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Het Startdocument plan m.e.r. bestemmingsplan 'Buitengebied Swalmen' heeft gelijktijdig met het
voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Swalmen voor een ieder ter inzage gelegen van 30
maart tot en met 10 mei 2016. De bekendmaking is geplaatst in het Gemeenteblad en in de
Staatscourant van 29 maart 2016. Gedurende deze termijn bestond de mogelijkheid tot het indienen
van een zienswijze omtrent het Startdocument.

De volgende zienswijzen zijn ontvangen

1. Milieu en heemkundevereniging Swalmen, gedateerd B mei 2016, ingekomen 8 mei 2016
a. Bijde bepaling van de emissie, in relatie tot de belasting op de EHS, Bos, Natuur en Natura

2000 gebieden, wordt naar mening van indieners ten onrechte rekening gehouden met de
emissie die direct vanuit de (agrarische) gebouwen afkomstig is. Hierbijwordt ten onrechte
geen rekening gehouden met de emissie vanuit de omliggende terreinen die bij hetzelfde
bedrijf in gebruik zijn. Ook wordt geen rekening gehouden met emissie vanuit
verkeersbewegingen. Dit is met name van belang bij recreatieve bedrijven.

b. Door toepassing van compensatie bij rode en infrastructurele ontwikkelingen wordt er
regelmatig nieuwe natuur aangelegd. Het duurt enige tijd voordat deze natuur kwalitatief is
ontwikkeld. De EHS en Natura 2000 gaan derhalve ook uit van de potentiële kwaliteiten van
de natuur bij bepaling van de mogelijkheden. Deze manier van werken, rekening houden met
potentiële kwaliteiten, zien indieners graag terug in de plan m.e.r.

c. ln 2007 heeft de provincie het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg opgesteld. Het
doel van dit plan is een kader te geen voor wensen en mogelijkheden. Verzocht wordt dit
kader mee te nemen als toetsingskader. Door de commissie MER is dit document als formeel
beleidskader gebruikt in een ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Venray.

Standpunt gemeente:

Ad a.

ln de milieueffectrapportage is rekening gehouden met alle relevante emissiefactoren
Ad b.

ln de milieueffectrapportage is uitgegaan van de planologische mogelijkheden en de effecten daarvan
op met name de Natura 2000 gebieden en de waarden die daaromtrent in de gebiedsbeschrijvingen
zijn opgenomen.

Ad c.

Het landschapskader is tevens als toetsingskader in de milieueffectrapportage opgenomen.


