dit wel, echter recente 
uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (ABRvS) laten zien dat de AMvB op dit punt een 
onjuiste implementatie van de Europese Habitatrichtlijn is.  
enkele andere redenen die geen verband houden met 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 
veiligheid, voorkomen van ernstige schade; 
er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort; 
er zorgvuldig wordt gehandeld. 
 
Ook kan door het ministerie een beschikking worden 
afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van 
verbodsbepalingen (LNV hanteert nu de term “Positieve 
Afwijzing”). Deze goedkeuring heeft de vorm van een 
afwijzing van de ontheffingsaanvraag.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Vogels 
Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora- 
en faunawet, geldt voor vogels een afwijkend beschermingsregime. De Vogelrichtlijn 
staat een ontheffing alleen toe wanneer: 

• er geen andere bevredigende oplossing is; 
• er tevens sprake is van één van de volgende belangen 

 - bescherming van flora en fauna; 
 - veiligheid van luchtverkeer; 

- volksgezondheid en openbare veiligheid. 
 
Dit betekent dat voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen slechts in 
uitzonderlijke gevallen ontheffing wordt verleend voor een ruimtelijke ingreep, namelijk 
als voldaan is aan het bovenstaande. In de praktijk betekent dit, dat voor vogels gestreefd 
wordt naar het voorkomen van het overtreden van verbodsbepalingen. In veel gevallen is 
overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen door (verstorende) werkzaamheden 
buiten het broedseizoen (de perioden dat het nest in gebruik is voor het broeden of 
grootbrengen van jongen) uit te voeren.  
 
Binnen de groep van vogels soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een 
zogenaamde “vaste rust- of verblijfsplaats”. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond 
beschermd onder artikel 11 van de algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest 
streng beschermde groep. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in 
de “aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten” (www.minlnv.nl) en bestaan uit 
verschillende categorieën. Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond 
beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden 
vastgesteld met behulp van een zogenaamde omgevingscheck. Daarnaast is de noodzaak 
tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot het mitigeren (inclusief het 
aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten. 
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Nota naar aanleiding van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro inzake het 
voorontwerp-bestemmingsplan “Motorcross Zaarderheiken”. 
 
Op 19 juli 2011 zijn een aantal instanties die zijn belast met de behartiging van belangen die 
in het kader van het onderhavige bestemmingsplan van belang zijn verzocht ons schriftelijk 
van advies te dienen over het voorontwerp-bestemmingsplan. In het kader van artikel 3.1.1. 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn aangeschreven de Provincie Limburg, de 
VROM-inspectie regio Zuid, Rijkswaterstaat directie Limburg, het Waterschap Peel en 
Maasvallei, het Ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Brandweer, 
de Milieufederatie, Prorail en DCGV.  
 
De volgende reacties zijn ontvangen: 

1. Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht; 
2. VROM-inspectie regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven en Rijkswaterstaat, 

directie Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht; 
3. Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo; 
4. Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo; 
5. Stichting Milieufederatie Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH  Roermond; 
6. Prorail Regio Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven; 
7. DCGV, Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo. 

 
De ontvangen reacties kunnen als volgt (samengevat) worden weergegeven en zijn van een 
gemeentelijk standpunt voorzien: 
 
Ad. 1 Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. 
Inhoud: 

A. Bij de inrichtingsschets voor de landschappelijke inpassing ontbreekt een soortenlijst. 
Deze dient bij het ontwerp te worden gevoegd 

B. De informatie omtrent de invulling van de kwaliteitsbijdrage Limburgs Kwaliteitsmenu 
en de compensatie Boswet, zoals op welke percelen de compensatie plaatsvindt, de 
grootte van de percelen en de wijze van inrichting, moet in het ontwerp verwerkt zijn. 

C. In de toelichting ontbreekt een passage over de Everlose beek; deze is volgens het 
POL een SEF-beek. De vraag is welke gevolgen dit heeft voor het betreffende 
project. 

D. Er is niet getoetst of de ontwikkelingen in de POG voldoen aan de ‘ja, mits …’ vraag. 
E. In de regels dient een voorwaardelijke bepaling te worden opgenomen waarmee de 

realisatie, instandhouding en onderhoud van de landschappelijke inpassing en de 
tegenprestatie wordt gewaarborgd. 

F. Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving Bos onder lid 3: paden en wegen moet zijn 
‘onverharde paden en wegen’. 

G. De locaties van de tegenprestatie moeten in de verbeelding worden opgenomen. 
H. In het akoestisch rapport wordt op pag. 4 gesproken over zowel maximaal 3 als 4 

wedstrijden per jaar en in de tabel op pag. 5 is een maximum van 4 wedstrijden per 
jaar vermeld in plaats van maximaal 3. 

 
Reactie gemeente: 
 
Ad A. Bij het ontwerp is naast de inrichtingsschets een landschapsinrichtingsplan gevoegd 
waarin een soortenlijst is opgenomen, evenals het aantal te planten struiken en bomen van 
elke soort. 
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Ad B. E. en G.  
Paragraaf 5.8 van de toelichting is aangevuld met een passage over de toe te passen 
kwaliteitsverbetering. De percelen waarop de kwaliteitsverbetering plaatsvindt, zijn op de 
verbeelding opgenomen. Voorts zijn In de regels voorwaardelijke bepalingen opgenomen 
omtrent de landschappelijke inpassing van het perceel en omtrent de inrichting van de 
compensatieperceel. De motorcrosslocatie mag pas in gebruik worden genomen, indien de 
landschappelijke inrichting van het perceel zelf en van de compensatiepercelen is 
gerealiseerd. Daarmee is de realisatie, beheer en onderhoud van de landschappelijke 
inrichting gewaarborgd.   
 
Ad C. In de toelichting is alsnog ingegaan op de Everlose beek die krachtens het POL is 
aangewezen als zogenaamde SEF-beek. De Everlosebeek is buiten het plangebied gelegen, 
maar in het ontgrondingengebied. In het kader van de integrale projectaanpak van de 
motorcrosslocatie hebben provincie en waterschap meegekeken naar de integrale inrichting 
van de ontgrondingslocatie en motorcrossbaan. De Everlose beek wordt onderbroken en 
meanderend door de te herontwikkelen ontgrondingenlocatie gelegd. Hierdoor ontstaat een 
grotere natuurwaarde. Dit past ook in de gebiedsvisie van het Waterschap op de Everlose 
beek, waarin deze ontwikkeling is meegenomen. 
 
Ad D De ontwikkeling in de POG is alsnog getoetst aan het  ‘ja, mits’ criterium. Dit heeft 
opgeleverd dat de ontwikkeling van de motorcrosslocatie mogelijk is, mits er sprake is van 
een tegenprestatie. Deze tegenprestatie is vervat in de gepleegde boscompensatie en LKM-
regeling, welke tegenprestatie is goedgekeurd door de Kwaliteitscommissie van de Provincie 
Limburg. 
 
Ad F. Artikel 3.1. wordt aangepast conform opmerking provincie. 
 
Ad H. De opmerking over het akoestisch onderzoek is juist. Het betreft evenwel een tweetal 
kennelijke verschrijvingen, die geen afbreuk doen aan de inhoud van het rapport.   
 
 
Ad. 2 VROM-inspectie regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven en 
Rijkswaterstaat, directie Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht 
 
Inhoud: 

A. In de planregels en op de verbeelding is een doorvertaling gegeven van het 
rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat. Bij de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – weg’ 
is niet gemeten uit de as van de meest dichtbij gelegen rijbaan van de rijksweg. 
Verzocht wordt om de verbeelding hierop aan te passen. 

B. In de algemene aanduidingsregels onder 6.2.1.b en 6.2.2.b. is eveneens een 
vrijwaringszone beschreven. De Inspecteur gaat ervan uit dat dit de provinciale 
rooilijnen betreffen. 

C. Gezien de ligging van het motorcrossterrein is het aannemelijk dat verkeer wordt 
afgeleid door activiteiten en eventuele verlichting van het motorcrosscircuit. Om 
verkeersonveilige situaties op de A73 te voorkomen wordt verzocht om een 
voorziening te realiseren die ertoe leidt dat het verkeer niet wordt afgeleid. 

 
Reactie gemeente: 
Ad A. De verbeelding is aangepast conform de opmerking. 
 
Ad B. De genoemde regels zijn verwijderd. De vrijwaringszone is aangeduid als 
‘vrijwaringszone – Rijksweg A73’. 
 
Ad C. Op 19 oktober 2011 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat. Daarbij 
heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat Zaarderheiken een druk verkeersknooppunt is met 
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veel verkeersbewegingen. Daarom verdient het aanbeveling het perceel zodanig te 
beplanten dat het verkeer op de A73 geen of nagenoeg geen zicht heeft op de 
motorcrosslocatie. Afgesproken is dat het plangebied als volgt wordt ingericht: 

- De beplanting van het motorcrossterrein wordt doorgetrokken tot aan de Rijksweg 
A73; 

- langs de Rijksweg A73 komt eveneens een strook met beplanting. Het talud langs de 
Rijksweg is al ingeplant door Rijkswaterstaat. Het perceel maakt onderdeel uit van 
de ontgrondingsvergunning; de herinrichting van het perceel vindt in overleg met de 
provincie Limburg plaats. De gemeente zal in overleg met de ontgronder treden om 
te borgen dat het perceel verkeersveilig wordt ingericht. 

 
In het  landschappelijk inrichtingsplan zullen beide stroken met beplanting worden 
meegenomen. Dit inrichtingsplan zal in overleg met Rijkswaterstaat worden opgesteld. Het 
inrichtingsplan wordt als bijlage aan de regels gevoegd, daar in de regels een 
voorwaardelijke bepaling wordt opgenomen inhoudende dat het perceel niet in gebruik mag 
worden genomen voordat de landschappelijke inrichting is gerealiseerd. Met deze 
maatregelen is geborgd dat het verkeer zo min mogelijk wordt afgeleid van de 
motorcrossactiviteiten. 
 
 
Ad. 3 Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo 
Inhoud: 
Het Waterschap verzoekt om na te gaan of hemelwater afkomstig van de verhardingen, 
zoals het parkeerterrein, wateroverlast voor derden kan veroorzaken. Het Waterschap geeft 
een positief wateradvies. 
 
Reactie gemeente: 
Het parkeerterrein wordt halfverhard aangelegd. Voor het overige komen er geen 
verhardingen voor op het motorcrossterrein. Het wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat 
er wateroverlast voor derden ontstaat. 
 
Ad. 4 Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 590 AA Venlo 
Inhoud: 
De Veiligheidsregio verwijst naar het advies van 17 december 2010 waarin is geadviseerd 
om activiteiten waar grote aantallen bezoekers op afkomen, zoals wedstrijden, 
bestemmingsplanmatig uit te sluiten. In de toelichting bij het plan wordt gesteld dat maximaal 
3 evenementen per jaar zijn toegestaan en dat de brandweer in het kader van de APV de 
gelegenheid krijgt om advies uit te brengen. Indien het bestemmingsplan expliciet 
evenementen toestaat, biedt de evenementenvergunning evenwel geen mogelijkheden meer 
om in het kader van externe veiligheid aanvullende maatregelen te eisen. Om die reden 
adviseert de Veiligheidsregio om de personendichtheid en het aantal evenementen 
bestemmingsplanmatig te borgen. 
 
Reactie gemeente: 
De gemeenteraad zal het (resterende) groepsrisico moeten verantwoorden. De 
personendichtheid kan niet in het bestemmingsplan worden geborgd; handhaving is niet 
goed mogelijk.  
 
 
Ad. 5 Stichting Milieufederatie Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH  Roermond 
Inhoud: 
De Milieufederatie zou graag aan de wijzigingsbevoegdheid in de planregels toegevoegd 
zien dat de bestemming ook in ‘Natuur’ gewijzigd kan worden, indien er in de regio een 
geschikte(re) alternatieve locatie voor lawaaisporten beschikbaar is.  
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Reactie gemeente: 
Artikel 9 is aangevuld met een wijzigingsbevoegdheid voor het wijzigen van de bestemming 
‘Motorcross’ naar ‘Natuur’, zodra er een gelijkwaardige locatie elders beschikbaar is.  
 
 
Ad 6. Prorail Regio Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven 
Inhoud: 
Prorail heeft meegedeeld geen opmerkingen te hebben naar aanleiding van het conceptplan. 
 
 
Ad 7. DCGV Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo 
Inhoud: 

A. DCGV is van mening dat - gelet op het aspect duurzaamheid - het initiatief 
gecombineerd zou kunnen worden met de andere verenigingen in de regio zoals 
verenigingen in Horst aan de Maas, Venray of Well. Daarnaast wordt een bredere 
verkenning van een mogelijke locatiekeuze in de regio gemist. Concreet zijn er naar 
de mening van DCGV binnen Klavertje 4 gebied geschiktere locaties om de 
motorcross een plek te geven, bijvoorbeeld aansluitend aan Traffic Port. Daar liggen 
al parkeerplaatsen en zijn ook de gewenste (gebouwde) voorzieningen aanwezig. 
Tevens ligt hier een 'off road' deel waar ook getraind kan worden.  

B. De locatie die gekozen is voor het motorcrossterrein past naar het oordeel van DCGV 
niet binnen de plannen en het beleid dat de gemeente voor het plangebied heeft 
voorzien. Binnen dit deelgebied is een belangrijke ecologische verbinding 
voorzien, een invulling als motorcrossbaan draagt derhalve niet actief bij aan het 
realiseren van deze ecologische belangrijke verbinding. DCGV zou graag een 
inhoudelijke verwijzing naar dan wel verwerking van onderstaande plannen terugzien 
in het bestemmingsplan van POL-aanvulling Klavertje 4, Landschapsplan Klavertje 4, 
NOP Venlo West, Masterplan Klavertje 4, Intergemeentelijke Structuurvisie Klavertje 
4, Blauwplan Klavertje 4. Uit deze documenten komt naar voren dat het versterken 
van de ecologische functie ter plaatse essentieel is en doorontwikkeld moet worden, 
waar dit initiatief niet aan bijdraagt.  

C. Er wordt aangegeven dat er een NOx toename zal zijn en dat deze geen effecten zal 
hebben op de Natura2000 gebieden gezien de afstand en de beperkte toename van 
deze uitstoot. De Natura2000 gebieden in de ruime omgeving van Klavertje 4 zijn 
allen (fors) overbelast qua stikstofdepositie. Iedere toename op deze gebieden is 
derhalve ontoelaatbaar. Dit is oplosbaar door te compenseren of aan te tonen dat de 
toename geen ecologische effecten heeft (of aansluiten op de PAS).  

D. Met de invulling van dit plan wordt geen rekening gehouden met het Blauwplan 
Klavertje 4. Idealiter wordt er namelijk geen grondwater gebruikt voor beregening, 
zeker niet op deze plek waar vernatting juist een belangrijke ecologische kans is. 
Tevens wordt niet verwezen naar de drinkwaterbeschermingszone ter plaatse dan 
wel wordt niet aangegeven dat deze ontwikkeling daar geen effect op heeft.  

E. De economische uitvoerbaarheid is zeer beperkt gemotiveerd. DCGV vraagt zich af 
hoe wordt omgegaan met eventuele planschade en met het Limburgs Kwaliteits 
Menu (LKM). 

F. DCGV vraagt zich af hoe het gebruik van minder dan 8 uur per week en maximaal 3 
wedstrijden per kalenderjaar juridisch wordt geborgd. 

G. Er is niet aangetoond dat het initiatief geen dermate groot milieueffect heeft, dat geen 
Strategische Milieubeoordeling (SMB) of Milieueffectrapportage (MER) dient te 
worden uitgevoerd.  

H. Langs het spoor aan de noordzijde wordt de Duurzame Energie Centrale Limburg, 
kortweg DECL, voorzien (windmolens). Dit geldt derhalve ook voor de locatie van de 
Motorcrossbaan. Derhalve het verzoek om rekening te houden met de plannen van 
de DECL. 
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I. De cumulatie van geluid is niet meegenomen in het plan. Door de ontwikkeling van 
de motorcrossbaan in relatie tot de snelwegen kan het zijn dat de totale 
geluidsuitstraling op gevoelige bestemmingen wel de bovenwettelijke normen 
overschrijdt. 

 
Reactie gemeente: 
Ad A. Het betreft een verplaatsing van een bestaande locatie ten behoeve van de 
ontwikkeling van Trade Port Oost. Het faciliteren van de bestaande behoefte in de directe 
omgeving heeft daarnaast ook een preventief karakter. De gemeente Venlo hecht waarde 
aan een afgebakende locatie met duidelijke gebruiksafspraken. Hiermee wordt overlast 
gekanaliseerd en zijn de gemaakte afspraken handhaafbaar.    
Het proces om te komen tot afspraken met de motorcrossvereniging is een lang lopend 
proces geweest ten bate van een bedrijventerreinontwikkeling. Waarbij de insteek niet is om 
een regionale voorziening te creëren, maar te blijven voorzien in de lokale behoefte. In de 
locatie afweging heeft wel degelijk een toets plaatsgevonden en is onderhavige locatie - met 
goedkeuring van de provincie - de meest geschikte gebleken. Overigens met de 
bijbehorende gebruiksafspraken. In deze afweging spelen meer afwegingen een rol zoals op 
financieel, juridisch en bestuurlijk niveau. De ontstaansgeschiedenis van onderhavige locatie 
is dus terug te voeren op het tijdperk vóór Klavertje 4.In deze periode is de locatie in zijn 
geheel in eigendom verworven door de gemeente. Deze investering zou in zijn geheel teniet 
gedaan worden, indien zou worden gekozen voor een andere locatie, bijvoorbeeld 
aansluitend aan Traffic Port. Nader onderzoek heeft utigewezen dat Traffic Port een 
verzameling inhoudt van activiteiten op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Het is 
eveneens een bedrijventerrein waar bedrijven, die zich associëren met logistiek, verkeer, 
educatie en luchtvaart, zich kunnen vestigen. Er wordt momenteel reeds gebouwd. Er is een 
terrein gereserveerd voor diverse trainingsvormen op het gebied van verkeer en veiligheid. 
Dit terrein is omheind en voorzien van verschillende ‘off road’ behendigheidsproeven voor 
gemotoriseerd verkeer. Aard en omvang van deze activiteiten zijn niet vergelijkbaar met de 
alhier beoogde trainingslocatie voor motorcross.  
 
Ad B. In de keuze voor de locatie is de ligging van EHS-verbindingszone wel degelijk 
meegenomen. De locatie is aansluitend gekozen op een plek aan de rand van de EHS-
verbinding, waar reeds een cumulatie van geluid is als gevolg van de bestaande 
infrastructuur door naastgelegen rijksweg A73, Eindhovenseweg, het spoor Eindhoven-Venlo 
en het spooremplacement. Bovendien zijn de gebruiksafspraken dermate scherp dat de druk 
van geluidsoverlast op de EHS-verbinding wordt geminimaliseerd.    
 
De locatie Zaarderheiken is aangewezen als secundaire ontgrondingslocatie waar door 
middel van zandwinning natuurontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. In combinatie met deze 
ontgronding zal in de eindtoestand na afwerking van de ontgrondingslocatie de 
motorcrosslocatie worden gerealiseerd. Het schetsontwerp van de eindtoestand na 
ontgronding voorziet in een robuuste natuurontwikkeling, inclusief een verlegging van de 
Everlose beek, in combinatie met een permanente trainingsbaan voor motorcross.  
De motorcrosslocatie wordt op zorgvuldige wijze landschappelijk ingepast en er vindt 
compensatie plaats op een aantal locaties langs de A73. Dit heeft ook de instemming van de 
provincie en van de onafhankelijke Provinciale Kwaliteitscommissie gekregen. Met het 
schetsontwerp van ontgronding en motorcrosslocatie levert de totale herinrichting na 
ontgronding een extra kwaliteitsimpuls op voor de omgeving. Dit draagt bij aan de realisatie 
van de genoemde ecologische verbinding. In het plan zal een wijzigingsbevoegdheid worden 
opgenomen dat de locatie de bestemming “natuur” kan krijgen, indien de motorcross ter 
plaatse niet meer wordt uitgeoefend. 
 
In de toelichting van het plan zal in de paragraaf over het provinciaal beleid worden ingegaan 
op de POL-aanvulling Klavertje 4. Daaruit zal blijken dat de onderhavige ontwikkeling past in 
het provinciale beleid. Zowel in het Landschapsplan Klavertje 4, als in de intergemeentelijke 
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structuurvisie Klavertje 4, die nog in voorbereiding is, wordt de motorcrosslocatie als 
bestaand gegeven beschouwd. Wij zien dan ook geen aanleiding om in de toelichting een 
verwijzing op te nemen naar de overige genoemde plannen. 
 
Ad C. In paragraaf 5.3 van de toelichting is onder het kopje ‘Stikstofdepositie’ gemotiveerd 
aangegeven dat een significante toename van stikstofdepositie op Natura2000-gebied 
‘Maasduinen’ uitgesloten wordt geacht. 
 
Ad D. Het onderhavig plan conflicteert naar onze mening niet met het Blauwplan Klavertje 4. 
De eventuele grondwateronttrekkingen ten behoeve van de sproei-installatie van de 
motorcrosslocatie zijn gelet op de gebruiksduur van de locatie naar verwachting niet dermate 
groot dat dit gevolgen heeft voor het grondwaterniveau in het Klavertje 4-gebied. 
 
Het plangebied is niet in een drinkwaterbeschermingszone c.q. in het 
grondwaterbeschermingsgebied Californië gelegen. Het plangebied is wel gelegen in de 
Venloschol waarvoor krachtens de Omgevingsverordening van de provincie Limburgs regels 
zijn gesteld aan de onttrekking van grondwater. Vanzelfsprekend zal gehandeld worden in 
overeenstemming met deze regels. 
 
Ad E. Wij achten het risico op planschade zeer gering. Eventuele kosten van planschade 
komen voor rekening van de gemeente. In paragraaf 5.8. van de toelichting van het plan is 
nader ingegaan op de toepassing van het LKM en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan 
een kwaliteitsverbetering. De percelen waarop kwaliteitsverbetering plaatsvindt, zijn op de 
verbeelding opgenomen. Voorts is er een voorwaardelijke bepaling in de planregels 
opgenomen, dat het motorcrossterrein eerst als zodanig in gebruik kan worden genomen 
indien de landschappelijke inpassing en de inrichting van de compensatiepercelen heeft 
plaatsgevonden. 
 
Ad F. Op grond van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een 
omgevingsvergunning nodig voor het gebruik van het motorcrossterrein. De openingstijden 
van de motorcrosslocatie worden juridisch geborgd in de omgevingsvergunning. Indien het 
motorcrossterrein gedurende meer uren of op andere openingstijden zal worden gebruikt dan 
op grond van de omgevingsvergunning is toegestaan, kan er handhavend worden 
opgetreden. 
 
Ad G. Wij verwijzen naar paragraaf 5.1. en de conclusie van hoofdstuk 5 van de toelichting 
bij het bestemmingsplan. Daarin is gemotiveerd aangegeven dat zich geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen die noodzaken tot een MER of mer-
beoordeling. 
 
Ad H. Wij gaan er van uit dat de plannen voor de realisering van de DECL – gelet op de 
onderlinge afstand - niet conflicteren met de motorcrosslocatie. Voor zover daarvan wel 
sprake mocht zijn, zal bij de realisering van de DECL rekening worden gehouden met de 
motorcrosslocatie. 
 
Ad I.  Uit het rapport "Akoestisch onderzoek Motorcrosscub Venlo-Blerick te Venlo” met nr. 
08-240 d.d. 11 februari 2011 blijken de volgende (hoogste) geluidbelastingen op de in de 
nabijheid gelegen woningen: 
 Grote Koelbroekstraat 30: 45 dB(A) 
Boekenderhofweg 84: 49 dB(A) 
Sitterskampweg 38: 50 dB(A) 
  
Ten behoeve van de aanleg van Rijksweg A74 is ook voor Rijksweg A73 een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het "Akoestisch 
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onderzoek Effectgebied RW74 “(rapportnr. 0217132.02 versie 1.1 d.d. 15 juli 2010). De op 
de woningen berekende geluidbelastingen bedragen:   
Grote Koelbroekstraat 30: 56 dB 
Boekenderhofweg 84 (in dit rapport heeft deze woning het adres Buelterstraat 30) : 53 dB 
Sitterskampweg 38: 49 dB 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat als gevolg van het motorcrossterrein de 
gecumuleerde geluidbelasting op de woningen niet zodanig hoog zal zijn dat dit 
milieuhygiënisch niet verantwoord zou zijn. 
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Nota van zienswijzen naar aanleiding van ontwerp 
bestemmingsplan “Motorcrosslocatie Zaarderheiken”  
 
Op 11 januari 2012 is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt dat met ingang van 12 
januari 2012 het ontwerpbestemmingsplan “Motorcrosslocatie Zaarderheiken” met 
bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het plan heeft 
betrekking op de realisering van een motorcrosslocatie ten zuidwesten van het 
klaverblad/Knooppunt Zaarderheiken, tussen de loop van de Everlose Beek en de A73, 
grenzend aan de Newtonweg, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K nummer 9548 
(ged.), alsmede enkele percelen ten zuiden van de planlocatie, kadastraal bekend gemeente 
Venlo sectie N nummer 2682 (ged.), sectie K nummer 9643 (ged.) en sectie K nummer 8896.  
Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingekomen. 
 
Schriftelijke zienswijzen zijn ingekomen van: 

 De heer en mevrouw Persoon, Buelterstraat 63, 5927 NL Boekend 
 De heer M. Lenders, Egerbosweg 233, 5927 NM Boekend 

 
De zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingekomen en kunnen dan ook bij de 
afweging worden betrokken. 
 
De zienswijzen kunnen als volgt zakelijk worden weergegeven en van commentaar worden 
voorzien. 
 
De heer en mevrouw Persoon 

1. De noodzaak ontbreekt om dit project in Venlo te realiseren. 
Inhoud: 
In de regio zijn meer dan voldoende bestaande locaties waar de vereniging haar sport kan 
beoefenen, zoals omliggende terreinen in Horst, Venray, Well etcetera.  
 
Commentaar: 
De gemeente Venlo heeft de motorcrossvereniging in het verleden gefaciliteerd door 
(tijdelijk) op bedrijventerrein Trade Port Oost gelegenheid te bieden voor 
motorcrossactiviteiten. Per 1 januari 2006 is de overeenkomst met de motorcrossvereniging 
beëindigd, daar de gronden nodig waren voor de verdere realisering van het bedrijventerrein. 
Sindsdien heeft de motorcrossvereniging geen eigen crossbaan meer. Om wildcrossen te 
voorkomen en om de vereniging te faciliteren hebben burgemeester en wethouders vanaf 
2003 gezocht naar een alternatieve locatie. Op het eerste gezicht lijken andere terreinen 
optioneel te gebruiken, maar de werkelijkheid ligt genuanceerder. Zo kunnen alleen inwoners 
van de gemeente Horst aan de Maas gebruik maken van de locatie in Horst; in Venray 
bestaat geen specifiek motorcrosscircuit maar wordt circuit De Peel ook gebruikt voor andere 
gemotoriseerde sporten (maar het voortbestaan daarvan is onzeker te noemen gelet op 
diverse lopende procedures); in Well kan in verband met de zeer slechte bodemgesteldheid 
slechts sporadisch worden getraind. De vereniging heeft bovendien belang bij een eigen 
baan om haar licentie voor de Motorsport Organisatie Nederland (MON) te kunnen 
behouden. In de plantoelichting is uitgebreid gemotiveerd waarom het regionaal circuit voor 
lawaaisporten ‘Circuit De Peel’ in Venray geen geschikte locatie is voor de 
motorcrossvereniging. Het regionaal circuit wil een professionele sportomgeving zijn waar tal 
van motorsporten in wedstrijdverband beoefend kunnen worden. Het streven van de 
gemeente Venlo is om een trainingslocatie te bieden voor alleen motorcrossactiviteiten van 
de Motorcrossvereniging Venlo-Blerick. Gelet op de eisen van de MON heeft de vereniging 
een eigen crossbaan nodig. De geplande locatie nabij Zaarderheiken wordt reeds belast 
door verkeersgeluiden van de aanwezige infrastructuur (A67,A73, Newtonweg, spoorweg), 
reden waarom wij deze locatie geschikt achten voor de motorcrossactiviteiten. 
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Conclusie: 
Er is derhalve geen alternatieve en gelijkwaardige geschikte locatie elders. De zienswijze 
wordt niet overgenomen. 
 

2. Er is ten onrechte geen inspraak gehouden 
Inhoud: 
In raadsinformatiebrief nummer 2011-127 wordt gemeld dat het ontwerp van de 
planherziening in overleg met betrokken partijen is opgesteld. Er is evenwel geen 
informatieavond gehouden voor de inwoners van Boekend die als primair betrokken partij 
wordt beschouwd. Reclamanten beschouwen dit als een procedurele tekortkoming waardoor 
mogelijk geen juiste belangenafweging heeft plaatsgevonden. Als bewoners van Boekend 
voelen reclamanten zich volstrekt niet serieus genomen door de gemeente Venlo. 
 
Commentaar: 
In de Inspraakverordening 2010 van de gemeente Venlo is bepaald dat inspraak altijd wordt 
verleend als de wet daartoe verplicht; in andere gevallen beslist elk bestuursorgaan ten 
aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van 
gemeentelijk beleid. Ingevolge artikel 3.8 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
vangt de procedure inzake de wijziging van een bestemmingsplan aan met de 
terinzagelegging van een ontwerpplan. Het bieden van inspraak maakt geen onderdeel uit 
van de bestemmingsplanprocedure en is dan ook geen wettelijke verplichting. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2011 besloten om geen inspraak te 
verlenen, maar om het ontwerpbestemmingsplan direct ter inzage te leggen. Het niet 
verlenen van inspraak brengt op grond van vaste rechtspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gevolgen met zich voor de rechtmatigheid 
van de gevolgde planprocedure. De Afdeling oordeelt dat de wetgever in de 
bestemmingsplanprocedure waarborgen heeft opgenomen voor het betrekken van inwoners 
en organisaties bij de bestemmingsplanprocedure.  
 
Overigens heeft op 19 januari 2012 op verzoek overleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de dorpsraad Boekender Belang waarin het plan nader is besproken 
en toegelicht.  
 
Conclusie: 
Er is geen wettelijke verplichting om inspraak te verlenen. De planprocedure op grond van de 
Wro biedt waarborgen om de belangen van inwoners en organisaties af te wegen. De 
zienswijze wordt niet overgenomen. 
 

3. de motorcrosslocatie tast de natuurwaarden in Koelbroek aan  
Inhoud: 
Het Waterschap is voornemens om meerdere miljoenen euro’s te spenderen aan het 
natuurgebied Koelbroek dat qua landschappelijke waarde hoog staat aangeschreven. Dit 
natuurgebied wordt qua geluidsbelasting gegarandeerd het kind van de rekening en zo ook 
de recreant die met name in het weekend komt genieten van de (relatieve) rust. De herrie 
van de motorcross zal juist in het weekend aan de orde zijn. 
 
Commentaar: 
Koelbroek is op de kaart Groene Waarden van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur en specifiek als ‘bos’ en ‘nieuwe natuur’. De 
ontwikkeling van de motorcrosslocatie is in intensief overleg tussen gemeente-provincie-
ontgronder-Waterschap-Staatsbosbeheer tot stand gekomen. Geen van genoemde partijen 
ziet de motorcrosslocatie als een belemmering voor de natuurontwikkeling. Door de 
ontwikkeling van een meanderende beek wordt juist voorzien in meer natuurwaarden dan 
met het  huidige beekverloop wordt bereikt.  
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In de quick scan Flora en Fauna van Arcadis, zoals bijgevoegd als bijlage 6 van de 
toelichting behorende bij het bestemmingsplan, is ingegaan op de gevolgen van de 
motorcrosslocatie op de Ecologische Hoofdstructuur waarvan Koelbroek deel uitmaakt. In 
hoofdstuk 3.2 wordt gesteld dat tijdens de openstellingstijden van het circuit een toename in 
geluidsverstoring in de EHS optreedt. Er wordt echter niet verwacht dat binnen dit deel van 
de EHS soorten aanwezig zijn die erg gevoelig zijn voor geluidsverstoring, doordat de A67, 
A73, Newtonweg en spoorweg het EHS-gebied reeds doorkruisen. Het plangebied zal noch 
tijdens de aanlegfase noch tijdens de gebruiksfase worden verlicht, zodat de effecten van 
lichtvervuiling zijn uitgesloten. Door de beperkte gebruiksintensiteit en de reeds aanwezige 
infrastructuur en industrie in de omgeving van het plangebied is niet te verwachten dat het 
gebruik leidt tot significant negatieve effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van de 
EHS. Verstoring van de EHS gedurende de aanlegfase is van korte duur en niet dermate 
ingrijpend dat de EHS verloren gaat. 
 
Conclusie: 
De zienswijze wordt niet overgenomen. 
 

4. het voornemen is in strijd met het Dorpsontwikkelingsplan Boekend 
Inhoud: 
In opdracht van de gemeente Venlo is een Dorpsontwikkelingsplan Boekend (DOP) 
opgesteld. In de visie voor de langere termijn staat onder meer dat er aandacht is voor het 
recreëren in de natuur in alle rust voor de burgers die in het stedelijk gebied van Venlo-
Blerick woonachtig zijn. De meerwaarde van het DOP wordt met dit project gewoonweg aan 
de kant gezet. 
 
Commentaar: 
Het Dorpsontwikkelingsplan Boekend 2008-2018 (DOP) is opgesteld door een werkgroep die 
in het leven is geroepen door de dorpsraad van de Boekend, Boekender Belang. In het DOP 
zijn nieuwe ideeën en veranderingen voor het dorp uitgewerkt. In het DOP is geen 
strategische visie vastgelegd. In hoofdstuk 6 ‘Recreatie in de Boekend’ is onder meer 
vermeld: “Sportieve recreatie in natuurgebieden moet beperkt toegelaten worden. Behoud 
van de natuur staat voorop. Ook geldt dat er duidelijk aangegeven moet worden waar 
motorcross, mountainbiking en wielercross toegelaten mag worden.” Verder wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de recreatiemogelijkheden die Boekend heeft, zoals wandelroutes, 
fietsroutes etcetera. Wij concluderen hieruit dat het DOP de ontwikkeling van een 
motorcrosslocatie niet uitsluit. 
 
Conclusie: 
In het ontwerpbestemmingsplan is niet ingegaan op het Dorpsontwikkelingsplan. In de 
plantoelichting wordt alsnog een paragraaf over deze rapporten opgenomen. De zienswijze 
wordt voor het overige niet overgenomen. 
 

5. dit project is de zoveelste belasting van de leefbaarheid van het dorp; de belangen 
van de inwoners zijn onvoldoende meegewogen 

Inhoud: 
Het geluid van racende motoren klinkt als een motorzaag en draagt erg ver. In het verleden 
waren de races op het circuit De Berckt in Baarlo, dat veel verder van het dorp Boekend af 
ligt, toch goed hoorbaar in het dorp. Volgens de haalbaarheidsstudie valt de berekende 
geluidbelasting binnen de normen. Het gehanteerde geluidsmodel laat daarentegen duidelijk 
zien hoe ver de geluidbelasting naar het dorp komt, nog afgezien van de windrichting die 
dergelijke geluidscontouren in de praktijk danig in de war kan schoppen. Als de 
gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelt, is het gedaan met de relatieve rust in 
Boekend. De belangen van een groep motorcrossers die ook elders hun sport kunnen 
beoefenen, mogen niet zwaarder wegen dan de belangen van een regio van zo’n 800 
inwoners. De leefbaarheid wordt al ernstig belast aan de oostzijde door de snelwegen A73 
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en A74. Aan de noordzijde is er de A67 die ook in het dorp is te horen. Ook is in het dorp 
geluidoverlast van het overslagbedrijf met containers in Zaarderheiken middels 
geluidspieken waar te nemen. Door aan de noordzijde het motorcrossterrein aan te leggen, 
is het echt gedaan met de relatieve rust in het dorp.  
 
Commentaar: 
Gezien de voorgeschreven demping van het motorgeluid voor de technische uitvoering van 
de hedendaagse motoren zijn deze niet te vergelijken met de in Baarlo in het verleden 
gehouden stockcar en autoraces, waar men reed met V8-motoren en open uitlaten. In die 
situatie en vanuit die locatie, zuidelijk gelegen ten opzichte van de Boekend en gelet op de 
heersende windrichting vanuit het zuidwesten, is het zeker aannemelijk dat het geluid van 
die activiteiten in de Boekend hoorbaar was. Vanuit de huidige beoogde motorsportlocatie, 
welke ten noordwesten van de Boekend is gelegen, en met de huidige technische eisen aan 
motorcrossmotoren is dit nu anders. De onderzoeksresultaten laten dit ook zien. 
 
In het geluidsonderzoek van Adviesburo Van der Boom d.d. 9 februari 2011 is onder meer de 
geluidbelasting van de woning aan de Sitterskampweg 38 onderzocht. De kern Boekend ligt 
ca. 970 m ten zuiden van de motorcrosslocatie, terwijl de woning Sitterskampweg 38 ca. 770 
m ten zuiden van de motorcrosslocatie is gelegen. De woning Sitterskampweg ligt daarmee 
vanuit de Boekend gezien het meest nabij de motorcrosslocatie, en is dus maatgevend. Uit 
het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de Sitterskampweg 38 wordt voldaan aan de 
grenswaarden, zodat in de dorpskern Boekend sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.  
 
Op grond van de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de VNG bedraagt de 
richtafstand tot gevoelige bestemmingen van een motorcrossterrein, dat minder dan 8 uur 
per week wordt opengesteld, ten aanzien van geluid 700 m. Indien de aard van de omgeving 
dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het 
omgevingstype gemengd gebied dat gezien de ligging nabij drukke wegen al een hogere 
milieubelasting kent. Gelet op de reeds aanwezige infrastructuur is daarvan sprake ten 
aanzien van de kern Boekend. De richtafstand van 700 m kan volgens de Handreiking in dat 
geval worden verlaagd naar 500 m. De afstand van de motorcrosslocatie tot de kern van 
Boekend bedraagt ca. 970 m, zodat wordt voldaan aan genoemde richtafstand(en).  
 
Conclusie: 
Gelet op de berekende geluidbelasting en de afstand van de Boekend tot aan de 
motorcrosslocatie van 970 m in relatie tot de richtafstand van 500 m concluderen wij dat de 
realisering van een motorcrossterrein aanvaardbaar is. De zienswijze wordt niet 
overgenomen. 
 
 
De heer Lenders 
 

1. de ontgronding van 29 ha is veel te omvangrijk en tast het huidige cultuurlandschap 
met veel bos aan 

Inhoud: 
Het primaire doel van de ontgronding is natuurlijk zandwinning en niet natuurontwikkeling/ 
bijdrage EHS zoals in de toelichting van het plan staat vermeld. Daarbij zijn de 
ontgrondingen van 29ha veel te omvangrijk. Een glooiend cultuurlandschap met veel bos en 
stuifduinen verdwijnt om plaats te maken voor laag gelegen natte natuur. De hoog gelegen 
bossen vormden een buffer tussen het klaverblad Zaarderheiken en het dorp Boekend en 
hielden geluid van de A67 tegen. Door de ontgrondingen blijft er nauwelijks iets over van het 
oorspronkelijke uitgebreide heuvelachtige Zaarderheiken. 
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Commentaar: 
De locatie Zaarderheiken globaal gelegen tussen de A67-A73-Newtonweg waar de 
motorcrosslocatie deel van uit maakt, is op grond van het provinciaal beleid (Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg) aangemerkt als ontgrondingslocatie. In het vastgestelde POL 2006 
is het beleid voor ontgrondingen ingrijpend gewijzigd ten opzichte van het POL 2001: de 
provincie ziet winning van grondstoffen als een instrument om andere doeleinden (zoals 
bescherming tegen hoogwater, natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te realiseren. 
Ontgrondingen dienen daarom plaats te vinden als onderdeel van projecten met een 
meervoudige doelstelling, binnen de randvoorwaarden van bestaand beleid en wet- en 
regelgeving. In dit geval is de meervoudige doelstelling van de ontgronding van de locatie 
Zaarderheiken gelegen in natuurontwikkeling, meandering van de Everlose beek in 
combinatie met een hondenoefenterrein en een motorcrossterrein. De provincie Limburg 
heeft voor het gebied Zaarderheiken reeds in 2000 een ontgrondingsvergunning verleend. In 
het kader van de onderhavige planprocedure kunnen enkel zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Voor zover de zienswijze van reclamant tegen 
de ontgrondingsvergunning is gericht, kan deze niet bij de afweging worden betrokken. 
 
Conclusie: 
De zienswijze wordt niet bij de afweging betrokken. 

 
2. de onderzoeksrapporten gaan uit van verschillende uitgangspunten 

Inhoud: 
In het geluidsonderzoek wordt gesteld dat het gaat om een regionaal motorcrossterrein dat 
plaats moet bieden aan crossers uit de wijde omgeving. Van de crossers rijdt 75% in de 
(zware) 125/250/450-500cc en 4-takt-klasse. Het onderzoek gaat uit van de volgende 
‘bedrijfsuren’: zomer: woensdag van 16.00 – 20.00 uur en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur; 
winter: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Daarbij komen nog 3 weekenden per 
jaar wedstrijden met ca. 1000 bezoekers en 400 auto’s waarbij wettelijke geluidsnormen 
worden overschreden. Het onderzoek luchtkwaliteit heeft het daarentegen over twee dagen 
trainen in de dag en één dag trainen in de avondperiode in de zomer, en in totaal over 5356 
crossuren per jaar. Reclamant acht met name het trainen op zaterdag en zondag zeer 
ongewenst. 
  
Commentaar: 
Aan het onderzoeksrapport luchtkwaliteit van Cauberg-Huygen d.d. 1 juli 2011 ligt een 
worstcase benadering ten grondslag. Daarbij is uitgegaan van twee dagen trainen overdag 
en één avond per week. Dit is ruimer dan de geplande openingstijden van de crossbaan. Het 
onderzoeksrapport geluid van Adviesburo Van der Boom d.d. 9 februari 2011 heeft de exacte 
openingstijden als uitgangspunt gehanteerd. Daarmee is geen sprake van verschillende 
uitgangspunten. Zoals uit de onderzoeksrapporten blijkt, is er geen sprake van overschrijding 
van de wettelijke geluidsnormen. De wedstrijden vallen onder de Incidentele Bedrijfssituatie. 
Hieronder vallen incidentele afwijkingen in het kader van het 12-dagen-criterium. Voor 
incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per 
jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
ruimere grenswaarden worden gesteld. 
 
Conclusie: 
De zienswijze wordt niet overgenomen. 
 

3. de geluidoverlast van de motorcrosslocatie tast de leefbaarheid van Boekend aan 
Inhoud: 
Het geluid van crossende motoren is te vergelijken met een ver dragend op kettingzagen 
lijkend geluid. De geplande motorcrosslocatie grenst aan het natuurreservaat Koelbroek en 
ligt tegen Boekend aan. In de plantoelichting en de onderzoeksrapporten wordt nergens 
melding gemaakt van Boekend. Uit de bijlagen bij het geluidsonderzoek blijkt dat Boekend 
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wel degelijk in de invloedssfeer van het motorcrossterrein ligt. De 45-50 dB-grens ligt tegen 
de bebouwde kom van Boekend aan. In het geluidsrapport wordt gesteld dat bij wedstrijden 
de geluidsnormen zullen worden overschreden. Daar is geen kaartje van opgesteld. Daarbij 
moet in acht worden genomen dat een groter aantal crossers of een andere windrichting tot 
andere conclusies kan leiden en tot grotere geluidoverlast op Boekend dat al te maken heeft 
met geluidhinder van autosnelwegen. Binnenkort komt daar de overlast van de A74 bij, waar 
geen geluidwerende voorzieningen worden gerealiseerd. Het beleid van de gemeente moet 
gericht zijn op het verminderen en voorkomen van overlast. Juist in het weekend wanneer de 
overlast van het wegverkeer minder is, is het motorcrossterrein opengesteld en wordt de 
relatieve rust verstoord door jankende motoren.   
 
Commentaar: 
Wij verwijzen naar het commentaar bij zienswijze nummers 4 en 5 van de heer en mevrouw 
Persoon.  
 
Conclusie: 
Gelet op de uitkomsten van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat sprake blijft van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De zienswijze wordt dan ook niet overgenomen. 
 

4. er bestaat onduidelijkheid over de functies en de omvang daarvan die het plan 
toestaat  

Inhoud: 
Het geluidsrapport spreekt over een nieuw aan te leggen regionaal terrein aan de noordzijde 
van Venlo en ‘het motorcrossterrein moet plaats bieden aan crossers uit de wijde omgeving’. 
Hierdoor bestaat onduidelijkheid over de functies die het plan wil toestaan. Het plan geeft 
ook geen enkel beeld over de omvang van de motorcrossvereniging. Zo is het de vraag of 
straks ‘regionale’ crossers lid worden van de vereniging in Blerick waardoor de 
geluidsoverlast hoger wordt dan waarvan in het geluidsonderzoek is uitgegaan. Reclamant 
vraagt zich voorts af of de omgevingsvergunning straks uitgaat van een maximum aantal 
crossers en hoe straks wordt gehandhaafd dat er minder dan 8 uur per week wordt gecrost. 
Een oefenlocatie is naar de mening van reclamant al niet toelaatbaar, laat staan dat er 
gedurende 3 weekenden (nationale) wedstrijden worden gehouden. 
 
Commentaar: 
Het terrein biedt plaats aan de leden van de Venlose verenigingen, in dit geval de MCVB als 
enige vereniging in Venlo. Indien uit de regio belangstelling bestaat om gebruik te maken van 
de baan, zal dit via de vereniging dienen te geschieden. Dit gaat buiten de gemeente om. 
Het is in ieder geval geenszins de bedoeling om een regionale trainingslocatie te creëren, 
maar juist om voor de Venlose motorcrossers een faciliteit te bieden. De trainingsbaan kent 
ook geen onbeperkte capaciteit om gebruikers toe te laten. Ook hier gelden veiligheidseisen 
die aan de vereniging via de overkoepelende organisatie worden opgelegd. Het is aan de 
vereniging zelf om dit gebruiksbeleid vast te leggen, kenbaar te maken en na te leven. Het 
geluidsonderzoek zal ook bij de aanvraag omgevingsvergunning worden gebruikt, zodat het 
bestemmingsplan en de te verlenen vergunning uit zullen gaan van gelijke gegevens. 
Dat een externe adviseur in zijn inleidend door hem zelf geïnterpreteerd en geschetst beeld 
ter adstructie van het onderzoek een ander beeld oproept, is wellicht verwarrend, maar niet 
van invloed op de uitgangspunten en doelstelling van het bestemmingsplan. 
Het gebruik van de baan gedurende minder dan 8 uren per week is een wettelijk vastgelegd 
criterium waarbinnen het vanuit milieuhinderlijk oogpunt gezien, gemotiveerd, aanvaardbaar 
wordt geacht om zonder specifieke beoordeling deze activiteit uit te voeren. Dat geldt ook 
voor het gestelde maximum van drie evenementen per jaar. Voor dergelijke evenementen is 
overigens een vergunning van de Burgemeester noodzakelijk op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Hier kunnen vanuit oogpunt van openbare orde en veiligheid 
nadere eisen aan worden gesteld. Handhaving van deze voorschriften geschiedt door de 
gemeente. 
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Conclusie: 
De zienswijze wordt niet overgenomen.  
 

5. de motorcrosslocatie tast de toeristisch-recreatieve toekomst van Boekend aan en 
heeft een negatieve invloed op de toeristisch-recreatieve invulling van de voormalige 
stortplaats 

Inhoud: 
Het college heeft besloten het in 2006 door de Hogeschool Zuyd uitgebrachte rapport 
Boeiend Boekend als beleidsdocument te hanteren. In de strategische visie wordt de 
combinatie natuur en sportief-recreatieve voorzieningen als kernelement van Boekend op 
toeristisch gebied gezien. Beschermen van natuur en cultuur wordt heel belangrijk geacht. 
De realisering van een motorcrosslocatie druist in tegen de uitgangspunten van Boeiend 
Boekend en tast de wortels van de toekomst aan, Boekend wil een groen imago hebben. 
Planologisch gezien is Boekend de laatste decennia genoeg aangedaan. Nu moet er 
gewerkt worden aan het terugdringen van negatieve effecten en investeringen die passen in 
het gewenste toekomstbeeld. 
 
In de onderzoeksrapporten wordt in het geheel geen aandacht geschonken aan Koelbroek, 
terwijl de 45-50dB grens ongeveer 800 m Koelbroek ingaat. Los van het feit wat dit voor de 
natuur betekent, tast het jankende geluid van motoren de natuurbeleving ernstig aan. Daarbij 
komt dat in Koelbroek belangrijke ingrepen zijn gepland om het natuurreservaat nog 
waardevoller te maken. Daarmee staat de groene toeristisch recreatieve toekomst van 
Boekend op het spel. De heersende geluidoverlast van autosnelwegen kan in de toekomst 
afnemen door betere geluidwerende voorzieningen.  
 
De geplande motorcrosslocatie ligt binnen de invloedssfeer van de voormalige stortplaats. 
Dit grote, hoog gelegen terrein dient een toeristisch recreatieve invulling te krijgen. Een 
motorcrossterrein werkt negatief op investeerders. De vestiging van een motorcrossterrein 
werkt in het algemeen verloederend op de omgeving. Dit zal potentiële investeerders 
afschrikken. 
 
Commentaar: 
Het rapport ‘Boeiend Boekend’ is in opdracht van de lokale partij SAMEN opgesteld door de 
Kenniskring Toerisme en Cultuur van de Hogeschool Zuyd met als doel een toeristisch-
recreatieve visie voor de Boekend te formuleren. Volgens het rapport liggen er kansen voor 
de Boekend op het terrein van verblijfstoerisme en dagrecreatie. De conclusie is dat het 
huidige aanbod (een combinatie van natuur en sportief-recreatieve voorzieningen) versterkt 
zou moeten worden en beter zou moeten worden vermarkt. Daarbij worden kansen 
toegedicht aan natuurrecreatie, monumentale boerderijen etc. Op 31 oktober 2006 heeft het 
college van burgemeester en wethouders de hoofdconclusie van het rapport ‘Boeiend 
Boekend’ onderschreven en geconcludeerd dat de in dit rapport beschreven visie en 
concrete aanzetten in belangrijke mate passen in de gemeentelijke toeristische visie “Creëer 
de juiste stromen” en in het collegeprogramma 2006-2010. Het college heeft besloten om 
toeristisch-recreatieve ideeën en initiatieven rondom de Boekend in principe positief 
tegemoet te treden.  
 
Voor zover in de zienswijze wordt aangegeven dat geen aandacht is geschonken aan 
Koelbroek verwijzen wij naar het commentaar bij zienswijze nummer 3 van de heer en 
mevrouw Persoon.  
 
De geplande motorcrosslocatie ligt circa 1000 meter ten oosten van de voormalige 
stortplaats. Wij hebben geen concrete beleidsvoornemens om aan deze locatie een 
toeristisch-recreatieve invulling te geven. Ons is evenmin iets bekend over mogelijke 
initiatieven op dit gebeid. Wij verwachten overigens niet dat de motorcrosslocatie een 
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belemmering zal vormen voor een mogelijke recreatieve invulling van de voormalige 
stortplaats. 
 
Conclusie: 
De geplande motorcrosslocatie druist niet in tegen het gemeentelijk toerismebeleid. Gelet op 
de resultaten van de onderzoeksrapporten omtrent geluid, luchtkwaliteit en flora en fauna 
gezien tegen de achtergrond van de reeds aanwezige infrastructuur verwachten wij niet dat 
de realisering van het motorcrosscircuit belemmerend zal werken voor toeristisch-recreatieve 
voorzieningen en nieuwe initiatieven in de Boekend. De zienswijze wordt dan ook niet 
overgenomen. 
 

6. er is geen noodzaak voor een (regionaal) motorcrossterrein in Venlo 
Inhoud: 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan alsof de motorcross een gewone sport is die 
het sportieve imago van Venlo ondersteunt. Het betreft hier echter een lawaaisport die in het 
algemeen niet wordt nagestreefd. De negatieve invloed is groot en bij een verkeerde ligging 
wordt de leefomgeving aangetast. Reclamant pleit voor een regionale locatie voor de 
lawaaisport. Uit de plantoelichting is hem gebleken dat er genoeg alternatieven zijn, zoals 
omliggende terreinen in Horst, Venray, Well etcetera. Er is dus geen noodzaak voor een 
terrein in Venlo. De negatieve gevolgen daarvan zijn zo groot dat de geplande locatie 
ontoelaatbaar is. 
 
Commentaar: 
Verwezen wordt naar het commentaar bij de zienswijze van de heer en mevrouw Persoon, 
nummer 1 
  
Conclusie: 
De zienswijze wordt niet overgenomen. 
 

7. het dorp Boekend en natuurgebied Koelbroek is niet bij de belangenafweging 
betrokken 

Inhoud: 
In het hele plan is geen enkele aandacht voor Boekend en het direct aangrenzende 
natuurreservaat Koelbroek. Gesteld wordt dat het motorcrossterrein geen negatieve invloed 
op de omgeving heeft en dat om die reden geen inspraak is verleend. Zulks zeer ten 
onrechte. Bovendien bestaat onduidelijkheid over het aantal crossers en de tijdstippen dat er 
gecrost wordt. 
 
Commentaar: 
Hoewel de dorpskern Boekend en Koelbroek niet expliciet zijn genoemd in de 
plantoelichting, is er bij de voorbereiding van de planprocedure wel degelijk aandacht aan 
besteed. Wij verwijzen hiervoor naar het commentaar bij zienswijze nummer 3 en 5 van de 
heer en mevrouw Persoon. Uit alle onderzoeksrapporten blijkt dat de motorcrosslocatie niet 
leidt tot een wezenlijke aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving, waarbij wij 
niet ontkennen dat het geluid van de motorcross in de Boekend te horen kan zijn. Objectief 
gezien is echter geen sprake van onaanvaardbare geluidhinder. Wat betreft de noodzaak 
van inspraak wordt verwezen naar het commentaar bij zienswijze 2 van de heer en mevrouw 
Persoon.  
 
Conclusie: 
Uit het voorgaande blijkt dat de belangen van de inwoners van Boekend en van 
natuurgebied Koelbroek wel degelijk zijn betrokken bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan. De zienswijze wordt niet overgenomen.  
 

8. ten onrechte is geen MER-procedure gevoerd 
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Inhoud: 
Reclamant is van mening dat er wel degelijk een MER-procedure moet worden gevoerd. De 
voorwaarde voor een MER-procedure van ‘minder dan 8 uren’ moet worden aangemerkt als 
indicatieve waarden. De weging of een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd, heeft 
onvoldoende plaatsgevonden. Hij voert daarbij aan dat het natuurreservaat Koelbroek, dat in 
de EHS ligt, een buitengewoon waardevol gebied is waar ‘rust’, ‘stilte’ en ‘belevingswaarde’ 
als bedoeld in in de Nota Ruimte (2004) wordt nagestreefd. Reclamant verzoekt de 
gemeenteraad met klem om te kiezen voor de leefbaarheid en de toekomst van Boekend en 
om het bestemmingsplan niet vast te stellen.  
 
Commentaar: 
Wij verwijzen naar het commentaar bij zienswijze nummer 3 van de heer en mevrouw 
Persoon. In de quick scan Flora en Fauna is ingegaan op de gevolgen van de 
motorcrosslocatie op de EHS waarvan Koelbroek deel uitmaakt. Daarbij is geconcludeerd 
dat door de beperkte gebruiksintensiteit en de reeds aanwezige infrastructuur en industrie in 
de omgeving van het plangebied niet te verwachten is dat het gebruik leidt tot significant 
negatieve effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.  
  
Conclusie: 
De aanwezige natuurwaarden zijn derhalve wel degelijk meegewogen in de zogenaamde 
vormvrije m.e.r.-beoordeling. Uit deze m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen MER-
procedure hoeft te worden gevolgd. De zienswijze wordt dan ook niet overgenomen. 
 




