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Samenvatting
Aanleiding en doel
In het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas, met name rondom de kern van Grubbenvorst,
is voor de komende tijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Het gaat om de volgende
gebiedsontwikkelingen:
 Klavertje 4: ontwikkeling van een groot agro-industrieel en logistiek werklandschap;
 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg;
 Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde.

De voorgenomen verbreding de A67 is door de Tweede Kamer vooralsnog op de lange baan geschoven.

Hoewel voor de verschillende ontwikkelingen afzonderlijke onderzoeken, ruimtelijke
ordeningsprocedures en vergunningsprocedures worden of zijn uitgevoerd, zijn de effecten van de
gebiedsontwikkelingen afzonderlijk, niet gecumuleerd en vaak niet specifiek voor de kernen in beeld
gebracht. Er ontbreekt een integraal beeld van de effecten van deze ontwikkelingen gezamenlijk op de
kernen in Horst aan de Maas. Daarom heeft de gemeente besloten een milieubeoordeling uit te voeren
naar de gecumuleerde milieugevolgen in de kernen1 Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en
Sevenum.

figuur 0.1 Ligging gebiedsontwikkelingen t.o.v. kernen in Horst aan de Maas
Klavertje 4
LOG Witveldweg
CVI Raaieinde
Studiegebieden: kernen Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum

1 Onder een kern wordt verstaan het grondgebied binnen de bebouwde kom, dus exclusief het buitengebied.
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Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de gecumuleerde milieueffecten van de
gebiedsontwikkelingen op de kernen in Horst aan de Maas. Het onderzoek moet uitwijzen of er zich als
gevolg van de gebiedsontwikkelingen op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen in de kernen.
Het zoeken naar oplossingen voor (eventuele) knelpunten maakt geen onderdeel uit van deze
milieubeoordeling.

Procedure in hoofdlijnen
De uitvoering van de milieubeoordeling is een vrijwillige keuze van de gemeente. Een wettelijke basis
voor het uitvoeren van een dergelijk samenhangend onderzoek ontbreekt. Ten einde systematisch,
open en transparant te werk te gaan is er voor gekozen de milieubeoordeling uit te voeren volgens de
zogenaamde (plan)m.e.r.-systematiek. Onderhavige milieubeoordeling wordt vastgesteld door het
College B&W en ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Vervolgens
kunnen dorpsraden, burgers en belangenorganisaties gebruik maken van inspraak op de milieu-
beoordeling. Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de inspraakreacties worden verwerkt in de
milieubeoordeling. De definitieve milieubeoordeling wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de
raad. Alvorens tot vaststelling over te gaan zal aan de raad worden overgelaten of de milieubeoordeling
inclusief de ingediende inspraakreacties op de milieubeoordeling aan de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) dient te worden voorgelegd met het verzoek hierover een
toetsingsadvies uit te brengen.

Uitgangspunten onderzoeksmethodiek
Onderstaand zijn de uitgangspunten voor de onderzoeksmethodiek van de milieubeoordeling
weergegeven.
 Hoofddoel van de milieubeoordeling is het geven van inzicht in de gecumuleerde effecten van de

diverse gebiedsontwikkelingen in verschillende kernen van de gemeente. De milieubeoordeling
moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen, lees of aan de wettelijke
normen wordt voldaan (fomulering van de doelstelling is conform het besluit College B&W d.d. 24
mei 2011. De raad is hiervan middels een raadsinformatiebrief in kennis gesteld);

 Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de milieueffecten van de drie
gebiedsontwikkelingen (Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde2) op de kernen
Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum. Onder kernen wordt verstaan het
grondgebied binnen de bebouwde kom;

 De milieubeoordeling wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde (plan)m.e.r.-systematiek;
 De milieubeoordeling richt zich uitsluitend op het leef- en woonklimaat, dat wil zeggen door

mensen ervaren verandering c.q. knelpunten, te weten:
- bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling;
- verkeersveiligheid;
- geluid;
- luchtkwaliteit;
- geur;
- externe veiligheid;
- gezondheid (geluid, luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving)3;
- landschap, visuele hinder;
- recreatie;

 Bij de milieubeoordeling zal ook aandacht worden besteed aan de positieve effecten van de
ontwikkelingen in de directe omgeving. Hierbij moet worden gedacht aan: (versnelde)
groenontwikkeling, ontwikkeling van de Maasoever, het open houden van landschap aan de
noordzijde van Grubbenvorst en uitbreiding van het wandel- en fietspadennetwerk;

2 De voorgenomen verbreding de A67 is door de Tweede Kamer vooralsnog op de lange baan geschoven.
3 Verschillende milieuaspecten kunnen ook onder de grenswaarden leiden tot gezondheidseffecten, bijvoorbeeld omdat

geluidstoename bij meer mensen tot slaapverstoring leidt. Een plan of project kan ook een positieve bijdrage aan de
gezondheid leveren, bijvoorbeeld omdat er meer groen komt waardoor de kwaliteit van de leefomgeving verbetert of omdat de
luchtkwaliteit verbetert.
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 Inzicht wordt gegeven in de referentiesituatie4, bestaande uit de huidige situatie met autonome
ontwikkelingen, de plansituatie van de kernen en directe omgeving en de verschileffecten tussen
beide situaties;

 De milieubeoordeling wordt uitgevoerd voor het jaar 2022, daarnaast wordt een doorkijk gemaakt
naar het jaar 2030 (2022 en 2030 betreffen de rekenjaren van het verkeersmodel);

 Bij de milieubeoordeling wordt vooral uitgegaan van de informatie uit bestaande
milieueffectrapportages. De onderzoeksresultaten zijn overgenomen, de onderliggende
onderzoeken en beoordelingen zijn niet (opnieuw) getoetst;

 Indien uit de inventarisatie per kern blijkt dat er sprake is van relevante veranderingen in de
milieusituatie in de kernen, worden waar nodig nadere berekeningen en analyses uitgevoerd.

Onderzoeksaanpak
De milieubeoordeling is in een aantal stappen uitgevoerd. In hoofdstuk 4 is een overzicht van de drie
gebiedsontwikkelingen weergegeven en een korte toelichting op de voorgenomen activiteiten en de
milieueffecten per gebiedsontwikkeling. Vervolgens is op basis van de liggende informatie in hoofdstuk
5 per kern de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de betreffende kern
beschouwd en is nagegaan in hoeverre de effecten van de gebiedsontwikkelingen cumuleren in de kern.
Daarbij is bepaald op welke milieuthema's per kern nader wordt ingezoomd met behulp van liggende
informatie of dat aanvullende analyses en berekeningen nodig zijn. Daarna is in hoofdstuk 6 tot en met
10 per kern een nadere toelichting op de reikwijdte en de cumulatie van de effecten gegeven. Per
milieuaspect zijn de effecten en beoordelingen van de gebiedsontwikkelingen waar mogelijk en
relevant, veelal met kaartmateriaal, in beeld gebracht ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de
geluids-, luchtkwaliteits- en gezondheidseffecten zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd. De
berekeningsresultaten zijn opgenomen in de betreffende hoofdstukken.

Reikwijdte en cumulatie van de effecten als gevolg van de gebiedsontwikkelingen
Uit de analyse van de milieueffecten van de gebiedsontwikkelingen blijkt dat de reikwijdte van de woon-
en leefmilieueffecten per gebiedsontwikkeling van veel milieuthema's niet verder reiken dan het
plangebied. Op de thema's verkeer, geluid, lucht en gezondheid zijn (zeer) beperkt negatieve effecten in
een aantal kernen zichtbaar. Op de thema's kwaliteit leefomgeving in relatie tot gezondheid, landschap
en recreatie zijn beperkte positieve effecten in een aantal kernen zichtbaar.

Onderstaand is per kern de effectenbeoordeling als gevolg van de gebiedsontwikkelingen weergegeven
en toegelicht. Hierbij is onderstaande zevenpuntsschaal gehanteerd.

Effectbeoordeling Omschrijving

+ + + zeer positief ten opzichte van referentiesituatie

+ + positief ten opzichte van referentiesituatie

+ licht positief ten opzichte van referentiesituatie

0 neutraal ten opzichte van referentiesituatie

- licht negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - - zeer negatief ten opzichte van referentiesituatie

4 Om de milieueffecten van het voornemen te kunnen beoordelen en te vergelijken, is een vergelijkingsbasis nodig: de

referentiesituatie. De referentiesituatie betreft de huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. Autonome
ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onafhankelijk van de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen plaats zullen vinden en
waarover een definitief besluit is genomen (bijvoorbeeld, waarvoor vergunning is verleend).
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Grubbenvorst

tabel 0.1 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Grubbenvorst
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 -

Verkeersveiligheid + 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening)5 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 is sprake van een lichte verslechtering van het zicht vanuit de kern als gevolg van
landschappelijke maatregelen aan de westzijde van Grubbenvorst. De fietsvoorzieningen verbeteren
door een aantal infrastructurele maatregelen in het kader van Klavertje, LOG Witveldweg en CVI
Raaieinde. De verkeersveiligheid verbetert licht, alsmede de kwaliteit van de leefomgeving (in relatie tot
gezondheid) en de recreatieve uitloopmogelijkheden met de fiets.

In 2030 leidt het extra wegverkeer als gevolg van de ontwikkeling van Klavertje 4 tot beperkte negatieve
effecten op de verkeersafwikkeling en geluid. Daarnaast is sprake van enige verslechtering van het zicht
vanuit de kern door landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4. De toename van de
recreatieve uitloopmogelijkheden in het kader van Klavertje 4 en CVI Raaieinde rondom de kern
Grubbenvorst hebben licht positieve effecten voor de inwoners van Grubbenvorst.

Horst

tabel 0.2 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Horst
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 -

Verkeersveiligheid 0 -

Geluid Wegverkeerslawaai 0 0

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 0

Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern 0 0

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

5 Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwalitatieve gezondheidskundige beoordeling, waarbij de mate van milieubelasting in

klassen wordt ingedeeld. De gezondheidseffecten vanuit verschillende milieuaspecten zijn niet optelbaar tot één GES-score.
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In 2022 is vrijwel geen effect op het woon- en leefmilieu van de inwoners van Horst zichtbaar als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen. De extra fietsvoorzieningen, waaronder de Greenportbikeway en
recreatieve fietsroutes in het kader van Klavertje 4, hebben licht positieve effecten op de kwaliteit van
de leefomgeving (in relatie tot gezondheid) en de recreatieve uitloopmogelijkheden.

In 2030 verslechtert de verkeersafwikkeling en bijgevolg naar verwachting de verkeersveiligheid licht
door de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4.

Lottum

tabel 0.3 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Lottum
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 0

Verkeersveiligheid 0 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) 0 0

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern 0 0

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet 0 0

In 2022 hebben de gebiedsontwikkelingen nauwelijks tot geen effecten voor de inwoners van Lottum.
Alleen op het aspect geluid wordt in 2030 een lichte verslechtering van de geluidssituatie verwacht.

Melderslo

tabel 0.4 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Melderslo
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 0

Verkeersveiligheid 0 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) 0 0

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 hebben de gebiedsontwikkelingen nauwelijks tot geen effecten voor de inwoners van
Melderslo. Aan de westzijde van Melderslo is sprake van enige afname van het zicht op het
buitengebied als gevolg van de landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4.De toename
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van recreatieve fiets- en wandelroutes in het kader van Klavertje 4 hebben licht positieve effecten op de
recreatieve uitloopmogelijkheden voor de inwoners van Melderslo.

In 2030 veroorzaakt de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4 een lichte verslechtering van de
verkeersafwikkeling en bijgevolg de geluidssituatie in de kern.

Sevenum

tabel 0.5 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Sevenum
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 - -

Verkeersveiligheid 0 -

Geluid Wegverkeerslawaai 0 0

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 0

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Beleving van het zicht op de kern + +

Licht- en schaduwhinder - -

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 zijn er licht negatieve effecten op het zicht vanuit de kern als gevolg van de mogelijke plaatsing
van de windturbines langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Verder hebben de glastuinbouw-
ontwikkelingen licht negatieve effecten op de lichthinder. Er treden vanwege landschappelijke
maatregelen in het kader van Klavertje 4 lichte positieve effecten op voor de beleving van het zicht op
de kern. Daarnaast hebben de extra fietsvoorzieningen, zoals de extra recreatieve routes en de
Greenportbikeway in het kader van Klavertje 4, positieve effecten op de recreatieve
uitloopmogelijkheden de kwaliteit van de leefomgeving (in relatie tot gezondheid) voor de inwoners van
Sevenum.

In 2030 heeft de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4 negatieve gevolgen voor de
verkeersafwikkeling en daaraan gerelateerd licht negatieve effecten op de verkeersveiligheid. Vanwege
de overschrijding van de I/C-verhouding op één weg in de kern en twee wegen net buiten de kern, is het
effect op de verkeersafwikkeling negatief beoordeeld.

Conclusie
De milieubeoordeling moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen, lees of
aan de wettelijke normen cq. richtlijnen wordt voldaan. Vooropgesteld geldt dat er niet voor alle
milieuthema’s wettelijke normen/richtlijnen zijn vastgesteld. Alleen voor de thema’s geluid, lucht, geur
en externe veiligheid zijn wettelijke normen/richtlijnen gesteld, waarbij voor geluid alleen per
geluidsbron wettelijke normen gelden en niet voor cumulatie van geluidsbronnen.

Uit de studie blijkt dat in 2020 en 2030 voor een aantal milieuthema’s sprake is van licht negatieve
effecten in een aantal kernen. Alleen voor het aspect verkeersafwikkeling is in 2030 in Sevenum het
effect negatief beoordeeld. Er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden, dan wel richtlijnen.

Voor het aspect verkeersafwikkeling is in 2030 in Sevenum het effect negatief beoordeeld. Met behulp
van het verkeersmodel is in Sevenum in 2030 een overschrijding van de Intensiteit/Capaciteits (I/C)-
verhouding in de spitsperiode van meer dan 80% berekend op één weg in de kern (de Raadhuisstraat)
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en twee wegen net buiten de kern (De Donckstraat en de Venloseweg). Dit betekent dat op deze wegen
conform deze modelberekeningen in 2030 sprake is van incidentele verstoring van de doorstroming. Bij
een I/C-verhouding van 100% is sprake van structurele verstoring van de doorstroming.

De normering voor de I/C-verhouding is geen wettelijke norm, maar een richtlijn. Voor de
verkeersafwikkeling zijn (met name in het stedelijke gebied) de kruispunten maatgevend. Aanbevolen
wordt de verkeersafwikkeling op deze wegen te zijner tijd (voor 2030) met een dan beschikbaar
verkeersmodel her te berekenen of met kruispuntberekeningen nader in beeld te brengen, omdat deze
berekeningen gedetailleerde informatie over de doorstroming op de wegen in de kernen opleveren. Op
basis van de berekeningen kan vervolgens worden bepaald of te zijner tijd infrastructurele maatregelen
op de betreffende wegen in Sevenum nodig zijn ter verbetering van de verkeersafwikkeling.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas, met name rondom de kern van Grubbenvorst,
is voor de komende tijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Het gaat om de volgende
gebiedsontwikkelingen:
 Klavertje 4: ontwikkeling van een groot agro-industrieel en logistiek werklandschap;
 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg;
 Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde.

De voorgenomen verbreding de A67 is door de Tweede Kamer vooralsnog op de lange baan geschoven.

Hoewel voor de verschillende ontwikkelingen afzonderlijke onderzoeken, ruimtelijke
ordeningsprocedures en vergunningsprocedures worden of zijn uitgevoerd (zie bijlage 1: overzicht van
de planologische status van de gebiedsontwikkeling), zijn de effecten van de gebiedsontwikkelingen
afzonderlijk, niet gecumuleerd en vaak niet specifiek voor de kernen in beeld gebracht. Er ontbreekt een
integraal beeld van de effecten van deze ontwikkelingen gezamenlijk op de kernen in Horst aan de
Maas. Daarom heeft de gemeente besloten een milieubeoordeling uit te voeren naar de gecumuleerde
milieugevolgen in de kernen6 Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum.

figuur 1.1 Ligging gebiedsontwikkelingen t.o.v. kernen in Horst aan de Maas

Klavertje 4
LOG Witveldweg
CVI Raaieinde
Studiegebieden: kernen Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum

6 Onder een kern wordt verstaan het grondgebied binnen de bebouwde kom, dus exclusief het buitengebied.
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1.2 Doel

Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de gecumuleerde milieueffecten van de
gebiedsontwikkelingen op de kernen in Horst aan de Maas. Het onderzoek moet uitwijzen of er zich als
gevolg van de gebiedsontwikkelingen op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen in de kernen.
Het zoeken naar oplossingen voor (eventuele) knelpunten maakt geen onderdeel uit van deze
milieubeoordeling.

1.3 Procedure in hoofdlijnen

De uitvoering van de milieubeoordeling is een vrijwillige keuze van de gemeente. Een wettelijke basis
voor het uitvoeren van een dergelijk samenhangend onderzoek ontbreekt. Ten einde systematisch,
open en transparant te werk te gaan is er voor gekozen de milieubeoordeling uit te voeren volgens de
zogenaamde (plan)m.e.r.-systematiek. Onderhavige milieubeoordeling wordt vastgesteld door het
College B&W en ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Vervolgens
kunnen dorpsraden, burgers en belangenorganisaties gebruik maken van inspraak op de
milieubeoordeling. Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de inspraakreacties worden verwerkt in de
milieubeoordeling. De definitieve milieubeoordeling wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan
de raad. Alvorens tot vaststelling over te gaan zal aan de raad worden overgelaten of de
milieubeoordeling inclusief de ingediende inspraakreacties op de milieubeoordeling aan de Commissie
voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) dient te worden voorgelegd met het verzoek
hierover een toetsingsadvies uit te brengen.

1.4 Leeswijzer

In deze milieubeoordeling wordt het volgende weergegeven:
 Hoofdstuk 2: Procedurestappen milieubeoordeling: welke procedurestappen zijn en worden

doorlopen?;
 Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodiek: wat zijn de uitgangspunten voor de onderzoeksmethodiek van

de milieubeoordeling en welke onderzoeksstappen worden gevolgd?;
 Hoofdstuk 4: Beschrijving van de gebiedsontwikkelingen. Achtereenvolgend komen per

gebiedsontwikkeling de volgende aspecten aan bod:
o Doel en programma en stand van zaken per gebiedsontwikkeling;
o Inventarisatie en analyse van actuele beschikbare informatie per relevante

gebiedsontwikkeling;
o Algemene beoordeling van de effecten voor het woon- en leefmilieu per gebiedsontwikkeling;

 Hoofdstuk 5: Inventarisatie van de reikwijdte en cumulatie van de planeffecten van de
gebiedsontwikkelingen in de kernen;

 Hoofdstuk 6 t/m 10: Meer gedetailleerde en achtergrondbeschrijving van de referentiesituatie en
(cumulatie van) de planeffecten in de kernen Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum
in 2022 en 2030;

 Hoofdstuk 11: Overzicht van de effectenbeoordeling per kern;
 Hoofdstuk 12: Een overzicht van leemten in kennis.
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2 Procedurestappen
Voor de procedure voor de milieubeoordeling zijn en worden op hoofdlijnen dezelfde stappen
gehanteerd als voor een plan-m.e.r-procedure:
1. Opstellen startdocument:
2. Openbare kennisgeving;
3. Raadpleging over de reikwijdte en detailniveau van de milieubeoordeling;
4. Opstellen milieubeoordeling;
5. Publicatie en terinzagelegging van de milieubeoordeling en de daarbij behorende

inspraakmogelijkheden;
6. Vaststelling (eventueel gewijzigde) milieubeoordeling door de raad.

2.1 Voortraject

1. Startdocument Milieubeoordeling gebiedsontwikkelingen rondom Grubbenvorst
Als eerste stap van het onderzoekstraject is een startdocument opgesteld (Oranjewoud, december
2010). In het startdocument is aangegeven wat (onderzoeksobject) en op welke wijze
(onderzoeksmethode) in de milieubeoordeling wordt onderzocht. Op 8 februari 2011 is het
startdocument door de raad vastgesteld.

2. Openbare kennisgeving
Op 17 februari 2011 is het startdocument gepubliceerd in het weekblad Hallo Horst aan de Maas.

3. Raadpleging
Terinzagelegging en advies van bestuursorganen
Een ieder heeft op het startdocument tussen 17 februari 2011 t/m 30 maart 2011 zijn of haar reactie
kunnen geven. Daarnaast is het startdocument in dezelfde periode voorgelegd aan bestuursorganen
(zoals de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap en omliggende gemeenten) en tevens aan
Dorpsraad Grubbenvorst. Op het startdocument is één inspraakreactie ingediend: door Vereniging
Behoud de Parel Grubbenvorst. De vereniging lijkt het ongewenst dat de effecten van de ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst op andere delen van Horst aan de Maas (andere kernen en het open gebied
tussen de kernen) buiten beschouwing worden gelaten. De raad heeft in haar raadsbesluit hierop
geanticipeerd (zie hieronder 'Raadsbesluit reikwijdte en detailniveau'). Daarnaast stelt de Vereniging
dat, conform de Richtlijn 2011/32/EG artikel 4.1, in het beginstadium van alle plannen de
milieubeoordeling had moeten worden uitgevoerd. Deze inspraakreactie wordt ter kennisgeving
aangenomen. Per ontwikkeling zijn m.e.r.-procedures, gekoppeld aan een ruimtelijk plan of besluit
doorlopen. Voor de ontwikkelingen gezamenlijk geldt geen wettelijke vperlichting, omdat deze
milieubeoordeling niet is gekoppeld aan een ruimtelijk plan of besluit. De Richtlijn is dus niet van
toepassing voor deze (vrijwillige) milieubeoordeling. Er zijn geen adviezen door de wettelijke adviseurs
en/of de Dorpsraad Grubbenvorst ingediend.

Advies reikwijdte en detailniveau Commissie m.e.r.
Op vrijwillige basis is de Commissie m.e.r. gevraagd om advies over de reikwijdte en het detailniveau uit
te brengen. De Commissie m.e.r. heeft op 21 april 2011 haar advies over de reikwijdte en het
detailniveau van de milieubeoordeling uitgebracht.

Collegebesluit reikwijdte en detailniveau
De college B&W heeft op 24 mei 2011 het advies over de reikwijdte en het detailniveau vastgesteld met
uitzondering van in het advies (van de Commissie m.e.r.) onder 2.1.1 als tweede geschetste doel. Dit
houdt in het in beeld brengen waar verslechtering van milieueffecten als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen aan de orde is (binnen de wettelijke normen) en hoe deze voorkomen of beperkt
kan worden. Het vooruitlopen op deze hypothetische situatie in dit stadium van het proces wordt door
de gemeente niet opportuun geacht. Indien sprake is van overschrijding van wettelijke normen of indien
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de milieubeoordeling leidt tot discussie over maatregelen, dan zal de raad bij dit proces worden
betrokken. De raad is hiervan in kennis gesteld middels een raadsinformatiebrief d.d. 18 mei 2011,
verzonden 24 mei 2011.

In aansluiting op de zienswijze van Vereniging Behoud de Parel heeft de raad besloten om voor alle
kernen, te weten Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum, de milieubeoordeling uit te
voeren7. Indien uit de inventarisatie van de reikwijdte en cumulatie van de effecten in de kernen blijkt
dat er sprake is van aanzienlijke veranderingen in de milieusituatie in één of meerdere van deze kernen,
worden waar nodig nadere berekeningen en analyses voor één of meerdere kernen uitgevoerd.

Aan het advies van de Commissie is grotendeels invulling gegeven. Op een aantal punten is afgeweken
van het advies, hetzij omdat het College in haar besluit d.d. 24 mei 2011 een andere invulling heeft
gegeven, hetzij vanwege het ontbreken van informatie uit de liggende onderzoeksrapporten en de wens
van de gemeente pragmatisch invulling te geven aan de milieubeoordeling. In bijlage 2 is een overzicht
opgenomen van hoe met het advies van de Commissie m.e.r. is omgegaan.

4. Opstellen milieubeoordeling
Quickscan milieueffecten van de diverse gebiedsontwikkelingen op Grubbenvorst
Ten behoeve van de besluitvorming over het CVI Raaieinde is reeds een quickscan van de milieueffecten
van de diverse gebiedsontwikkelingen op de kern Grubbenvorst uitgevoerd (Antea Group, 10 februari
2014). Aanleiding voor deze quickscan vormde het amendement van de raad van 14 juli 2009 omtrent
het besluitvorming over CVI Raaieinde. In het amendement stelt de raad dat de effecten van het CVI en
andere projecten en ontwikkelingen, zoals het LOG Witveldweg en Klavertje, in samenhang dienen te
worde beoordeeld. De quickscan richtte zich alleen op de aspecten van het leef- en woonklimaat, te
weten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, geur, gezondheid en externe veiligheid. De overige milieueffecten,
waaronder de aspecten visuele hinder en recreatieve mogelijkheden komen aan bod in de
milieubeoordeling. Het bestemmingsplan CVI Raaieinde, waarbij de quickscan als bijlage is toegevoegd,
is op 11 februari 2014 vastgesteld door de Raad.

Opstellen milieubeoordeling
De volgende stap is het opstellen van de milieubeoordeling. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor
de onderzoeksmethodiek van de milieubeoordeling weergegeven. De quickscan voor de kern
Grubbenvorst is verwerkt in de milieubeoordeling. De quickscans voor de overige kernen Horst, Lottum,
Melderslo en Sevenum in Horst aan de Maas zijn uitgevoerd op basis van dezelfde systematiek die is
gehanteerd voor de kern Grubbenvorst. De resultaten zijn meteen verwerkt in de milieubeoordeling.
Hiervoor zijn geen aparte rapportages opgesteld. De nog ontbrekende milieuthema's in de quickscan zijn
in de milieubeoordeling aangevuld.

2.2 Vervolgtraject

Het vervolgtraject bestaat uit de volgende stappen:

5. Publicatie en terinzagelegging milieubeoordeling
Vaststellen milieubeoordeling door College B&W en ter kennisname voorleggen aan raad
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de milieubeoordeling vast en legt deze ter
kennisname voor aan de raad.

Ter inzage legging milieubeoordeling (inclusief inspraakavond)
De gemeente legt de milieubeoordeling ter inzage voor een periode van 6 weken. Eenieder krijgt de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen. De dorpsraden worden per brief ingelicht over de
terinzagelegging van de milieubeoordeling. Daarnaast wordt de milieubeoordeling toegezonden naar de
bestuurs- en adviesorganen. Gedurende de inspraakperiode wordt een inspraakavond gehouden.

7 Onder een kern wordt verstaan het grondgebied binnen de bebouwde kom, dus exclusief het buitengebied.
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6. Vaststellen definitieve milieubeoordeling door raad op voorstel van College B&W
Opstellen inspraaknota en verwerken inspraakreacties en toetsingsadvies in milieubeoordeling
In een inspraaknota worden de ingekomen inspraakreacties voorzien van een beantwoording. Op basis
van de inspraaknota wordt indien nodig of gewenst de milieubeoordeling aangepast.

Vaststellen milieubeoordeling door raad op voorstel van College B&W
De milieubeoordeling wordt na voorstel van het College Burgemeester en Wethouders voorgelegd aan
de raad voor vaststelling. Alvorens tot vaststelling over te gaan zal aan de raad worden overgelaten of
de milieubeoordeling inclusief de ingediende inspraakreacties op de milieubeoordeling aan de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) dient te worden voorgelegd met het
verzoek hierover een toetsingsadvies uit te brengen.
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3 Onderzoeksmethodiek

3.1 Uitgangspunten

Zoals reeds in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen zijn in het voortraject de uitgangspunten voor de
onderzoeksmethodiek bepaald op basis van een aantal documenten en besluiten , te weten, het
startdocument, de raadpleging, het advies op de reikwijdte en het detailniveau van de Commissie m.e.r.,
het raadsbesluit (en de aanpak van de quickscan milieubeoordeling rondom Grubbenvorst voor
bestemmingsplan CVI Raaieinde. Onderstaand zijn de uitgangspunten voor de onderzoeksmethodiek
van de milieubeoordeling weergegeven.
 Hoofddoel van de milieubeoordeling is het geven van inzicht in de gecumuleerde effecten van de

diverse gebiedsontwikkelingen in verschillende kernen van de gemeente. De milieubeoordeling
moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen, lees of aan de wettelijke
normen wordt voldaan (fomulering van de doelstelling is conform het Raadsbesluit (d.d. 18 mei
2011);

 Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de milieueffecten van de drie
gebiedsontwikkelingen (Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde8) op de kernen
Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum. Onder kernen wordt verstaan het
grondgebied binnen de bebouwde kom;

 De milieubeoordeling wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde (plan)m.e.r.-systematiek;
 De milieubeoordeling richt zich uitsluitend op het leef- en woonklimaat, dat wil zeggen door

mensen ervaren verandering c.q. knelpunten, te weten (zie ook paragraaf 3.3. voor het uitgewerkte
beoordelingskader):
- bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling;
- verkeersveiligheid;
- geluid;
- luchtkwaliteit;
- geur;
- externe veiligheid;
- gezondheid (geluid, luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving)9;
- landschap, visuele hinder;
- recreatie;

 Bij de milieubeoordeling zal ook aandacht worden besteed aan de positieve effecten van de
ontwikkelingen in de directe omgeving. Hierbij moet worden gedacht aan: (versnelde)
groenontwikkeling, ontwikkeling van de Maasoever, het open houden van landschap aan de
noordzijde van Grubbenvorst en uitbreiding van het wandel- en fietspadennetwerk;

 Inzicht wordt gegeven in de referentiesituatie10, bestaande uit de huidige situatie met autonome
ontwikkelingen, de plansituatie van de kernen en directe omgeving en de verschileffecten tussen
beide situaties;

 De milieubeoordeling wordt uitgevoerd voor het jaar 2022, daarnaast wordt een doorkijk gemaakt
naar het jaar 2030 (2022 en 2030 betreffen de rekenjaren van het verkeersmodel);

8 De voorgenomen verbreding de A67 is door de Tweede Kamer vooralsnog op de lange baan geschoven.
9 Verschillende milieuaspecten kunnen ook onder de grenswaarden leiden tot gezondheidseffecten, bijvoorbeeld omdat

geluidstoename bij meer mensen tot slaapverstoring leidt. Een plan of project kan ook een positieve bijdrage aan de
gezondheid leveren, bijvoorbeeld omdat er meer groen komt waardoor de kwaliteit van de leefomgeving verbetert of omdat de
luchtkwaliteit verbetert.
10 Om de milieueffecten van het voornemen te kunnen beoordelen en te vergelijken, is een vergelijkingsbasis nodig: de

referentiesituatie. De referentiesituatie betreft de huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. Autonome
ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onafhankelijk van de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen plaats zullen vinden en
waarover een definitief besluit is genomen (bijvoorbeeld, waarvoor een vergunning is verleend).
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 Bij de milieubeoordeling wordt vooral uitgegaan van de informatie uit bestaande
milieueffectrapportages. De onderzoeksresultaten zijn overgenomen, de onderliggende
onderzoeken en beoordelingen zijn niet (opnieuw) getoetst;

 Indien uit de inventarisatie per kern blijkt dat er sprake is van relevante veranderingen in de
milieusituatie in de kernen, worden waar nodig nadere berekeningen en analyses uitgevoerd.

3.2 Onderzoeksaanpak

1) Beschrijving gebiedsontwikkeling en totale milieueffecten
De milieubeoordeling is in een aantal stappen uitgevoerd. In hoofdstuk 4 is een overzicht van de drie
gebiedsontwikkelingen weergegeven en een korte toelichting op de voorgenomen activiteiten en de
milieueffecten per gebiedsontwikkeling. Voor een nadere toelichting op de voorgenomen activiteiten en
milieueffecten per gebiedsontwikkeling wordt verwezen naar de betreffende milieueffectrapportages
en overige (achtergrond)rapportages per gebiedsontwikkeling.

2) Inventarisatie reikwijdte en cumulatie van effecten
Vervolgens is op basis van de liggende informatie een analyse uitgevoerd van de reikwijdte en cumulatie
van de milieueffecten per gebiedsontwikkeling. Per kern is beschouwd in hoeverre de effecten van de
gebiedsontwikkelingen de kern reiken en is nagegaan in hoeverre de effecten van de gebieds-
ontwikkelingen cumuleren in de kern. Daarbij is bepaald op welke milieuthema's per kern nader wordt
ingezoomd met behulp van liggende informatie of dat aanvullende analyses en berekeningen nodig zijn.
In hoofdstuk 5 is deze analyse van de reikwijdte en cumulatie van de effecten per kern beschreven.

3) Nadere beschouwing milieueffecten per milieuaspect per kern
In de hoofdstukken 6 tot en met 10 is per kern een nadere toelichting op de reikwijdte en de cumulatie
van de planeffecten gegeven. Per milieuaspect zijn de effecten en beoordelingen van de
gebiedsontwikkelingen waar mogelijk en relevant, veelal met kaartmateriaal en aanvullende
berekeningen, in beeld gebracht ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de geluids-, luchtkwaliteits-
en gezondheidseffecten zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd. De berekeningsresultaten zijn
opgenomen in de betreffende hoofdstukken.

4) Overzicht milieueffectenbeoordeling van de gebiedsontwikkelingen in de kern
Hoofdstuk 11 bevat per kern een overzicht van de milieueffectenbeoordeling (scores) van de
gebiedsontwikkelingen.
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3.3 Beoordelingskader

In tabel 3.1 is het beoordelingskader van de thema's gericht op het leef- en woonklimaat weergegeven.

tabel 3.1 Beoordelingskader
Thema Aspect

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Verkeersveiligheid

Geluid Wegverkeerslawaai

Scheepvaartlawaai

Railverkeerslawaai

Industrielawaai

Luchtkwaliteit Concentratie NO2

Concentratie PM10

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening)

Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern

Beleving van het zicht op de kern

Licht- en schaduwhinder

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet

In deze milieubeoordeling wordt gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal (zie volgende bladzijde).
Uiteindelijk leidt de beoordeling per aspect tot een samenvattende effectenbeoordelingstabel waar per
thema en per aspect plussen en minnen weergegeven staan. Deze plussen en minnen kunnen niet
zonder meer bij elkaar opgesteld worden.

Effectbeoordeling Omschrijving

+++ zeer positief ten opzichte van referentiesituatie

++ positief ten opzichte van referentiesituatie

+ licht positief ten opzichte van referentiesituatie

0 neutraal ten opzichte van referentiesituatie

- licht negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - - zeer negatief ten opzichte van referentiesituatie

3.4 Toelichting op beoordelingskader

Onderstaand is nader ingegaan op de beoordelingscriteria waarop de milieuaspecten per kern zijn
beoordeeld.

Verkeer
Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling
Bereikbaarheid duidt op het gemak waarmee bestemmingen kunnen worden bereikt. Bereikbaarheid
per auto wordt beoordeeld aan de hand van de mate van doorstroming op de hoofdwegenstructuur.
Een slechte doorstroming op wegvakken en kruispunten resulteert in lange wachtrijen en vaak in
sluipverkeer.

Verkeersmodel Greenportlane ten behoeve van Klavertje 4
De verkeers-, geluids-, luchtkwaliteit- en gezondheidseffecten zijn gebaseerd op de gegevens uit het
verkeersmodel Greenportlane dat in het kader van de plan-m.e.r.-procedure voor het Klavertje 4 gebied is
opgesteld (Arcadis, 2011). Dit model is gehanteerd voor het onderzoeken naar de woon- en leefmilieueffecten
van het wegverkeer als gevolg van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Ook voor de ontwikkeling CVI
Raaieinde is dit verkeersmodel gehanteerd. Om parallel te lopen met de doorrekening van de verkeers-
geluids-, luchtkwaliteit- en gezondheidseffecten is in deze milieubeoordeling gebruik gemaakt van hetzelfde
verkeersmodel. Voor de analyses en berekeningen zijn uit het model het 'Basisalternatief 2022' en het
'Voorkeursalternatief 2030' gehanteerd.
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De verhouding intensiteit/capaciteit (I/C) in spitsperioden, oftewel de verhouding van het
verkeersaanbod op de weg en capaciteit van de weg, wordt hierbij als maatgevend gehanteerd:
 I/C-verhouding < 80%: geen probleem;

 I/C-verhouding 80% - 100%: incidentele verstoring van de doorstroming;

 I/C-verhouding > 100%: structurele verstoring van de doorstroming.

Kruispuntberekeningen geven gedetailleerde informatie over de doorstroming op de wegen in de
kernen. Kruispuntberekeningen zijn niet passend in de opzet en het detailniveau van de
milieubeoordeling.

In de milieubeoordeling zijn op basis van de verkeersgegevens van het verkeermodel de effecten van de
gebiedsontwikkelingen op de verkeersintensiteiten en de I/C-verhouding van een aantal maatgevende
wegen in de kernen bepaald en beoordeeld.

Verkeersveiligheid
De objectieve verkeersveiligheid wordt bepaald op basis van het aantal ongevallen per locatie. Locaties
waarop absoluut gezien veel ongevallen plaatsvinden worden aangeduid als verkeersonveilige locaties
of 'black spots'. Als op een locatie 6 of meer letselongevallen (slachtofferongevallen met
ziekenhuisopname) in 3 jaar plaatsvinden, is sprake van een black spot.
Het Duurzaam Veilig-beleid biedt een mogelijkheid om potentieel gevaarlijke locaties te signaleren.
Binnen Duurzaam Veilig wordt uitgegaan van eenheid in functie, gebruik en vormgeving. De gewenste
functie (erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg of stroomweg) is beschreven in het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan van de Gemeente Horst aan de Maas (RoyalHaskoningDHV, 2012).

Het is van belang dat het voor een weggebruiker duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk
bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem wordt verwacht. Het categoriseren van wegen en het per
categorie weg opstellen van unieke kenmerken, de zogenaamde Essentiële Herkenbaarheidskenmerken
(EHK) moeten voor de helderheid zorgen. In tabel 3.2 zijn de EHK's van de wegen binnen en buiten de
bebouwde kom van de gemeente Horst aan de Maas weergegeven. Wegbeheerders hebben de taak de
wegen in hun verzorgingsgebied in te richten volgens de principes van de EHK.
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tabel 3.2 Essentiële herkenbaarheidskenmerken gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen binnen en
buiten de bebouwde kom (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Horst aan de Maas, Royal Haskoning DHV,
2013)



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 21 van 174

In de milieubeoordeling is de gewenste wegcategorie (type weg) en etmaalintensiteiten voor een aantal
maatgevende wegen in de kernen weergegeven. Mede met behulp van de huidige ongevallencijfers, de
EHK's en het fietsnetwerk in de gemeente zijn de effecten van de gebiedsontwikkelingen op de
verkeersveiligheid in de kernen bepaald en beoordeeld.

Geluid
Inventarisatie geluidsbronnen
In de gemeente Horst aan de Maas kunnen de volgende relevante (geluids)bronsoorten, waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage kunnen hebben, invloed hebben op de geluidssituatie in de
kernen: wegverkeer, scheepvaart, industriële bedrijvigheid, railverkeer en laagfrequent geluid. In de
milieubeoordeling is eerst gekeken welke typen geluidsbronnen (bronsoorten) als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen een mogelijke invloed zouden kunnen hebben op de woonkernen. Vervolgens
zijn voor de relevante bronsoorten de geluidseffecten van de gebiedsontwikkelingen in de kernen
bepaald en beoordeeld. Tot slot is geanalyseerd of als gevolg van de planontwikkelingen sprake is van
cumulatie van geluidseffecten in de kernen.

Wegverkeerslawaai
Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle (spoor)wegen een zone, uitgezonderd een aantal
situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied
waarbinnen bij toevoeging van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen of infrastructurele
ontwikkelingen die invloed hebben op bestaande geluidgevoelige bestemmingen een nader akoestisch
onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de (spoor)weg, is afhankelijk van het
aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk).

De voorkeursgrenswaarde in binnenstedelijk gebied bedraagt 48 dB op de gevel van een
geluidsgevoelige bestemming. De Wgh geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een hogere waarde
vast te stellen. Voor het Buitenstedelijk gebied geldt dat er een hogere waarde mag worden vastgesteld
van maximaal 53 dB. Voor nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemming binnen de bebouwde kom is
deze waarde wettelijk maximaal 63 dB. Het vaststellen van een hogere waarde is alleen mogelijk als,
maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot 48 dB onvoldoende doeltreffend,
danwel stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële
aard.

Een groot deel van de wegen in de kernen van Horst aan de Maas zijn 30 km/u wegen (wegen waarop
de maximaal toegestane rijsnelheid 30 km/uur bedraagt). Dit betekent dat deze wegen niet aan de
wettelijk gestelde grenswaarden hoeven te worden getoetst.

In de milieubeoordeling zijn op basis van de wegverkeersgegevens de effecten van de
gebiedsontwikkelingen voor de geluidsbelasting op toetspunten langs een aantal maatgevende wegen in
de kernen bepaald en beoordeeld. De volgende planbijdragen aan geluidsbelasting worden als
maatgevend gehanteerd:
 0 - 1 dB: voor het menselijk oor niet waarneembaar;

 1 - 3 dB: voor het menselijk oor licht waarneembaar;

 3 dB: voor het menselijk oor duidelijk waarneembaar

Scheepvaartlawaai
Het scheepvaartverkeer wordt over het algemeen als minder hinderlijk ervaren dan wegverkeer. Voor
scheepvaartlawaai gelden geen wettelijke normen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
wordt bij het beoordelen van de cumulatieve geluidbelastingen wel rekening gehouden met de
geluidbelastingen vanwege het scheepvaartverkeer.
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In de milieubeoordeling zijn op basis van beschikbare geluidsberekeningen van het scheepvaartlawaai in
dB(A) de effecten van de gebiedsontwikkelingen op de geluidbelasting in de kernen bepaald en
beoordeeld.

Railverkeerslawaai
Uit onderzoeken blijkt dat geluid van railverkeer als minder hinderlijk wordt ervaren dan dat van
wegverkeer.

Voor deze milieubeoordeling zijn de bestaande spoorlijn Eindhoven - Venlo, de bestaande spoorlijn
Nijmegen-Venlo en de geplande railterminal Trade Port Noord Venlo midden in het Klavertje 4 gebied
relevant. Als een plangebied geheel of gedeeltelijk binnen de onderzoekszone van een spoorweg ligt,
moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de
geluidbelasting op nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld scholen
en ziekenhuizen) binnen die geluidszone.

De normstelling voor spoorverkeer is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Stb. 2006, 350) van januari
2007 en het Besluit geluidhinder 2006. Voor bestaande situaties geldt als uitgangspunten dat bij een
geluidbelasting minder dan Lden 55 dB de voorkeursgrenswaarde Lden 55 dB is. Ontheffing kan worden
verleend tot Lden 68 dB. Net zoals bij wegverkeer geldt dat deze grenswaarde alleen getoetst hoeft te
worden indien er een feitelijke verandering aan het spoor plaatsvindt of er indien er een nieuw spoor
wordt aangelegd.

Industrielawaai
Voor de zonering van een industrieterrein in het kader van de Wet geluidhinder speelt het begrip
'geluidbelasting vanwege een industrieterrein' een belangrijke rol. Deze geluidbelasting is de
etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats
afkomstig van een bepaalde bron of combinatie van bronnen.

Voor deze milieubeoordeling zijn de industriële activiteiten in Klavertje 4 en op CVI Raaieinde relevant.

Laag frequent geluid
Het door de mens hoorbare geluid zijn luchttrillingen met een frequentie tussen circa 20 en
20.000 Hz. Laagfrequent geluid (LFG) is geluid waarvan het spectrum ligt tussen 0 en 125 Hz.
LFG heeft eigenschappen, waardoor het zich sterk van "gewoon" hoorbaar geluid onderscheidt.
Het wordt slecht gedempt en kan nauwelijks worden afgeschermd. Gevelisolaties zijn er niet op
afgestemd.

Er zijn veel bronnen die LFG veroorzaken, zoals bronnen van technische aard (bijvoorbeeld
transformatoren). Voor deze milieubeoordeling zijn de zandverwerkingsinstallatie van CVI Raaieinde en
de windturbines in het Klavertje 4 gebied relevant. Alhoewel er nog steeds geen normen zijn met
betrekking tot laagfrequent geluid, wordt getracht bij de planvorming en het dimensioneren van
industriële activiteiten deze vorm van hinder tot een minimum te beperken.

In de milieubeoordeling is op basis van beschikbare onderzoeksresultaten over het laag frequent geluid
de planbijdrage van de gebiedsontwikkelingen op de kernen bepaald en beoordeeld.

Cumulatie van geluidseffecten
Geluid afkomstig van verschillende bronsoorten (wegverkeer, railverkeer, industrie en scheepvaart)
wordt door de mens op verschillende manieren beleefd. Met andere woorden; het ene geluid is het
andere niet. Verschillende geluids(bron)soorten kunnen daarom niet zonder meer bij elkaar opgeteld
worden.
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Luchtkwaliteit
Inventarisatie luchtkwaliteitsbronnen
In de gemeente Horst aan de Maas kunnen de volgende relevante bronsoorten, waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage kunnen hebben, invloed hebben op de concentratie van
luchtverontreinigende stoffen in de kernen: wegverkeer, scheepvaart en industrie/agrarische
bedrijvigheid. In de milieubeoordeling is eerst gekeken welke bronsoorten als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen een mogelijke invloed zouden kunnen hebben op de woonkernen. Vervolgens
zijn voor de relevante bronsoorten de luchtkwaliteitseffecten van de gebiedsontwikkelingen in de
kernen bepaald en beoordeeld. Tot slot is geanalyseerd of als gevolg van de planontwikkelingen sprake
is van cumulatie van luchtkwaliteitseffecten in de kernen.

Stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10)
De (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht
zijn vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming
van de gezondheid van mensen en dienen op voorgeschreven data te zijn bereikt. In tabel 3.3 zijn de
grenswaarden van fijnstof en stikstofdioxide weergegeven.

tabel 3.3 Grenswaarden luchtkwaliteit zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer

Component Concentratiesoort
Grenswaarden in μg/m3 geldend op Toegestane aantal

overschrijdingen per
jaar

< 01-01-2015 > 01- 01-2015

Fijn stof
(PM10)

jaargemiddelde 40 40 -

24-uursgemiddelde 50 50 35

Stikstofdioxide
(NO2)

jaargemiddelde 60 40 -

uurgemiddelde 300 200 18

Fijnstof meetpunt Hoogheide
De gemeente heeft een meetstation voor fijn stof geplaatst aan de Horsterdijk ten noordoosten van
LOG Witveldweg (zie figuur 3.1). De meetresultaten van het meetpunt kunnen alleen indicatief worden
gehanteerd voor de validatie van de berekeningen van de emissies van het toekomstige LOG
Witveldweg.

figuur 3.1 Locatie meetstation fijn stof Hoogheide aan de Horsterdijk

In de milieubeoordeling zijn voor diverse rekenpunten langs de wegen in en langs de kernen de effecten
van de gebiedsontwikkelingen op de concentraties van de twee meest bepalende stoffen bepaald:

Meetstation fijn stof
Hoogheide
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stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De effecten zijn berekend met behulp van de
achtergrondconcentraties van het landelijk meetnet van het RIVM.

PM2,5

Voor PM2,5 geldt vanaf 1 januari 2015 voor de jaargemiddelde concentratie een (Europese) grenswaarde
van 25 μg/m3. PM10 en PM2,5 -concentraties zijn onderling sterk gerelateerd, PM2,5 is ook een
deelverzameling van PM10.

Uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 201011) volgt dat, uitgaande van de
huidige kennis over emissies en concentraties van PM10 en PM2,5, gesteld kan worden dat als aan de
grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de toekomstige grenswaarde voor PM2,5 wordt
voldaan.

In 2013 bedroeg de gemeten stedelijke achtergrondconcentraties van PM2.5 gemiddeld 14 μg/m3. Op
straatlocaties lagen de concentraties 0,5 μg/m3 hoger. In de regio Noord-Limburg bedroeg deze tussen
de 14 - 16 μg/m3 (zie figuur 3.2) 12. Het risico dat grenswaarde-overschrijding voor PM2,5 optreedt op
locaties waar de PM10-grenswaarde wordt gehaald, is zeer klein.

figuur 3.2 Concentratie fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) (Compendium voor de leefomgeving, 2014)

Gelet op de relatie tussen de concentraties PM10 en PM2,5 zijn de effecten van de gebiedsontwikkelingen
op de luchtkwaliteit voor PM2,5 in het kader van deze milieubeoordeling niet apart in beeld gebracht.

Respirabel kwarts
Vanwege de vragen van bewoners van Grubbenvorst omtrent de uitstoot van respirabel kwarts door de
gebiedsontwikkelingen wordt in de milieubeoordeling hier aandacht aan besteed. Kwarts (ook wel
siliciumdioxide, silica of soms aangeduid als betonstof) is (hoofd)bestanddeel in zand en in natuurlijke
gesteenten. Door het bewerken (breken en malen) van steenachtige materialen komt een geringe

11 Planbureau voor de Leefomgeving (2010). uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse bepaling van de grootschalige
concentratiekaarten, (PBL, 2010).
12 Compendium voor de leefomgeving, 2014.
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hoeveelheid respirabel kwarts (inhaleerbaar kwartsstof) vrij. Dit is fijn stof dat bij onvoldoende
bescherming diep doordringt in de longen en het longweefsel kan beschadigen. Veel bouwmaterialen
bevatten kwarts, bijvoorbeeld kalkzandsteen, beton, baksteen en graniet. Vanwege de
gezondheidsrisico's is er behoorlijk wat onderzoek beschikbaar over de blootstelling aan kwarts in de
bouwnijverheid.

Blootstelling aan kwarts kan effect hebben op de luchtwegen van werknemers. Voor schadelijke stoffen
zijn op grond van de Arbo-wetgeving maximaal aanvaardbare concentraties aangegeven (ook wel
aangeduid als de zogenoemde MAC-waarden). Werknemers mogen niet zonder maatregelen in ruimten
werken waar de concentratie hoger is dan de MAC-waarde. De MAC-waarde voor respirabel kwartsstof
bedraagt 76 μg/m3 (8 uur gemiddelde concentratie).

In de milieubeoordeling is op basis van beschikbare onderzoeksresultaten over respirabel kwarts de
planbijdrage van de gebiedsontwikkelingen op de kernen bepaald en beoordeeld.

Cumulatie luchtkwaliteitseffecten
Concentratie van fijn stof en stikstofdioxide afkomstig van verschillende bronnen kunnen per stof bij
elkaar opgeteld worden. Voor stikstofdioxide betekent dit een lichte overschatting. In de
milieubeoordeling zijn de maximale waarden van de concentraties luchtkwaliteit van verschillende
bronnen in de kern bij elkaar opgeteld. Vervolgens zijn de cumulatieve effecten bepaald en beoordeeld.

Geur door veehouderijen
Bij het aspect geur door veehouderijen in het ruimtelijk spoor gaat het om bescherming tegen
geurhinder. Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat geurgevoelige functies in relatie met
veehouderijen definieert en bescherming tegen geurhinder gaat via de invulling van een "goede
ruimtelijke ordening". Hierbij is relevant de totale geurbelasting, de zogenaamde achtergrondbelasting.
Deze achtergrondbelasting geeft, samen met onderstaande milieukwaliteitscriteria, een beeld van het
leefklimaat ten aanzien van geur.

tabel 3.4 Indeling van achtergrondbelasting, kans op geurhinder en leefklimaat geur
Achtergrondbelasting (OU/m3) Kans op geurhinder Beoordeling leefklimaat geur

0 - 3,0 < 5% zeer goed

3,1 - 7,4 5 - 10% goed

7,5 - 13,1 10 - 15% redelijk goed

13,2 - 20,0 15 - 20% matig

20,1 - 28,3 20 - 25% tamelijk slecht

28,4 - 38,5 25 - 30% slecht

38,6 - 50,7 30 - 35% zeer slecht

> 50,7 > 35% extreem slecht

In de milieubeoordeling zijn op basis van de beschikbare geurberekeningen de effecten op het
leefklimaat ten aanzien van geur van de gebiedsontwikkelingen in de kernen bepaald en beoordeeld.

Externe veiligheid
Externe veiligheid is een milieuthema dat ingaat op de kans en bijbehorende effecten van een calamiteit
met gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen kunnen opgeslagen worden bij bedrijven of
getransporteerd worden over de weg, het water, per spoor of door buisleidingen.

Het gaat dan om de volgende categorieën:
 brandbare vloeistoffen (benzine, kerosine, diesel)
 brandbare gassen (LPG, propaan)
 toxische vloeistoffen (watersulfide)
 toxische gassen (ammoniak, chloor)
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Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in risicobronnen (zoals een weg waarover gevaarlijke
stoffen worden getransporteerd of een LPG-tankstation) en kwetsbare objecten, zoals woningen,
scholen en kantoren.

Voor deze milieubeoordeling is een aantal nieuwe risicovolle activiteiten in Klavertje 4 relevant;
risicovolle inrichtingen zoals een tankstation in Klaver 8 aan de Eindhovenseweg bij Venlo en
windturbines. In de milieubeoordeling zijn op basis van beschikbare gegevens de effecten van de
gebiedsontwikkelingen op de externe veiligheidssituatie in de kernen bepaald en beoordeeld.

Gezondheid
Voor de analyse van de effecten op gezondheid wordt veelal gekeken naar de thema’s geluid en
luchtkwaliteit. In de milieubeoordeling zijn op basis van de Gezondheidseffectscreening (GES13) Klavertje
4 (Arcadis, 2012), de geluids- en luchtkwaliteitberekeningen, aanvullende gezondheidsberekeningen
voor luchtkwaliteit, alsmede een analyse van de kwaliteit van de leefomgeving, de effecten van de
gebiedsontwikkelingen op het gezondheidsklimaat in de kernen bepaald en beoordeeld.

GES Klavertje 4
De GES Klavertje 4 die in kader van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is uitgevoerd (Arcadis, 2012)
bevat veel informatie over de gezondheidseffecten die relevant zijn voor de milieubeoordeling. Specifiek
zijn voor de kernen Grubbenvorst, Horst en Sevenum de gezondheidseffecten als gevolg van Klavertje 4
bepaald en beoordeeld. De onderzoeksresultaten zijn derhalve gehanteerd in deze milieubeoordeling.

Gezondheidseffecten in relatie tot geluid
De gezondheidseffecten in relatie tot geluid kunnen in beeld worden gebracht door een relatie te leggen
tussen de geluidbelasting en het percentage ernstig gehinderden bij de omwonenden, de zogenaamde
GES-methodiek.

Voor geluid zijn vanwege de beperkte geluidseffecten geen aanvullende gezondheidsberekeningen als
gevolg van de verkeerstoename uitgevoerd. Hiervoor zou een uitgebreidere geluidsmodellering van de
omgeving nodig zijn. Gebouwen zorgen immers voor een demping van het geluid voor achterliggende
bebouwing. Op basis van de GES voor Klavertje 4 (Arcadis, 2012) en de geluidsberekeningen van het
wegverkeer zijn op kwalitatieve wijze de gezondheidseffecten in relatie tot geluid bepaald en
beoordeeld.

Gezondheidseffecten in relatie tot luchtkwaliteit
Voor luchtkwaliteit zijn middels de zogenaamde GES-methodiek de gezondheidseffecten als gevolg van
het wegverkeer in de kernen in beeld gebracht. In de GES voor de kernen is per GES-klasse voor NO2 en
PM10 aangegeven hoeveel woningen er binnen deze klasse vallen. Hierbij is alleen de
eerstelijnsbebouwing meegenomen (en dus niet de hele kern). De GES-score loopt van score 0 tot en
met 8, al zijn voor lucht niet alle GES-scores van toepassing. De scores 6 t/m 8 worden als 'onvoldoende
milieugezondheidskwaliteit' beschouwd (zie tabel 3.5 en tabel 3.6).

13 Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwalitatieve gezondheidskundige beoordeling waarbij de mate van milieubelasting in

klassen wordt ingedeeld. De gezondheidseffecten vanuit verschillende milieuaspecten zijn niet optelbaar tot één GES-score.
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tabel 3.5 Indeling van de GES-scores

* Sommige GES-scores zijn niet voor alle milieufactoren van toepassing.
** Voor luchtverontreiniging (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) wordt met jaargemiddelde concentraties gewerkt.

Om inzicht te geven in de relatie tussen de GES-klassen en de gezondheidseffecten is tabel 3.6 voor lucht
toegevoegd. Hierin is tevens de dosiseffectrelatie weergegeven.

tabel 3.6 Lucht: relatie GES-scores, milieugezondheidskwaliteit en dosiseffectrelatie

GES-

score

Milieugezondheids

-kwaliteit

Kleur-

codering
Dosis-effectrelatie voor lucht

0 Zeer goed
Groen

1 Goed

2 Redelijk
Geel

3 Vrij matig

4
Matig

Oranje

PM2,5: Overschrijding Air Quality Guideline (AQG) van de WHO
PM10: Overschrijding streefwaarde (voorstel EU voor 2010)

5
Zeer matig

PM10: Een bijdrage van verkeer tot circa 10 μg/m3. Een toename van
luchtwegsymptomen, ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt
een toename van vroegtijdige sterfte van circa 0,3%-0,4% per 10 μg/m3.)

6
Onvoldoende Rood

NO2: Overschrijding grenswaarde. Toename luchtwegklachten en verlaging
longfunctie
PM2,5: Overschrijding van de indicatieve waarde voor het jaargemiddelde vanaf
2020. Overschrijding van de blootstellingsconcentratieverplichting voor 2015
PM10: Overschrijding grenswaarde voor het daggemiddelde. Een bijdrage van
verkeer tot circa 15 μg/m3..Een toename van luchtwegsymptomen,
ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt een toename van
vroegtijdige sterfte van circa 0,45%-0,6% voor een toename van 15 μg/m3)

7
Ruim onvoldoende

NO2: Sterke toename luchtwegklachten en verlaging longfunctie
PM2,5: Overschrijding van de grenswaarde vanaf 2015.
PM10: Overschrijding grenswaarde voor het daggemiddelde. Een bijdrage van
verkeer tot circa 25 μg/m3.. Een toename van luchtwegsymptomen,
ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt een toename van
vroegtijdige sterfte van circa 0,75%-1,0% voor een toename van 25 μg/m3.)

8
Zeer onvoldoende

PM10: Een bijdrage van verkeer van meer dan circa 25 μg/m3. Een toename van 
luchtwegsymptomen, ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt
een toename van vroegtijdige sterfte van meer dan 0,75% - 1,0% voor een
toename van meer dan 25 μg/m3.).

Kwaliteit leefomgeving
In de milieubeoordeling is op basis van beschikbare informatie beoordeeld of veranderingen in de
fietsbereikbaarheid en recreatieve mogelijkheden als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in de kernen
kunnen leiden tot veranderingen in beweging en daarmee verandering in gezondheid.

GES-
score*

Luchtverontreiniging**

NO2μg/m3 PM10μg/m3 PM2,5μg/m3

0

1

2 0,04 – 3 < 4 < 2

3 4 – 19 4 – 19 2 – 9

4 20 – 29 20 – 29 10 – 14

5 30 – 39 30 – 34 15 – 19

6 40 – 49 35 – 39 20 – 24

7 50 – 59 40 – 49 25 – 29

8 ≥ 60 ≥ 50 ≥ 30
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Landschap en visuele veranderingen
Zicht vanuit de kern en beleving van het zicht op de kern
Voor de thema's landschap en visuele veranderingen bestaan geen wettelijke normen. In de
milieubeoordeling zijn op basis van de landschappelijke maatregelen, beschikbare visualisaties en expert
judgement de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kernen bepaald en beoordeeld op:
 zicht vanuit de kern op het buitengebied (doorkijk, zichtlijnen, panorama's);
 beleving van het zicht op de kern (veranderingen in 'skyline' van de dorpen, landschapsbeeld langs

de aanvoerroutes).

Binnen deze milieuaspecten komen onder meer de positieve effecten van de ontwikkelingen in de
directe omgeving aan bod, zoals de (versnelde) groenontwikkeling en de uitbreiding van het wandel- en
fietspadennetwerk.

Licht- en schaduwhinder
Voor deze milieubeoordeling is de lichtuitstraling als gevolg van de toegepaste assimilatiebelichting in
de glastuinbouw in het Klavertje 4 gebied relevant, het bijzonder de glastuinbouwgebieden Siberië,
Californië en Klaver 5. Hinder van assimilatiebelichting treedt vooral op door de 'lichtkoepel' boven
glastuinbouwgebieden.

Voor lichthinder vanuit glastuinbouw die de mensen ervaren bestaan geen formele vastgelegde normen.
Er bestaan wel normen voor de lichthinder die mensen ervaren en die wordt veroorzaakt door
sportveldverlichting (NSVV, 1999) en terreinverlichting (NSVV, 2003). Deze normen zijn weergegeven in
onderstaande tabel.

tabel 3.7 Normen voor lichthinder
Periode Natuurgebied Landelijk gebied Stedelijk gebied Stadscentrum/

industriegebied

07.00 - 21.00 uur 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux

21.00 - 07.00 uur 1 lux 1 lux 2 lux 4 lux

In de milieubeoordeling zijn op basis van beschikbare onderzoeksresultaten (lichthinderberekeningen)
de lichthindereffecten van het glastuinbouw in het Klavertje 4 gebied in de kernen bepaald en
beoordeeld.

Daarnaast is de schaduwhinder van de windturbines in het Klavertje 4 gebied relevant. Op grond van het
Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten windturbines een automatische stilstandvoorziening hebben
indien slagschaduw optreedt ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen, indien de
afstand tot aan de woning of andere gevoelige bestemmingen minder bedraagt dan 12 maal de
rotordiameter en er gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag
slagschaduw kan optreden.

In de milieubeoordeling zijn op basis van beschikbare onderzoeksresultaten (slagschaduwberekeningen)
de slagschaduweffecten van de windturbines in het Klavertje 4 gebied in de kernen bepaald en
beoordeeld.

Recreatie
Voor het thema recreatie bestaan eveneens geen wettelijke normen. In de milieubeoordeling zijn op
basis van de recreatieve maatregelen van de gebiedsontwikkelingen en expert judgement de effecten
van de gebiedsontwikkelingen op de recreatieve uitloopmogelijkheden per fiets en te voet bepaald en
beoordeeld.
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4 Overzicht gebiedsontwikkelingen

4.1 Relevante gebiedsontwikkelingen en ligging kernen

Dit hoofdstuk bevat een samenvattend overzicht van de drie gebiedsontwikkelingen in Horst aan de
Maas. Per gebiedsontwikkeling worden de volgende onderwerpen behandeld: doel en programma,
stand van zaken van de ontwikkelingen, inventarisatie van de beschikbare informatie en samenvatting
van de algemene beoordeling van de milieueffecten (woon- en leefklimaat). Voor een uitgebreid
overzicht wordt verwezen naar de onderzoeksrapportages van de gebiedsontwikkelingen.

De volgende gebiedsontwikkelingen zijn uitgangspunt voor de milieubeoordeling:
 Klavertje 4: ontwikkeling van een groot agro-industrieel en logistiek werklandschap;
 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg;
 Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Zandmaas.

De voorgenomen verbreding de A67 is door de Tweede Kamer vooralsnog op de lange baan geschoven.
Hiermee wordt derhalve geen rekening gehouden in de milieubeoordeling.

figuur 4.1 Ligging gebiedsontwikkelingen t.o.v. kernen in Horst aan de Maas
Klavertje 4
LOG Witveldweg
CVI Raaieinde
Studiegebieden: kernen Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum
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4.2 Klavertje 4

Doel en programma
Rijk, provincie Limburg en gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo hebben het
voornemen om het Klavertje 4 gebied verder te ontwikkelen tot een duurzaam werklandschap. Het
gebied moet ruimte bieden aan onder andere glastuinbouw, (agro)logistieke bedrijven, agribusiness en
aanverwante bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. De Development Company Greenport
Venlo (DCGV) treedt daarbij op als coördinator.

Duurzaamheid vormt de ‘rode draad’ binnen de planontwikkeling voor het Klavertje 4-gebied, waarbij
Cradle2Cradle (C2C) als inspiratiebron wordt gehanteerd. C2C gaat uit van het sluiten van de
'biologische' en 'technologische' kringlopen. De duurzame energiecentrale Limburg (DECL) die in het
Klavertje 4 gebied gepland staat bestaat uit een combinatie van zonnepanelen, windturbines en
biomassa. De windturbines zijn parallel langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo in een zoekgebied voor vijf
windturbines voorzien (maximale ashoogte van 130 meter).

De gemeenten hebben in samenwerking met de provincie in een intergemeentelijke structuurvisie de
ruimtelijke doelstellingen vastgesteld. In figuur 4.2 is de ruimtelijke inrichting van Klavertje 4
weergegeven.

figuur 4.2 Structuurvisie kaart Klavertje 4-gebied (Greenport Venlo, 2012)
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tabel 4.1 geeft een overzicht van het programma tot 2040. Klavertje 4 wordt gefaseerd ontwikkeld. Van
de nieuwe werklandschappen wordt circa 50% gerealiseerd voor 2022 (255 ha) en circa 50% na 2022
(195 ha) (zie tabel 4.2).

tabel 4.1 Ontwikkelingen naar functie tot 2040

Bestaand Autonoom Nieuw Totaal netto Totaal bruto

Werklandschap
netto
bruto

580 ha 485 ha 450 ha 1.515 ha

775 ha 670 ha 610 ha - 2.055 ha

Hoofdinfra 300 ha 40 ha 5 ha - 345 ha

Natuur 1.175 ha - 630 ha - 1.805 ha

Agrarisch 3.150 ha - 710 ha - 1.245 ha - 1.195 ha

tabel 4.2 Programma werklandschap tot 2022 en na 2022 (in hectaren, afgerond op vijftallen)

Tot 2022 2022 - 2040

Werklandschap Bestaand Auto--
noom

Nieuw Totaal
netto

Nieuw Dooront-
wikkeling

Totaal

netto 580 ha 485 ha 255 ha 1.320 ha 195 ha 65 ha 260 ha

bruto 775 ha 1.780 ha 360 ha

Infrastructurele maatregelen
De Greenportring, waar de Greenportlane onderdeel van uit maakt (zie figuur 4.3), speelt voor het auto-
en vrachtwagenverkeer een centrale rol als hoofdontsluiting van de klavers richting de snelwegen, de
verbinding tussen klavers, de bestaande bedrijventerreinen Trade Port West en Oost en de verbinding
met verschillende bestaande modaliteiten (bargeterminal, TrafficPort en railterminals). De ring bestaat
uit de Eindhovenseweg, Groot-Bollerweg, Venrayseweg en de Greenportlane en wordt zodanig
ontworpen dat afremmen en optrekken van het verkeer tot het minimum wordt beperkt.

figuur 4.3 Greenportring (= roze en paarse lijnen) (Greenport Venlo, 2012)

De Greenport Bikeway betreft een fietssnelroute tussen Horst- Sevenum en Venlo (zie figuur 4.4). De
weg is bedoeld voor werknemers om met de fiets naar het werk te gaan. De fietstijd tussen station
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Horst-Sevenum en Venlo bedraagt nu circa 50 minuten. Via de Greenportbikeway bedraagt de fietstijd
circa 35 minuten.

figuur 4.4 Greenport Bikeway (= blauwe lijnen)

Op het nieuwe bedrijventerrein Trade Port Noord aan de zuidzijde van het spoor Eindhoven-Venlo is een
nieuwe Railterminal voorzien ter vergroting van de capaciteit voor het goederenvervoer en daarmee de
optimalisatie van de multimodale ontsluiting van het Klavertje 4 gebied.

Landschappelijke maatregelen
Voorgesteld is om, grotendeels vooruitlopend op de stedenbouwkundige en infrastructurele
ontwikkelingen in Klavertje 4 een robuuste groene structuur te ontwikkelen. Hoewel de hectaren op zich
geen doel zijn, is afgesproken in totaal circa 630 hectare nieuwe natuur en nieuw landschap te
realiseren. Hiervan is tenminste 400 hectare nodig voor een goed functionerend groen raamwerk. Met
de inrichting van deze nieuwe natuur ontstaat een robuust en samenhangend groen raamwerk.
Conform de structuurvisie is gereedkoming van het robuuste groene raamwerk van Klavertje 4 voorzien
in 2018.

Recreatieve maatregelen
Onderdeel van de robuuste groenstructuur is de aanleg van een 18-holes golfbaan in een natuurlijke
setting. Een ander onderdeel van de structuurvisie is, zoals eerder aangegeven, de realisatie van een
hoogwaardige langzaamverkeersstructuur. De beoogde structuur bestaat uit primaire en secundaire
langzaamverkeerroutes. Hiervan maken de Greenportbikeways onderdeel uit. Daarnaast wordt voorzien
in een uitgebreid netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes om de recreatieve waarde van het
buitengebied te vergroten. In bijlage 3 is het huidige fietsnetwerk van de gemeente Horst aan de Maas
opgenomen, in bijlage 8 het recreatieve fietsnetwerk van Klavertje 4 en omgeving.

Stand van zaken ontwikkelingen
De Intergemeentelijke Structuurvisie Klavertje 4 is vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen
zijn of worden de ontwikkelingsmogelijkheden planologisch vastgelegd. Dit proces is momenteel nog
gaande.
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Inventarisatie beschikbare informatie
Onderstaand zijn de relevante onderzoeksrapportages en gegevens weergegeven op basis waarvan de
milieubeoordeling is uitgevoerd.
 Toetsingsadvies MER Klavertje 4 (Commissie m.e.r., augustus 2012)

 Intergemeentelijk Structuurvisie Klavertje 4 (Greenport Venlo, juni 2012)

 Aanvulling MER Structuurvisie Klavertje 4 (Arcadis, mei 2012)

 PlanMER Structuurvisie Klavertje 4 (hoofd- en onderzoeksrapport, Arcadis, maart 2012)

 Gezondheidseffectscreening Structuurvisie Klavertje 4 (Arcadis, november 2011)

 Landschapsplan Klavertje 4 (Heusschen Copier, juni 2010)

 Verkeersplots van verschillende situaties (plan, referentie- en huidige situatie) in het jaar 2022 en
2030 uit het Model Greenportlane ten behoeve van Klavertje 4 (Arcadis, 2011)

Beoordeling milieueffecten
De milieueffecten zijn in het planMER bij de structuurvisie onderzocht en beoordeeld. Onderstaande
tabel geeft een samenvattend overzicht van de beoordeling van de woon- en leefmilieueffecten van het
voorkeursalternatief in 2022. Er is voor de effectenbeoordeling gebruik gemaakt van onderstaande
zevenpuntsschaal.

Effectbeoordeling Omschrijving

- - een sterke verslechtering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

- een verslechtering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

- / 0 een geringe verslechtering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

0 vergelijkbaar met de huidige/referentiesituatie

0 / + een geringe verbetering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

+ een verbetering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

+ + een sterke verbetering ten opzichte van de huidige/referentiesituatie

tabel 4.3 Beoordeling woon- en leefmilieueffecten structuurvisie Klavertje 4
Thema Beoordeling

Verkeer en vervoer 0

Geluid -

Luchtkwaliteit en geur veehouderij 0

Licht- en schaduwhinder 0

Landschap en cultuurhistorie - / 0

Externe veiligheid en leidingen 0

Uit het MER blijkt dat de woon- en leefmilieueffecten als gevolg van gebiedsontwikkeling Klavertje 4
hoofdzakelijk plaatsvinden in het plangebied en de omringende ontsluitingswegen op de snelwegen.
Bijna alle woon- en leefmilieueffecten zijn neutraal beoordeeld. Op het aspect geluid scoort het
voorkeursalternatief negatief: door de toename van het autoverkeer verslechtert de geluidssituatie en
neemt het geluidsbelast oppervlak toe.

Op het aspect landschap scoort het voorkeursalternatief licht negatief. Door de ontwikkeling van nieuwe
werklandschappen, gekoppeld aan de realisering van een robuuste groenstructuur in Klavertje 4,
verandert het landschap in het gebied in sterke mate. De algemene effecten voor het hele Klavertje 4
gebied daarvan hebben zowel positieve als negatieve kanten: de versterking van de groenstructuur nabij
beekdalen en landduinen en de nadrukkelijke vormgeving van de werklandschappen leidt, ondanks de
visuele aantasting door de intensieve bebouwing en infrastructuur, tot een versterking van de
landschapsstructuur (Arcadis, 2011).

Ter beperking van de effecten maakt een aantal maatregelen maakt deel uit van het
voorkeursalternatief. Op de volgende bladzijde zijn de maatregelen voor de thema's woon- en
leefklimaat weergegeven.



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 34 van 174

tabel 4.4 Maatregelen voorkeursalternatief
Onderdeel, aspect Wijziging ten opzichte van

basisalternatief/robuustheidsanalyse
Motivering

Ontwikkelingen tot 2022

Klaver 5 Geen projectmatige glastuinbouw, tot
2022 in hoofdzak huidig agrarisch
gebruik, aanpassing westelijke
begrenzing

- Overige glastuinbouwlocaties bieden voldoende ruimte voor
ontwikkeling

- Glastuinbouw hier minder gewenst i.v.m. risico verdroging
Groote Molenbeek

- Aanpassing begrenzing i.v.m. inpassing bestaande
glastuinbouwbedrijven

Uitbreiding Trade
Port West (Klaver 8,
logistieke bedrijven)

Tot 2022 nog geen
bedrijfsontwikkeling

- Overige bedrijvenlocaties bieden nog voldoende ruimte voor
ontwikkeling

- Westelijke begrenzing hangt af van wel/niet doortrekken GPL

Intensieve
veehouderijbedrijven

Gewijzigde locatiekeuze: strook
tussen Klaver 7 en A67 (in plaats van
in Klaver 7); tevens locatie voor
biovergistingscentrale

- Nieuwe locatie leidt tot minste verslechtering woon- en
leefklimaat

- Door aanwezigheid iv-bedrijven in Klaver 7 ontstaat ongewenste
belemmering voor latere bedrijvenontwikkeling

- Locatie iv/biovergisting nabij glas/bedrijven biedt kansen voor
energie-uitwisseling

Windturbines Zoekgebied windturbines aan
noordwestzijde beperken tot (op
enige afstand van)
Grubbenvorsterweg

- Voorkomen van geluids- en schaduwhinder van woningen
- Voorkomen van dominante visuele effecten nabij Sevenum en

woonbuurt Grubbenvorsterweg en zone Groote Molenbeek

Doorkijk ontwikkeling tot 2030/2040

Klaver 7 (boom- en
containerteelt)

Aanpassing westelijke begrenzing - Vergroting bufferzone naar Zeesweg
- Aanpassing aan bestaande kavelstructuur

Siberië-West
(Klaver 13,
glastuinbouw)

Geen iv-bedrijven - Locatie iv-bedrijven: zie hiervoor

Verkeersstructuur

Capaciteit
aansluiting A67

Reservering GPL 2e fase voor na 2022;
optie opwaardering/reconstructie
Eindhovenseweg en bestaande
aansluiting A67 blijft eveneens in
beeld

- Capaciteit aansluiting Eindhovenseweg/A67 conform project GPL
1e fase op termijn mogelijk niet afdoende

- Afweging samen met Rijk bezien in kader van opwaardering/
verbreding A67 derhalve biedt huidige informatie onvoldoende
basis voor afweging tussen 2 oplossingen

Venrayseweg/
woon- en leefklimaat
buurtschap
Californië

Reservering verbindingsweg
Californië/Venrayseweg -
Greenportring voor na 2022

- Tot 2022 blijft intensiteit op Horsterweg/Venrayseweg naar
verwachting nog binnen aanvaardbare grenzen

- Na 2022 realisering (definitief besluit op basis van uitkomsten
monitoring)

- Ter verbetering leefklimaat buurtschap Californië
- Ter verbetering ecologische passagemogelijkheden Venrayseweg

Daarnaast zijn extra mitigerende maatregelen aanbevolen om de effecten verder te beperken.
Onderstaand zijn de mitigerende maatregelen ter verdere beperking van de effecten op het woon- en
leefmilieu weergegeven. Er zijn nog geen besluiten genomen of deze maatregelen worden uitgevoerd.

tabel 4.5 Extra mitigerende maatregelen voorkeursalternatief (deel 1)
Onderdeel, aspect Wijziging ten opzichte van

basisalternatief/robuustheidsanalyse
Motivering

Verkeer en vervoer

Mobiliteitsbeleid - Realisering railterminal
- Optimalisering ov-ontsluiting
- Mobiliteitsmanagement in

samenwerking met bedrijven

- Beperking milieueffecten verkeer en vervoer
- Beperking omvang extra (vracht)verkeer via de weg

Horsterweg Verlaging snelheid nabij agribusiness
naar 50 km/h;
Weginrichting en ontsluiting
agribusiness daarop afstemmen met
behoud van de laanbomen

- Beperking functie voor doorgaand verkeer/voorkomen
sluipverkeer

- Behoud beeld/voorkomen van ingrijpende reconstructie (bij 80
km/h wel nodig)

- Verkeersveiligheid gaat omhoog vanwege groot aandeel
landbouwverkeer en inritten

Grubbenvorsterweg/
Sevenumseweg

Verlaging feitelijke snelheid met
inrichtingsmaatregelen naar
maximaal 50 of 60 km/h

- Verhoging veiligheid/woon- en leefklimaat gewenst
- Voor komen sluipverkeer; doorgaande functie is met komst GPL

niet meer nodig

Aansluiting
Eindhovenseweg/A67

Optimalisering VRI's - Verbetering verkeersafwikkeling/vergroting capaciteit
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tabel 4.6 Extra mitigerende maatregelen voorkeursalternatief (deel 2)
Onderdeel, aspect Wijziging ten opzichte van

basisalternatief/robuustheidsanalyse
Motivering

Geluid

Industrielawaai
bedrijventerreinen

Waar nodig beperking cumulatief
geluid tot 50 dB(A) met behulp van
gemeentelijk geluidsbeleid/nota
industriegeluid en een geluidsruimte-
verdeelplan

- Behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij
bestaande woningen

Wegverkeerslawaai Kansen gebiedsontwikkeling benutten
voor vermindering geluidsbelasting
(verlaging snelheid wegen, evt. wal
langs A73 in Klaver 11)

- Behoud en mogelijk verbetering van een aanvaardbaar woon-
en leefklimaat bij bestaande woningen

Luchtkwaliteit en geur veehouderij

Luchtkwaliteit
plangebied

Geen aanvullende maatregelen.
Verlaging snelheid leidt wel tot
verbetering.

- Er wordt overal aan geldende grenswaarden voldaan;
verbetering is altijd wenselijk

Geurhinder iv-
bedrijven

Emissiebeperkende maatregelen bij
iv-bedrijven (zie hiervoor)

- Optimale emissiebeperkende maatregelen zijn primair nodig in
verband met stikstofdepositie iv-bedrijven, tevens effectief ten
behoeve van beperking geurhinder en ammoniak

Licht- en schaduwhinder

Verlichting
bedrijventerreinen

Beperking verlichting en toepassing
hinderbeperkende armaturen

- Door veelvuldige verlichting op logistieke bedrijventerreinen
kan hinder bij woningen/in de robuuste groenstructuur
ontstaan

Slagschaduw
windturbines

Automatische stilstandregeling op
windturbines

- Voorkomen schaduwhinder bij woningen

Landschap en cultuurhistorie

Bebouwingshoogte
bedrijvenclusters

- Beperking maximale bebouwings-
hoogte nabij bebouwingslinten en
RGS tot 15m
- Extra kwaliteitseisen bebouwing via
beeldregieplan

- Voorkomen van dominante visuele invloed
- Accent op groen/recreatief karakter en cultuurhistorisch

karakter bebouwingslinten

Bebouwingslinten/100
m-zone

- Opstellen inrichtingsplan per
initiatief
- Toepassen ontwerpprincipes
landschapsplan bij ontwikkelingen

- Door verlies agrarische functie van gronden dreigt
verrommeling, terwijl kwaliteitsverbetering gewenst is

Oude
groenelementen

Behoud/inpassing van de aanwezige
elementen

- Optimalisering ruimtelijke kwaliteit
- Voorkomen van boscompensatie

Cultuurhistorische
wegen

Waar mogelijk behoud en versterking
herkenbaarheid van bestaande wegen
binnen nieuwe werklandschappen,
met name van wegen met
verbindende functie

- De meeste bestaande wegen hebben een historische betekenis
(> 100 jaar oud, deels > 200 jaar)

- Er is wel onderscheid te maken tussen verbindende wegen en
ondergeschikte wegen (ontsluitend, in landschap al nauwelijks
meer te zien)

Wegkapellen en -
kruisen

Behoud en inpassing en waar mogelijk
restauratie

- Het betreft kleine elementen die eenvoudig zijn in te passen of
te restaureren

Externe veiligheid

Nieuwe risicovolle
inrichtingen

Vestigingsmogelijkheden beperken
tot klaverbladen nabij GPL

- Vestiging alleen aanvaardbaar op afstand van woningen/
bebouwingslinten

- Clustering gewenst om belemmering voor andere bedrijven te
voorkomen

Windturbines nabij
TPN

- Keuze voor een optimaal veilig
turbinetype, situering zo dicht
mogelijk tegen spoor aan
(ontheffing Prorail)

- Zoekgebied eindigt op gepaste
afstand ten zuiden van
Sevenumseweg

- Beperking extra ruimtebeslag
- Voorkomen/beperken belemmering voor bedrijven op TPN
- Voorkomen overlast bestaande woningen/linten



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 36 van 174

Naast het planMER is een Gezondheidseffectscreening van de structuurvisie Klavertje 4 uitgevoerd.
(Arcadis, 2012). In tabel 4.7 is de beoordeling van het gezondheidsklimaat van het voorkeursalternatief
van Klavertje 4 in 2022 voor diverse thema's weergegeven. De gearceerde vakken in de tabel geven het
gezondheidsklimaat in 2022 weer conform onderstaande GES-scores. De '0' en '+' in de tabel geven de
veranderingen weer als gevolg van Klavertje 4 op de thema's. Voor een aantal thema's was reeds in de
referentiesituatie 2022 sprake van een onvoldoende milieugezondheidsklimaat, onder andere voor het
thema bedrijven, windmolens en geluidhinder en voor het thema wegverkeer en geluidhinder. De
gezondheidseffecten als gevolg van Klavertje zijn hoofdzakelijk neutraal of verbeteren licht (veel '0' en
'+').

tabel 4.7 Beoordeling gezondheidseffecten structuurvisie Klavertje 4
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Grubbenvorst 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

Sevenum 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

Horst 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0

Maasbree + 0 0 0 + 0 0 0 0 0

Venlo 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

Californië 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0

Heierhoeve 0 - 0 0 + 0 0 0 0 0

Grubbenvorst/

Sevenumseweg

0 0 0 0 + 0 + 0 0 0

Rozendaal /

Zeesweg

0 + 0 0 + 0 0 0 0 0

Dijkerheideweg 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

GES-score Milieugezondheidskwaliteit

0 Zeer goed

1 Goed

2 Redelijk

3 Vrij matig

4 Matig

5 Zeer matig

6 Onvoldoende

7 Ruim onvoldoende

8 Zeer onvoldoende
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4.3 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg

Doel en programma
LOG Witveldweg is één van de door de provincie Limburg aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden.
De gemeente Horst aan de Maas faciliteert de ontwikkeling van het LOG Witveldweg als
projectvestigingsgebied voor intensieve veehouderij.

Agrarische functies
Het voornemen van de gemeente Horst aan de Maas voor het LOG Witveldweg is tweeledig:
1. De intensieve veehouderij in het LOG Witveldweg door (her)vestiging van bedrijven stimuleren;
2. De identiteit van het gebied behouden en versterken.

figuur 4.5 bevat een weergave van de ligging van de bestaande agrarische bedrijven en bekende
agrarische initiatieven in het plangebied.

figuur 4.5 Agrarische bedrijven en bekende agrarische initiatieven LOG Witveldweg

Infrastructurele maatregelen
Het verkeer van en naar het LOG wordt afgewikkeld via de op-/afrit bij Horst (Witveldweg -
Meldersloseweg- A73) (zie figuur 4.6). Er vinden infrastructurele aanpassingen plaats om de
verkeersveiligheid in het gebied te waarborgen, bestaande uit de aanleg van een vrijliggend fietspad
langs de Witveldweg, de verbreding van de Losbaan en Laagheide naar 4,5 meter en de aanleg van een
aantal passeerhavens.

Varkensbedrijf
Coenders
(recentelijk gevestigd)

Vleeskalverenbedrijf
Klopman (fase 1
recentelijk gevestigd,
fase 2 beoogde
uitbreiding)

Varkensbedrijf
Hendrikx - v/d Laak
(recentelijk gevestigd)

Rozenkwekerij
Coenders (beoogde
uitbreiding)

NGB: pluimveebedrijf
Kuijpers Kip (beoogde
nieuwvestiging)

NGB: Bio-
energiecentrale
(beoogde
nieuwvestiging)

Varkensvermeerdering
Vullings

Varkensmesterij
Vullings-Houben, in de
toekomst aangeduid
als NGB Heideveld
(beoogde uitbreiding)

Varkens-/pluimvee-
bedrijf J.J.A. Hagens

Varkensmesterij
Witveld BV

Akkerbouw- en
fruitteeltbedrijf
Keijsers-Smits

Varkensvermeerdering
Vullings-Jenniskens
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figuur 4.6 Ontsluiting LOG Witveldweg (Kragten, 2009)

Landschappelijke maatregelen
Om de identiteit van het gebied te behouden en het versterken is een Landschapsplan voor het LOG
opgesteld (Gemeente Horst aan de Maas, 2009). Hierin zijn concrete landschappelijke maatregelen
opgenomen voor de intensieve veehouderijen die zich vestigen en uitbreiden in het gebied. Het
Landschapsplan voorziet daarnaast in de versterking van de recreatieve en toeristisch waarden van het
gebied, waarvoor eveneens maatregelen zijn voorgesteld.

Recreatieve maatregelen
De visie is dat het gebied een toeristisch en recreatief toegankelijk karakter moet hebben. Door middel
van het fietspad, het opwaarden van het zandpad door het gebied en het vervolmaken van de
wandelstructuur Maasgaarden, wordt het gebied toegankelijk gemaakt om het te beleven.

figuur 4.7 Aanzicht toekomstige situatie LOG Witveldweg (Landschapsplan LOG Witveldweg, Gemeente Horst
aan de Maas, 2009)

Witveldweg
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Stand van zaken ontwikkelingen
Momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure voor het LOG. Het projectbesluit voor het Nieuw
Gemengd Bedrijf is verleend. De vergunningen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf zijn in procedure.

Inventarisatie beschikbare informatie
Onderstaand zijn de relevante onderzoeksrapportages en gegevens weergegeven op basis waarvan de
milieubeoordeling is uitgevoerd:
 Voorontwerp Bestemmingsplan LOG Witveldweg (Oranjewoud, maart 2012)

 Toetsingsadvies PlanMER LOG Witveldweg (Commissie m.e.r., oktober 2012)

 Aanvulling PlanMER bestemmingsplan LOG Witveldweg (Oranjewoud, september 2102)

 PlanMER bestemmingsplan LOG Witveldweg (Oranjewoud, maart 2012)

 Achtergrondrapporten PlanMER LOG Witveldweg (Oranjewoud, maart 2012)

 Landschapsplan LOG Witveldweg (Gemeente Horst aan de Maas, oktober 2009)

 Verkeersadvies LOG Witveldweg (Kragten, september 2009)

 Gebiedsvisie LOG Witveldweg (Gemeente Horst aan de Maas, februari 2008)

Beoordeling milieueffecten
De milieueffecten zijn in het planMER bij het bestemmingsplan onderzocht en beoordeeld. De volgende
tabel geeft een samenvattend overzicht van de beoordeling van de woon- en leefmilieueffecten van de
voorgenomen activiteiten op het plangebied en de directe omgeving. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen een planscenario (bekende beoogde behoefte aan nieuwvestiging, hervestiging en
uitbreiding van intensieve veehouderijen) en een maximumscenario (de maximale ontwikkelingsruimte
in het bestemmingsplan die aan de bestaande intensieve veehouderijen wordt gegeven conform de
uitgangspunten van de Gebiedsvisie LOG Witveldweg). Er is voor de effectenbeoordeling gebruik
gemaakt van de volgende vijfpuntsschaal.

Effectbeoordeling Omschrijving

- - beoordeling negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- beoordeling enigszins negatief ten opzichte van de referentiesituatie

0 beoordeling neutraal ten opzichte van de referentiesituatie

+ beoordeling enigszins positief ten opzichte van de referentiesituatie

+ + beoordeling positief ten opzichte van de referentiesituatie

tabel 4.8 Beoordeling milieueffecten bestemmingsplan LOG Witveldweg
Hoofdthema Deelthema Criterium Planscenario Maximumscenario

Verkeer Mobiliteitsontwikkeling,
Verkeersafwikkeling

Mogelijke effecten op mobliteitsontwikkeling en
verkeersafwikkeling

0 0

Verkeersveiligheid Kans op verslechtering van de verkeersveiligheid + +

Woon- en
leefmilieu

Geur Mogelijke effecten op geurbelasting op
geurgevoelige objecten

- - -

Lucht Mogelijke effecten op concentraties stikstofoxide
en fijn stof

0 / - 0 / -

Geluid Mogelijke effecten op geluidbelasting op
geluidgevoelige objecten

- -

Externe veiligheid Mogelijke externe veiligheidsrisico's 0 0

Gezondheid Kans op verspreiding van (dier-)ziekten van bedrijf
tot bedrijf

- -

Kans op besmetting via de lucht - -

Kans op gezondheidseffecten van geurhinder - -

Kans op gezondheidseffecten stofhinder 0 0

Landschap Landschap Mogelijke effecten op landschappelijke waarden - - -
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Uit de beoordeling blijkt dat de uitplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven naar het LOG leidt tot
een afwaartse beweging, waardoor het woon- en leefmilieu nabij de kernen, waar een aantal bedrijven
eerder was gevestigd, verbetert. Niettemin tonen de onderzoeksresultaten aan dat door de
concentratie van intensieve veehouderijen in het LOG het woon- en leefmilieu in het plangebied en van
omwonenden verslechtert. De effecten reiken niet verder dan het plangebied en de directe omgeving.
De verslechtering van het woon- en leefmilieu blijft binnen de wettelijke normen die gelden voor de
verschillende milieuaspecten luchtkwaliteit, geluid, alsook geur, indien maatregelen worden genomen
ter beperking van de geurhinder van een intensieve veehouderij. Ook zijn de externe veiligheidsrisico's
zeer beperkt. De effecten van de intensieve veehouderij op gezondheid zijn beperkt. Het landschap
wordt op een aantal locaties verdicht met agrarische bebouwing, waardoor de ruimtelijk-visuele
kwaliteit afneemt. De landschappelijke maatregelen beperken het effect op het landschap zoveel als
mogelijk en kunnen op de lange termijn (bij volgroeiing van de aangeplante bomen en struiken) leiden
tot een landschappelijke kwaliteitsverbetering van het gebied

4.4 Centrale verwerkinginstallatie (CVI) Raaieinde

Doel en programma
CVI Haven Raaieind bv heeft het voornemen een centrale verwerkingsinstallatie (CVI) en een
overslaghaven aan te leggen langs de Zandmaas. In de CVI wordt het materiaal (toutvenant) dat vrijkomt
bij diverse rivierverruimingsprojecten in de Zandmaas verwerkt tot bouwgrondstoffen, zoals zand en
grind. Vervolgens transporteren schepen en vrachtauto's de bouwgrondstoffen naar de klant. De
meeste klanten in de regio worden met vrachtauto's bevoorraad, terwijl de klanten buiten de regio per
schip worden voorzien.

De locatie heeft een grootte van ongeveer 42 hectare en wordt begrensd door:
 Oostzijde – Maas;
 Zuidzijde – Rijksweg A67;
 Westzijde – Venloseweg;
 Noordzijde – ter hoogte van rivierkilometer 112.

figuur 4.8 Eindbeelden exploitatiefase (Grontmij / DCM)

De voorgenomen activiteiten zijn onderscheiden in drie fasen:
1. aanlegfase: deze fase duurt circa 3 jaar;
2. exploitatiefase: deze fase duurt 20 jaar;
3. eindfase: deze fase start na de 20-jarige exploitatiefase.
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Tijdens de aanlegfase wordt in een aantal stappen onder andere de havenarm gegraven, de
verwerkingsinstallatie opgebouwd en worden geluidwerende voorzieningen aangebracht. Gedurende de
exploitatieperiode wordt het toutvenant dat vrijkomt bij de uitvoering van de verschillende
Zandmaasprojecten in de CVI verwerkt. De hoeveelheid 'was en mors' die gedurende de exploitatiefase
vrijkomt, wordt in het noordelijk deel van het plangebied 'omgeput'. In de eindfase kan de natuur in het
noordelijke gedeelte van het plangebied zich verder ontwikkelen. De verwerkingsinstallatie zelf zal
worden gedemonteerd. De havenarm wordt niet gedempt na de exploitatiefase.

Infrastructurele maatregelen
De ontsluitingsweg van en naar het plangebied sluit niet rechtstreeks aan op de weg Raaieind, maar op
het zuidelijk wegvak van de Venloseweg (zie figuur 4.9). De rechtstreekse fietsroute Grubbenvorst –
Venlo wordt hierdoor gewijzigd. Gekozen wordt voor vrijliggende fietsvoorzieningen langs de weg
Raaieind die aansluit op de rotonde Venrayseweg. Ter plaatse van de toegangsweg naar de CVI wordt
een fietstunnel gerealiseerd.

figuur 4.9 Ontsluiting CVI Raaieinde en vrijliggende fietsvoorzieningen langs de weg Raaieind (= rood gearceerd)
(Kragten, 2013)

Landschappelijke maatregelen
Het huidige open karakter zal tijdens de aanleg en exploitatieperiode (deels) verloren gaan. Om het
aangezicht vanuit de omgeving niet aan te tasten, wordt rondom de installatie een zichtwal aangelegd.
In de eindsituatie, als het natuurgebied weer is opengesteld, zal een compleet nieuw landschap zijn
ontstaan.

Recreatieve maatregelen
In het noordelijke gedeelte van het plangebied waar natuur wordt ontwikkeld zijn vormen van
extensieve recreatie toegestaan. In de eindfase (na circa 43 jaar) wordt voor de toekomstige invulling
van het zuidwestelijke deelgebied eveneens gedacht aan extensieve recreatie.

Stand van zaken ontwikkelingen
Het bestemmingsplan CVI Raaieinde is op 11 februari 2014 door de raad vastgesteld. De aanvragen voor
een aantal vergunningen zijn ingediend bij de provincie Limburg. Momenteel zijn nog geen
vergunningen verleend en zijn de aanlegwerkzaamheden nog niet gestart.

Venloseweg

Venloseweg

Toegangsweg
CVI Raaieind

Raaieind

Spoor

Venrayseweg
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Inventarisatie beschikbare informatie
Onderstaand zijn de relevante onderzoeksrapportages en gegevens weergegeven op basis waarvan de
milieubeoordeling is uitgevoerd.
 Bestemmingsplan CVI Raaieinde (Grontmij, februari 2014)

 C.V.I. Haven Raaieinde te Grubbenvorst Geluidonderzoek aanvulling op het MER en bijlage van de

aanvraag omgevingsvergunning (LBP Sight, februari 2013)

 Toetsingadvies BesluitMER CVI Zandmaas (Commissie m.e.r., januari 2012)

 BesluitMER bestemmingsplan CVI Haven Raaieinde (Grontmij, juni 2012)

 Achtergrondrapporten BesluitMER CVI Haven Raaieinde (Grontmij, juni 2012)

 Meerjarenplan Zandmaas 2 (Provincie Limburg, februari 2009)

 PlanMER Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) Zandmaas (Groen-planning Maastricht bv / Grontmij,

maart 2008)

Beoordeling milieueffecten
De milieueffecten zijn in het planMER bij het bestemmingsplan onderzocht en beoordeeld in het
plangebied en directe omgeving. Ter vergelijking met de milieueffectbeoordelingen van de andere
gebiedsontwikkelingen is de in het MER opgenomen effectenbeoordeling deels omgezet naar de
beoordelingsmethodiek conform de andere gebiedsontwikkelingen. Er is voor de effectenbeoordeling
gebruik gemaakt van onderstaande vijfpuntsschaal.

Effectbeoordeling Omschrijving

- - beoordeling negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- beoordeling enigszins negatief ten opzichte van de referentiesituatie

0 beoordeling neutraal ten opzichte van de referentiesituatie

+ beoordeling enigszins positief ten opzichte van de referentiesituatie

+ + beoordeling positief ten opzichte van de referentiesituatie

tabel 4.9 Beoordeling woon- en leefmilieueffecten bestemmingsplan CVI Raaieinde

Uit de beoordeling blijkt dat de exploitatie van de verwerkingsinstallatie leidt tot extra
verkeersbewegingen en daardoor tot extra geluidbelasting. Ook de zandverwerkingsinstallatie zelf leidt
tot extra geluidbelasting (industrielawaai). Door de schepen is bij geen van de omliggende woningen een
relevante geluidsbijdrage te verwachten. Mogelijk wordt door de CVI laagfrequent geluid geproduceerd.
Middels mitigerende maatregelen is dit te voorkomen. Trillingen vanwege vrachtverkeer of het gebruik
van de CVI zijn er nauwelijks. Ten aanzien van luchtkwaliteit is berekend dat in de omgeving op geen
enkel toetspunt buiten de inrichting de grenswaarden voor stikstofdioxide en voor fijn stof worden
overschreden. Gezien de activiteiten die zullen plaatsvinden in het plangebied, is de kans aanwezig dat
verspreiding van grof stof / waaivuil plaats vindt. Middels het treffen van mitigerende maatregelen

Thema Criterium Omvang effect Ernst effect

Infrastructuur Verkeersstructuur beperkt 0

Verkeersintensiteiten beperkt -

Verkeersveiligheid beperkt 0

Langzaam verkeer geen n.v.t.

Openbaar vervoer geen n.v.t.

Ondergrondse infrastructuur geen n.v.t.

Geluid en trillingen Wegverkeerslawaai beperkt - -

Industrielawaai groot -

Scheepvaartgeluid groot 0

Laagfrequent geluid nog niet bekend - -

Trillingen geen n.v.t.

Lucht Stankcirkels geen n.v.t.

Luchtkwaliteit geen n.v.t.

Stof en waaivuil beperkt - -

Veiligheid Externe veiligheid groot 0

Nautische veiligheid groot 0

Landschap Landschappelijke kwaliteiten groot (tijdelijk) - - (tijdelijk)
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is dit te voorkomen. Realisatie van de CVI leidt naar verwachting, vanwege de zeer beperkte toename
van het aantal mensen in het plangebied, niet tot een significante toename van het plaatsgebonden
risico of het groepsrisico.

Gedurende het plan- en ontwerpproces voor de CVI zijn reeds verschillende mitigerende maatregelen
bedacht. Uitgangspunt voor het voorkeursalternatief is het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA);
een optimalisatie van het basisalternatief, waarbij voor wat betreft de ontsluitingsstructuur van het
plangebied wordt gekozen voor ontsluiting in westelijke richting, met een geoptimaliseerde
kruispuntoplossing met de weg Raaieind (zie beschreven onder 'infrastructurele maatregelen') en voor
het ontwerp van de haven een aangepaste invaart.

Daarnaast wordt een aantal maatregelen die bij het MMA zijn benoemd in het voorkeursalternatief
overgenomen. De relevante mitigerende maatregelen voor het woon- en leefklimaat zijn in de volgende
tabel weergegeven.

tabel 4.10 Mitigerende maatregelen MMA
Thema Mitigerende maatregel

Landschap Om het aangezicht vanuit de omgeving niet aan te tasten, wordt rondom de installatie een zichtwal
aangelegd.

Verkeer Om de verkeersveiligheid te bevorderen, is als mitigerende maatregel voorgesteld om daar waar de fysieke
ruimte dit toelaat, vrijliggende fietsvoorzieningen aan weerzijden van het Raaieinde te realiseren, om
fietsers maximaal te scheiden van het vrachtverkeer van en naar de CVI. Na afronding van de m.e.r.-
procedure is besloten een fietstunnel onder de toegangsweg naar het CVI-terrein aan te leggen.

Geluid Om de geluideffecten van de verwerkingsinstallatie naar de omgeving te beperken, zijn in het akoestisch
onderzoek meerdere mitigerende maatregelen voorgesteld om door de initiatiefnemer te worden
getroffen:

- opwerpen van geluidwallen 1, 2, 3 en 4 met een hoogte van minimaal 6 meter

- het aankopen van de 2 meest geluidbelaste woningen Raaieinde 3 en Venloseweg 79(Noot: Deze
woningen zijn inmiddels door de initiatiefnemer aangekocht). Indien hier niet voldaan kan worden aan
de binnenwaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde, dan zullen aanvullende geluidwerende maatregelen
getroffen worden zoals het aanbrengen van isolerend glas en suskastjes

- geen transport per as tussen 19.00 uur en 06.00 uur

- niet in werking stellen van de grindstraat in de avondperiode en de nachtperiode. Deze is dus tussen
19.00 uur en 07.00 uur de volgende dag niet in bedrijf (organisatorische maatregel)

- het beperkt in werking stellen van de breker en het omkasten van de breker. De totale bronsterkte van
de breker met omkasting mag niet meer zijn dan LW = 106 dB(A)

- het (deels) omkasten van de All Jig. De bronsterkte van de All Jig mag niet meer zijn dan LW = 100 dB(A);

- de zwaardwassers aan de bovenzijde afdichten

- de loskraan op het losponton alsmede de wiellader zijn geluidarm

- de voorraaddepots zullen op hoogte worden gehouden, waardoor de depots de diverse laaggelegen
geluidbronnen, zoals de zandzeven, zullen afschermen

Stof Om stofverspreiding te voorkomen, zullen geluidswallen die uit roofgrond zijn opgebouwd worden
ingezaaid en worden de rijpaden indien nodig bevochtigd. Daarnaast wordt in het MMA gezorgd dat het
materiaal van een geringe hoogte in de lostrechter wordt gebracht.

Bovendien blijft de inhoud van het opslagdepot vochtig doordat het een productie van maximaal 4 dagen
bevat. Door de kleinste fracties in silo’s op te slaan wordt de kans op verwaaiing van dit materiaal
geminimaliseerd. Het overige materiaal wordt in het MMA bevochtigd om verwaaiing tegen te gaan.
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5 Inventarisatie reikwijdte en cumulatie van planeffecten

5.1 Inleiding

Onderstaand zijn per gebiedsontwikkeling de woon- en leefmilieueffecten per kern weergegeven:
 In hoeverre de planeffecten reiken in de kern, en;
 Of sprake is van cumulatie van de planeffecten van de gebiedsontwikkelingen op de kern.

Iedere paragraaf sluit af met een overzichtstabel van de reikwijdte en cumulatie van de planeffecten en
op welke wijze de effecten nader worden beschouwd in hoofdstuk 6 tot en met 10 op basis van een
kwalitatieve analyse of aanvullende berekeningen.

5.2 Grubbenvorst

5.2.1 Verkeer

tabel 5.1 Reikwijdte en cumulatie planeffecten verkeer in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Zeer beperkte verkeerstoenamen in de

kern tot 2022, I/C-verhouding blijft in

2022 onder de 50%

- Waarneembare verkeerstoenamen in de

kern in 2030, I/C-verhouding blijft in 2030

onder de 80%

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten op de verkeersafwikkeling in

Grubbenvorst in 2022. Licht negatieve

effecten op de verkeersafwikkeling in

Grubbenvorst in 2030.

- Vanwege beperkte toenamen en

voldoende capaciteit op wegen geen

negatieve verkeersveiligheidseffecten

verwacht.

- Conclusie: geen effecten op de
verkeersveiligheid in Grubbenvorst in
2022 en 2030

- Als gevolg van het fysiek afsluiten van

een ontsluiting aan de oostzijde van het

LOG richting Grubbenvorst, loopt de

ontsluiting via westzijde en afrit Horst

(nr. 11) op de A73: geen

verkeerstoename in Grubbenvorst

- Conclusie: geen effecten op de

verkeersafwikkeling in de kern

- Verbetering van de verkeersveiligheid

door aanleg van een fietspad langs de

Witveldweg : geen conflict langzaam

verkeer route Grubbenvorst-Horst met

landbouwverkeer LOG

- Conclusie: licht positieve effecten op de

verkeersveiligheid in Grubbenvorst

- Als gevolg van ontsluiting van CVI op A73

geen verkeerstoename in de kern

- Conclusie: geen effecten op de

verkeersafwikkeling in de kern

- Borging van de verkeersveiligheid door

aanleg van een fietstunnel: geen conflict

langzaam verkeer route Grubbenvorst-

Venlo met vrachtverkeer CVI

- Conclusie: licht positieve effecten op de

verkeersveiligheid in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van effecten op bereikbaarheid / verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in Grubbenvorst.
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5.2.2 Geluid

tabel 5.2 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geluid in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk geluidseffecten in plangebied

- Zeer beperkte effecten in 2022 als gevolg

van de zeer beperkte verkeerstoename in

de kern

- Beperkte effecten in 2030 als gevolg van

sterkere verkeerstoename in de kern

- Geen planbijdrage aan railverkeerslawaai

vanaf spoorlijn Venlo-Nijmegen

- Effecten van industrie reiken niet tot in de

kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Grubbenvorst in 2022. Licht negatieve

effecten in 2030

- Beperkte negatieve effecten reiken

niet verder dan 1 km rondom

plangebied

- Grubbenvorst ligt op circa 2 km vanaf

de oostzijde van plangebied

- Conclusie: geen effecten in

Grubbenvorst

- Effecten als gevolg van verkeerstoename

reiken niet tot in Grubbenvorst

- Zeer beperkte effecten als gevolg van de

toename van scheepvaart (maximaal 1 dB

op woningen nabij de Maas, overige

woningen lagere belastingen)

- Effecten als gevolg van industrie en

laagfrequent geluid reiken niet tot in de

kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Ja, mogelijk treedt cumulatie van geluidseffecten op van de toename van het wegverkeer als gevolg van Klavertje 4 en de toename van de
scheepvaartbewegingen als gevolg van CVI Raaieinde.

5.2.3 Luchtkwaliteit

tabel 5.3 Reikwijdte en cumulatie planeffecten luchtkwaliteit in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk luchtkwaliteitseffecten in

het plangebied in 2022

- Marginale negatieve effecten in 2022 als

gevolg van de zeer beperkte

verkeerstoename in de kern

- Wel sterkere verkeerstoenamen in de

kern in 2030, maar nog steeds zeer

beperkte negatieve effecten

- Effecten van industrie reiken niet tot in

de kern

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

effecten in Grubbenvorst in 2022 en 2030

- Zeer beperkte negatieve effecten reiken

niet verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

- Zeer beperkte negatieve effecten als

gevolg van de toename van de

scheepsvaart

- Effecten als gevolg van industrie reiken

niet tot in de kern

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

effecten in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Ja, enige cumulatie van luchtkwaliteitseffecten treedt op van het wegverkeer als van Klavertje 4 en de toename van de scheepvaartbewegingen van
CVI Raaieinde.

5.2.4 Geur

tabel 5.4 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geur in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Geureffecten reiken nagenoeg niet

verder dan plangebied

- Geen effecten in Grubbenvorst

- De leefkwaliteit ten aanzien van geur in

de omgeving van het LOG verandert

nagenoeg niet

- Grubbenvorst ligt op circa 2 km van het

plangebied

- Geen effecten in Grubbenvorst

- Geen geureffecten

- Geen effecten in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van geureffecten, danwel van cumulatie van geureffecten in Grubbenvorst
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5.2.5 Externe veiligheid

tabel 5.5 Reikwijdte en cumulatie planeffecten externe veiligheid in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Externe veiligheidseffecten reiken

nagenoeg niet verder dan het plangebied

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

- LOG heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

- CVI heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van externe veiligheidseffecten, danwel van cumulatie van externe veiligheidseffecten in Grubbenvorst

5.2.6 Gezondheid

tabel 5.6 Reikwijdte en cumulatie planeffecten gezondheid in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Gezien de (zeer) licht negatieve geluids-

en luchtkwaliteitseffecten zijn de

gezondheidseffecten in de kern eveneens

zeer beperkt

- Geluids- en luchtkwaliteitseffecten als

gevolg van industrie reiken niet tot in de

kern, effecten als gevolg van verkeer tot

in zeer beperkte mate in de kern

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

door de aanleg van de Greenportbikeway

- Conclusie: zeer beperkt negatieve

gezondheidseffecten in Grubbenvorst,

licht positieve effecten op kwaliteit van

de leefomgeving in Grubbenvorst

- Grubbenvorst ligt op circa 2 km van het

plangebied

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

zeer licht door aanleg wandelroute door

het LOG

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

gezondheidseffecten in Grubbenvorst,

licht positieve effecten op kwaliteit van

de leefomgeving in Grubbenvorst

- Gezien de (zeer) beperkte geluids- en

luchtkwaliteitseffecten als gevolg van

wegverkeer en scheepvaartverkeer zijn

de gezondheidseffecten in de kern zeer

beperkt

- Geluids- en luchtkwaliteitseffecten als

gevolg van industrie reiken niet tot in de

kern

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

licht door realisatie extensieve recreatie

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

gezondheidseffecten in Grubbenvorst,

licht positieve effecten op kwaliteit van

de leefomgeving in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Ja, enige cumulatie van gezondheidseffecten treedt op als gevolg van de grotere verkeerstoenamen van Klavertje 4 en de toename aan

scheepvaartbewegingen van Raaieinde.

5.2.7 Landschap en visuele veranderingen

tabel 5.7 Reikwijdte en cumulatie planeffecten landschap en visuele veranderingen in Grubbenvorst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Licht negatieve veranderingen in zicht

(doorkijk op westzijde) vanuit de kern

- Vrijwel geen veranderingen in zicht op de

kern

- Lichthindereffecten van glastuinbouw

Californië en Siberië reiken niet tot in

Grubbenvorst

- Slagschaduwhindereffecten van

windturbines reiken nagenoeg niet

verder dan directe omgeving

- Conclusie: licht negatieve effecten op

zicht vanuit de westzijde van

Grubbenvorst, vrijwel geen effecten voor

zicht op Grubbenvorst, geen lichthinder-

en slagschaduwhindereffecten in

Grubbenvorst

- Geen veranderingen in zicht (doorkijk) op

noordwestzijde vanuit de kern door

tussenliggende beplanting en

ontwikkelingen van Klavertje 4

- Geen veranderingen in zicht op de kern

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

- Geen veranderingen in zicht (doorkijk) op

zuidzijde /CVI Raaieinde vanuit de kern

door tussenliggende beplanting en

ontwikkelingen van Klavertje 4

- Geen veranderingen in zicht op de kern

- Conclusie: geen effecten in Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Ja, de cumulatie van effecten op het landschapsbeeld rondom Grubbenvorst is echter zeer beperkt, omdat bestaande bospercelen en de
ontwikkelingen van Klavertje 4 het zicht op de ontwikkelingen in LOG Witveldweg en CVI Raaieinde beperken.
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5.2.8 Recreatie

tabel 5.8 Reikwijdte en cumulatie planeffecten recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet in
Grubbenvorst

Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Toename aanbod recreatieve

uitloopmogelijkheden met fiets en te

voet aan westzijde van Grubbenvorst

- Conclusie: licht positieve effecten voor

inwoners van Grubbenvorst

- Op enige afstand (noordwestzijde) van

Grubbenvorst beperkte toename aanbod

recreatieve uitloopmogelijkheden te

voet, wel tussen agrarische bedrijvigheid

- Conclusie: zeer licht positieve effecten

voor omwonenden, zeer beperkte

effecten voor inwoners van Grubbenvorst

- Beperkte toename aanbod recreatieve

uitloopmogelijkheden te voet

- Conclusie: licht positieve effecten voor

inwoners van Grubbenvorst

Cumulatie effecten

Ja, enige cumulatie van de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de inwoners van Grubbenvorst.

5.2.9 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten

In tabel 5.9 is de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kern Grubbenvorst
samengevat weergegeven. Daarnaast zijn in de tabel de vervolgstappen voor de milieubeoordeling
benoemd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 6.

tabel 5.9 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten gebiedsontwikkelingen in Grubbenvorst
Thema Klavertje 4 LOG Wit-

veldweg
CVI

Raaieinde
Cumulatie Vervolganalyse in hoofdstuk 6

Verkeer    nee - Nadere analyse op basis van verkeersgegevens uit Verkeersmodel

GPL tbv Klavertje 4 en infrastructurele maatregelen uit planMER

Klavertje 4, planMER LOG Witveldweg en bestemmingsplan CVI

Raaieinde

Geluid   ja,

mogelijk

- Nadere geluidsberekeningen op basis van Verkeersmodel GPL en

resultaten scheepvaartlawaai uit het planMER CVI Raaieinde

Luchtkwaliteit   ja - Nadere luchtkwaliteitsberekeningen op basis van Verkeersmodel

GPL en op basis van scheepvaartbewegingen uit het planMER CVI

Raaieinde

Geur n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Externe

veiligheid

n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Gezondheid   ja - Nadere analyse op basis van GES Klavertje 4,

gezondheidsberekeningen in relatie tot luchtkwaliteit op basis

van Verkeersmodel GPL en analyse kwaliteit van de leefomgeving

Landschap en

visuele

veranderingen

  ja - Nadere analyse landschappelijke maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4 en planMER CVI Raaieinde

Recreatie    ja - Nadere analyse recreatieve maatregelen op basis van planMER

Klavertje 4, Landschapsplan LOG Witveldweg en planMER CVI

Raaieinde

 = Effecten reiken (ongeacht de effecten positief/negatief en klein/groot zijn) tot in de kern Grubbenvorst.
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5.3 Horst

5.3.1 Verkeer

tabel 5.10 Reikwijdte en cumulatie planeffecten verkeer in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Vrijwel geen verkeerstoenamen in de

kern tot 2022, I/C-verhouding blijft in de

kern in 2022 nagenoeg gelijk

- Waarneembare verkeerstoenamen in de

kern in 2030, I/C-verhouding neemt in de

kern in 2030 toe

- Geen verslechtering van de

verkeersveiligheid in 2022 en 2030

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Horst in 2022, licht negatieve

effecten in Horst in 2030

- Ontsluiting loopt via westzijde en afrit

Horst (nr. 11) op de A73: geen

verkeerstoename in de kern

- Geen effecten in Horst

- Als gevolg van ontsluiting van CVI op A73

geen verkeerstoename in de kern

- Geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van verkeerseffecten in Horst.

5.3.2 Geluid

tabel 5.11 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geluid in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk geluidseffecten in het

plangebied

- Zeer beperkte effecten in 2022 als gevolg

van de zeer beperkte verkeerstoename in

de kern

- Zeer beperkte effecten in 2030 als gevolg

van de beperkte verkeerstoename in de

kern

- Effecten van industrie reiken niet tot in de

kern

- Effecten van railverkeer op spoorlijn

Eindhoven-Venlo reiken niet tot in de kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Horst in 2022 en in 2030.

- Geluidseffecten reiken niet verder

dan 1 km rondom plangebied

- Horst ligt op ruim 2 km vanaf de

oostzijde van plangebied

- Conclusie: geen effecten in Horst

- Geluidseffecten reiken niet tot in Horst

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van geluidseffecten in Horst.

5.3.3 Luchtkwaliteit

tabel 5.12 Reikwijdte en cumulatie planeffecten luchtkwaliteit in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk luchtkwaliteitseffecten in

het plangebied

- Marginale effecten in 2022 als gevolg van

de zeer beperkte verkeerstoename

- Zeer beperkte effecten in 2030 als gevolg

van de beperkte verkeerstoename

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Horst

- Zeer beperkte effecten reiken niet verder

dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Horst

- Luchtkwaliteitseffecten reiken niet tot in

Horst

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van luchtkwaliteitseffecten in Horst.
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5.3.4 Geur

tabel 5.13 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geur in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Geurffecten reiken nagenoeg niet verder

dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Horst

- De leefkwaliteit ten aanzien van geur in

de omgeving van het LOG verandert

nagenoeg niet

- Horst ligt op circa 2 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Horst

- Geen geureffecten

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van geureffecten, danwel cumulatie van geureffecten in Horst.

5.3.5 Externe veiligheid

tabel 5.14 Reikwijdte en cumulatie planeffecten externe veiligheid in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten op externe veiligheidsrisico's

reiken nagenoeg niet verder dan het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Horst

- LOG heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Conclusie: geen effecten in Horst

- CVI heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van externe veiligheidseffecten, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in Horst.

5.3.6 Gezondheid

tabel 5.15 Reikwijdte en cumulatie planeffecten gezondheid in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Gezien de (zeer) licht negatieve geluids-

en luchtkwaliteitseffecten zijn de

gezondheidseffecten in Horst eveneens

zeer beperkt

- Geluids- en luchtkwaliteitseffecten als

gevolg van industrie reiken niet tot in de

kern, effecten als gevolg van verkeer tot

in zeer beperkte mate in de kern

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

door de aanleg van de Greenportbikeway

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

gezondheidseffecten in Horst, licht

positieve effecten op kwaliteit van de

leefomgeving in Horst

- Grubbenvorst ligt op ruim 2 km van het

plangebied

- Conclusie: te verwaarlozen negatieve

effecten in Horst

- Gezondheidseffecten reiken niet tot in

Horst

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van gezondheidseffecten in Horst.
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5.3.7 Landschap en visuele veranderingen

tabel 5.16 Reikwijdte en cumulatie planeffecten landschap en visuele veranderingen in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Vrijwel geen veranderingen in zicht

(doorkijk op zuidoostzijde) vanuit de kern

Horst

- Geen veranderingen in zicht op de kern

Horst

- Lichthindereffecten van glastuinbouw

Californië en Siberië reiken niet tot in

Horst

- Slagschaduwhindereffecten van

windturbines reiken nagenoeg niet

verder dan directe omgeving

- Conclusie: vrijwel geen effecten op zicht

vanuit de kern, geen effecten voor zicht

op Horst, geen licht- en

slagschaduwhindereffecten in de kern

- Geen veranderingen in zicht vanuit de

kern Horst, door afschermende werking

van A73

- Geen veranderingen in zicht op de kern

Horst

- Conclusie: geen effecten in Horst

- Landschapseffecten reiken niet tot in

Horst

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van effecten op het landschapsbeeld rondom Horst.

5.3.8 Recreatie

tabel 5.17 Reikwijdte en cumulatie planeffecten recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet in Horst
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Enige toename recreatieve

uitloopmogelijkheden aan zuidoostzijde

van de kern

- Conclusie: licht positieve effecten in

Horst

- Beperkte toename recreatieve

uitloopmogelijkheden ten noordoosten

van de A73

- Conclusie: zeer licht positieve effecten in

Horst

- De recreatieve mogelijkheden in CVI

liggen op te grote afstand van de kern

- Conclusie: geen effecten in Horst

Cumulatie effecten

Ja, er is in heel beperkte mate sprake van cumulatie van effecten in de kern. Er is sprake van licht positieve effecten op de recreatieve

uitloopmogelijkheden aan de zuidoostzijde van de kern Horst als gevolg van de ontwikkelingen in Klavertje 4 en in zeer beperkte mate als gevolg van

de ontwikkelingen in het LOG.
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5.3.9 Overzicht en vervolgstappen

In tabel 5.18 is de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kern Horst samengevat
weergegeven. Daarnaast zijn in de tabel de vervolgstappen voor de milieubeoordeling benoemd. Deze
zijn beschreven in hoofdstuk 7.

tabel 5.18 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten gebiedsontwikkelingen in Horst
Thema Klavertje 4 LOG Wit-

veldweg
CVI

Raaieinde
Cumulatie Vervolganalyse in hoofdstuk 7

Verkeer  nee - Nadere analyse op basis van verkeersgegevens uit Verkeersmodel

GPL tbv Klavertje 4 en infrastructurele maatregelen uit planMER

Klavertje 4

Geluid  nee - Nadere geluidsberekeningen op basis van Verkeersmodel GPL

Luchtkwaliteit  nee - Nadere luchtkwaliteitsberekeningen op basis van Verkeersmodel

GPL

Geur n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Externe

veiligheid

n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Gezondheid  nee - Nadere analyse op basis van GES Klavertje 4 en berekeningen

gezondheid irt luchtkwaliteit op basis van Verkeersmodel GPL

Landschap en

visuele

veranderingen

 nee - Nadere analyse landschappelijke maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4

Recreatie   nee - Nadere analyse recreatieve maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4 en Landschapsplan LOG Witveldweg

 = Effecten reiken (ongeacht de effecten positief/negatief en klein/groot zijn) tot in de kern Horst.
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5.4 Lottum

5.4.1 Verkeer

tabel 5.19 Reikwijdte en cumulatie planeffecten verkeer in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Vrijwel geen verkeerstoenamen in de

kern tot 2022, I/C-verhouding blijft in de

kern in 2022 nagenoeg gelijk

- Beperkte verkeerstoenamen in de kern in

2030, I/C-verhouding neemt in de kern in

2030 toe

- Geen verslechtering van de

verkeersveiligheid in 2022 en 2030

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Lottum in 2022, zeer licht

negatieve effecten in Lottum in 2030

- Ontsluiting loopt via westzijde en afrit

Horst (nr. 11) op de A73: geen

verkeerstoename in de kern

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Als gevolg van ontsluiting van CVI op A73

geen verkeerstoename in de kern

- Conclusie: geen effecten in Lottum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van verkeersveiligheidseffecten in Lottum.

5.4.2 Geluid

tabel 5.20 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geluid in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk geluidseffecten in plangebied

- Vrijwel geen effecten in 2022 als gevolg van

vrijwel geen verkeerstoename in de kern

- Beperkte geluidseffecten in 2030 als gevolg

van sterkere verkeerstoename in de kern

- Effecten van industrie reiken niet tot in de

kern

- Geen planbijdrage aan railverkeerslawaai

vanaf spoorlijn Venlo-Nijmegen

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Lottum in 2022, licht negatieve effecten

in 2030

- Geluidseffecten reiken niet verder

dan 1 km rondom plangebied

- Lottum ligt op circa 4 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Geluidseffecten als gevolg van

verkeerstoename reiken niet tot in Lottum

- Geluidseffecten als gevolg van

industrielawaai reiken niet tot in Lottum

- Zeer beperkte geluidseffecten als gevolg

van de toename van scheepvaart

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

effecten in Lottum

Cumulatie effecten

Ja, mogelijk treedt cumulatie van geluidseffecten op van de toename van het wegverkeer als gevolg van Klavertje 4 en de toename van de

scheepvaartbewegingen als gevolg van CVI Raaieinde.

5.4.3 Luchtkwaliteit

tabel 5.21 Reikwijdte en cumulatie planeffecten luchtkwaliteit in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk luchtkwaliteitseffecten in

het plangebied

- Vrijwel geen effecten in 2022 als gevolg

van vrijwel geen verkeerstoename

- Zeer beperkte effecten in 2030 als gevolg

van sterkere verkeerstoename

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Lottum in 2022, zeer beperkt

negatieve effecten in Lottum in 2030

- Zeer beperkt negatieve effecten reiken

niet verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Zeer beperkt negatieve effecten als

gevolg van de toename van de

scheepsvaart

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

effecten in Lottum

Cumulatie effecten

Ja, enige cumulatie van luchtkwaliteitseffecten treedt op als gevolg van de grotere verkeerstoenamen van Klavertje 4 en de toename aan
scheepvaartbewegingen van CVI Raaieinde.
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5.4.4 Geur

tabel 5.22 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geur in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Geureffecten reiken nagenoeg niet

verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- De leefkwaliteit ten aanzien van geur in

de omgeving van het LOG verandert

nagenoeg niet

- Lottum ligt op circa 4 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Geen geureffecten

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van geureffecten, danwel cumulatie van geureffecten in Lottum.

5.4.5 Externe veiligheid

tabel 5.23 Reikwijdte en cumulatie planeffecten externe veiligheid in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten reiken nagenoeg niet verder dan

plangebied

- Geen effecten in Lottum

- LOG heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Lottum

- CVI heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Lottum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van externe veiligheidseffecten, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in Lottum.

5.4.6 Gezondheid

tabel 5.24 Reikwijdte en cumulatie planeffecten gezondheid in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Gezien de (zeer) licht negatieve geluids-

en luchtkwaliteitseffecten zijn de

gezondheidseffecten in de kern eveneens

zeer beperkt

- Effecten op kwaliteit van de

leefomgeving reiken niet tot nabij Lottum

- Conclusie: zeer beperkt negatieve

gezondheidseffecten in Lottum

- Gezondheidseffecten reiken niet tot in

Lottum

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Gezien de (zeer) beperkte geluids- en

luchtkwaliteitseffecten als gevolg van

wegverkeer en scheepvaartverkeer zijn

de gezondheidseffecten in de kern zeer

beperkt

- Effecten op kwaliteit van de

leefomgeving reiken niet tot nabij Lottum

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

gezondheidseffecten in Lottum

Cumulatie effecten

Ja, enige cumulatie van gezondheidseffecten treedt op als gevolg van de grotere verkeerstoenamen van Klavertje 4 en de toename aan
scheepvaartbewegingen van Raaieinde.

5.4.7 Landschap en visuele veranderingen

tabel 5.25 Reikwijdte en cumulatie planeffecten landschap en visuele veranderingen in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten op het landschapsbeeld reiken

niet tot nabij Lottum

- Effecten op het landschapsbeeld reiken

niet tot nabij Lottum

- Effecten op het landschapsbeeld reiken

niet tot nabij Lottum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van effecten op het landschapsbeeld rondom de kern Lottum, danwel cumulatie van effecten op het landschapsbeeld rondom
Lottum.
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5.4.8 Recreatie

tabel 5.26 Reikwijdte en cumulatie planeffecten recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet in Lottum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten op de recreatieve

uitloopmogelijkheden reiken niet tot

nabij Lottum

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Effecten op de recreatieve

uitloopmogelijkheden reiken niet tot

nabij Lottum

- Conclusie: geen effecten in Lottum

- Effecten op de recreatieve

uitloopmogelijkheden reiken niet tot

nabij Lottum

- Conclusie: geen effecten in Lottum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden rondom de kern Lottum, danwel cumulatie van effecten op de recreatieve
uitloopmogelijkheden rondom Lottum.

5.4.9 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten

In tabel 5.27 is de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kern Lottum
samengevat weergegeven. Daarnaast zijn in de tabel de vervolgstappen voor de milieubeoordeling
benoemd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 8.

tabel 5.27 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten gebiedsontwikkelingen in Lottum
Thema Klavertje 4 LOG Wit-

veldweg
CVI

Raaieinde
Cumulatie Vervolganalyse in hoofdstuk 8

Verkeer  nee - Nadere analyse op basis van verkeersgegevens uit Verkeersmodel

GPL tbv Klavertje 4 en infrastructurele maatregelen uit planMER

Klavertje 4

Geluid   ja,

mogelijk

- Nadere geluidsberekeningen op basis van Verkeersmodel GPL en

resultaten scheepvaartlawaai uit het planMER CVI Raaieinde

Luchtkwaliteit   ja - Nadere luchtkwaliteitsberekeningen op basis van Verkeersmodel

GPL en scheepvaartbewegingen uit het planMER CVI Raaieinde

Geur n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Externe

veiligheid

n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Gezondheid   ja - Nadere analyse geluidsberekeningen op gezondheidseffecten,

nadere gezondheidsberekeningen in relatie tot luchtkwaliteit op

basis van Verkeersmodel GPL en analyse kwaliteit van de

leefomgeving

Landschap en

visuele

veranderingen

nee - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Recreatie nee - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

 = Effecten reiken (ongeacht de effecten positief/negatief en klein/groot zijn) tot in de kern Lottum.
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5.5 Melderslo

5.5.1 Verkeer

tabel 5.28 Reikwijdte en cumulatie planeffecten verkeer in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Vrijwel geen verkeerstoenamen in de

kern tot 2022, I/C-verhouding blijft in de

kern in 2022 nagenoeg gelijk

- Beperkte verkeerstoenamen in Lottum in

2030, I/C-verhouding neemt in de kern in

2030 zeer beperkt toe

- Geen verslechtering van de

verkeersveiligheid in 2022 en 2030

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Melderslo in 2022, licht

negatieve effecten in Melderslo in 2030

- Ontsluiting loopt via westzijde en afrit

Horst (nr. 11) op de A73: geen

verkeerstoename in Melderslo

- Geen effecten in Melderslo

- Als gevolg van ontsluiting van CVI op A73

geen verkeerstoename in Melderslo

- Geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van verkeerseffecten in Melderslo.

5.5.2 Geluid

tabel 5.29 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geluid in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk geluidseffecten in plangebied

- Marginale effecten in 2022 als gevolg van

de zeer beperkte verkeerstoename in de

kern

- Zeer beperkte effecten in 2030 als gevolg

van de zeer beperkte verkeerstoename in

de kern

- Effecten van industrie reiken niet tot in de

kern

- Effecten van railverkeer op spoorlijn

Eindhoven-Venlo reiken niet tot in de kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Melderslo in 2022, licht negatieve

effecten in Melderslo in 2030.

- Geluidseffecten reiken niet verder

dan 1 km rondom plangebied

- Melderslo ligt op ruim 1,5 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

- Geluidseffecten reiken niet tot in de kern

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van geluidseffecten in Melderslo.

5.5.3 Luchtkwaliteit

tabel 5.30 Reikwijdte en cumulatie planeffecten luchtkwaliteit in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk luchtkwaliteitseffecten in

het plangebied

- Marginale effecten in 2022 als gevolg van

de zeer beperkte verkeerstoename in de

kern

- Zeer beperkt negatieve effecten in 2030

als gevolg van de verkeerstoename

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Melderslo in 2022, zeer licht

negatieve effecten in Melderslo in 2030

- Zeer beperkt negatieve effecten reiken

niet verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

- Effecten reiken niet tot in de kern

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van luchtkwaliteitseffecten in de kern.
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5.5.4 Geur

tabel 5.31 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geur in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Geureffecten reiken nagenoeg niet

verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

- De leefkwaliteit ten aanzien van geur in

de omgeving van het LOG verandert

nagenoeg niet

- Melderslo ligt op ruim 1,5 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

- Geen geureffecten

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van geureffecten, danwel cumulatie van geureffecten in Melderslo.

5.5.5 Externe veiligheid

tabel 5.32 Reikwijdte en cumulatie planeffecten externe veiligheid in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten reiken nagenoeg niet verder dan

plangebied

- Geen effecten in Melderslo

- LOG heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Melderslo

- CVI heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van externe veiligheidseffecten, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in Melderslo.

5.5.6 Gezondheid

tabel 5.33 Reikwijdte en cumulatie planeffecten gezondheid in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Gezien de (zeer) licht negatieve geluids-

en luchtkwaliteitseffecten zijn de

gezondheidseffecten in Melderslo

eveneens zeer beperkt

- Geluids- en luchtkwaliteitseffecten als

gevolg van industrie reiken niet tot in de

kern, , effecten als gevolg van verkeer tot

in zeer beperkte mate in de kern

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

zeer beperkt als gevolg van de nieuwe

fietsvoorzieningen

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

effecten in Melderslo

- Melderslo ligt op ruim 1,5 km van het

plangebied

- Conclusie: te verwaarlozen negatieve

effecten in Melderslo

- Gezondheidseffecten reiken niet tot in de

kern

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Geen, geen sprake van cumulatie van gezondheidseffecten in Melderslo.
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5.5.7 Landschap en visuele veranderingen

tabel 5.34 Reikwijdte en cumulatie planeffecten landschap en visuele veranderingen in Melderslo
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Licht negatieve veranderingen in zicht

(doorkijk op westzijde) vanuit de kern

Melderslo

- Vrijwel geen veranderingen in zicht op de

kern

- Lichthindereffecten van glastuinbouw

Californië en Siberië reiken niet tot in

Melderslo

- Slagschaduwhindereffecten van

windturbines reiken nagenoeg niet

verder dan directe omgeving

- Conclusie: licht negatieve effecten in

Melderslo

- Vrijwel geen zicht op ontwikkelingen in

het LOG gezien de afstand en

tussenliggende bebouwing

- Geen veranderingen in zicht op de kern

- Conclusie: nagenoeg geen negatieve

effecten in Melderslo

- Effecten op het landschapsbeeld reiken

niet tot nabij Melderslo

- Geen veranderingen in zicht op de kern

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van effecten op het landschapsbeeld rondom de kern.

5.5.8 Recreatie

tabel 5.35 Reikwijdte en cumulatie planeffecten recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet in
Melderslo

Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Enige toename recreatieve

uitloopmogelijkheden aan westzijde van

A73 (ten zuiden van Melderslo)

- Conclusie: licht positieve effecten in

Melderslo

- Enige toename recreatieve

uitloopmogelijkheden ten zuidoosten van

Melderslo

- Conclusie: licht positieve effecten in

Melderslo

- Recreatie effecten reiken niet tot in

Melderslo

- Conclusie: geen effecten in Melderslo

Cumulatie effecten

Ja, er is in zeer beperkte mate sprake van cumulatie van effecten op recreatieve uitloopmogelijkheden rondom Melderslo. Er zijn enige effecten op
de recreatieve uitloopmogelijkheden aan de westzijde en zuidoostzijde van de kern Melderslo als gevolg van de ontwikkelingen in Klavertje 4 en de
ontwikkelingen in het LOG.
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5.5.9 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten

In tabel 5.36 is de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kern Melderslo
samengevat weergegeven. Daarnaast zijn in de tabel de vervolgstappen voor de milieubeoordeling
benoemd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 9.

tabel 5.36 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten gebiedsontwikkelingen in Melderslo
Thema Klavertje 4 LOG Wit-

veldweg
CVI

Raaieinde
Cumulatie Vervolganalyse in hoofdstuk 9

Verkeer  nee - Nadere analyse op basis van verkeersgegevens uit Verkeersmodel

GPL tbv Klavertje 4 en infrastructurele maatregelen uit planMER

Klavertje 4

Geluid  nee - Nadere geluidsberekeningen op basis van Verkeersmodel GPL

Luchtkwaliteit  nee - Nadere luchtkwaliteitsberekeningen op basis van Verkeersmodel

GPL

Geur n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Externe

veiligheid

n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Gezondheid  nee - Nadere analyse op basis van GES Klavertje 4 en berekeningen

gezondheid irt luchtkwaliteit op basis van Verkeersmodel GPL

Landschap en

visuele

veranderingen

  nee - Nadere analyse landschappelijke maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4

Recreatie   ja - Nadere analyse recreatieve maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4 en Landschapsplan LOG Witveldweg

 = Effecten reiken (ongeacht de effecten positief/negatief en klein/groot zijn) tot in de kern Melderslo.
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5.6 Sevenum

5.6.1 Verkeer

tabel 5.37 Reikwijdte en cumulatie planeffecten verkeer in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Vrijwel geen verkeerstoenamen in de

kern tot 2022, I/C-verhouding blijft in de

kern in 2022 nagenoeg gelijk

- Relevante verkeerstoenamen in de kern

in 2030, I/C-verhouding neemt in de kern

in 2030 toe

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten op de verkeersafwikkeling in

Sevenum in 2022. Licht negatieve

effecten op de verkeersafwikkeling in

Sevenum in 2030.

- Geen verslechtering van de

verkeersveiligheid in Sevenum in 2022,

mogelijke verslechtering van de

verkeersveiligheid in Sevenum in 2030

- Ontsluiting loopt via westzijde en afrit

Horst (nr. 11) op de A73: geen

verkeerstoename in de kern

- Geen verkeerseffecten in Sevenum

- Als gevolg van ontsluiting van CVI op A73

geen verkeerstoename in de kern

- Geen verkeerseffecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, er is geen sprake van cumulatie van effecten op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in Sevenum.

5.6.2 Geluid

tabel 5.38 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geluid in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk geluidseffecten in plangebied

- Vrijwel geen negatieve effecten in 2022 als

gevolg van de zeer beperkte

verkeerstoename in de kern

- Zeer beperkt negatieve geluidseffecten in

2030 als gevolg van de zeer beperkte

verkeerstoename in de kern

- Effecten van industrie reiken niet tot in de

kern

- Effecten van railverkeer op spoorlijn

Eindhoven-Venlo reiken niet tot in de kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve effecten

in Sevenum in 2022, zeer beperkt

negatieve effecten in 2030.

- Geluidseffecten reiken niet verder

dan 1 km rondom plangebied

- Sevenum ligt op ruim 4 km van het

plangebied

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

- Geluidseffecten reiken niet tot in de kern

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van geluidseffecten in Sevenum.
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5.6.3 Luchtkwaliteit

tabel 5.39 Reikwijdte en cumulatie planeffecten luchtkwaliteit in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Hoofdzakelijk luchtkwaliteitseffecten in

het plangebied

- Marginale effecten als gevolg van de zeer

beperkte verkeerstoename in de kern

- Zeer licht negatieve effecten als gevolg

van de beperkte verkeerstoename in de

kern

- Conclusie: vrijwel geen negatieve

effecten in Sevenum in 2022, zeer licht

negatieve effecten in Sevenum in 2030

- Zeer beperkt negatieve effecten reiken

niet verder dan plangebied

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

- Luchtkwaliteitseffecten reiken niet tot in

de kern

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van luchtkwaliteitseffecten in Sevenum.

5.6.4 Geur

tabel 5.40 Reikwijdte en cumulatie planeffecten geur in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Geureffecten reiken nagenoeg niet

verder dan plangebied

- Geen effecten in Sevenum

- De leefkwaliteit ten aanzien van geur in

de omgeving van het LOG verandert

nagenoeg niet

- Sevenum ligt op ruim 4 km van het

plangebied

- Geen effecten in Sevenum

- Geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van geureffecten, danwel cumulatie van geureffecten in Sevenum.

5.6.5 Externe veiligheid

tabel 5.41 Reikwijdte en cumulatie planeffecten externe veiligheid in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Effecten reiken nagenoeg niet verder dan

plangebied

- Geen effecten in Sevenum

- LOG heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Sevenum

- CVI heeft geen activiteiten met

gevaarlijke stoffen

- Geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van externe veiligheidseffecten, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in Sevenum.
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5.6.6 Gezondheid

tabel 5.42 Reikwijdte en cumulatie planeffecten gezondheid in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Gezien de (zeer) beperkte geluids- en

luchtkwaliteitseffecten als gevolg van

wegverkeer en industriële activiteiten en

zijn de gezondheidseffecten in de kern

eveneens zeer beperkt

- Geluids- en luchtkwaliteitseffecten als

gevolg van industrie reiken niet tot in de

kern, effecten als gevolg van verkeer tot

in zeer beperkte mate in de kern

- Kwaliteit van de leefomgeving verbetert

door de aanleg van de Greenportbikeway

- Conclusie: zeer beperkte negatieve

gezondheidseffecten in Sevenum, licht

positieve effecten op kwaliteit van de

leefomgeving in Sevenum

- Sevenum ligt op ruim 4 km van het

plangebied

- Gezondheidseffecten reiken niet tot in de

kern

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

- Gezondheidseffecten reiken niet tot in de

kern

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van gezondheidseffecten in de kern.

5.6.7 Landschap en visuele veranderingen

tabel 5.43 Reikwijdte en cumulatie effecten landschap en visuele veranderingen in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Licht negatieve veranderingen in zicht

(doorkijk) op noord- en oostzijde vanuit

de kern Sevenum

- Licht positieve veranderingen in zicht op

de kern Sevenum

- Licht negatieve lichthindereffecten in de

kern

- Slagschaduwhindereffecten van

windturbines reiken nagenoeg niet

verder dan directe omgeving

- Conclusie: licht negatieve effecten voor

inwoners van Sevenum aan oostzijde van

de kern, geen effecten voor zicht op

Sevenum, licht negatieve

lichthindereffecten in Sevenum

- Geen veranderingen in zicht (doorkijk)

gezien de afstand en tussenliggende

bebouwing

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

- Geen veranderingen in zicht (doorkijk)

gezien de afstand en tussenliggende

bebouwing

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van effecten op het landschapsbeeld in de kern.

5.6.8 Recreatie

tabel 5.44 Reikwijdte effecten recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet in Sevenum
Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

- Enige toename recreatieve

uitloopmogelijkheden aan oostzijde van

Sevenum

- Conclusie: licht positieve effecten in

Sevenum

- Effecten op de recreatieve

uitloopmogelijkheden reiken niet tot

nabij Sevenum

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

- Recreatie effecten reiken niet tot in

Melderslo

- Conclusie: geen effecten in Sevenum

Cumulatie effecten

Nee, geen sprake van cumulatie van effecten op recreatieve uitloopmogelijkheden rondom Sevenum.
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5.6.9 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten

In tabel 5.45 is de reikwijdte van de effecten van de gebiedsontwikkelingen in de kern Sevenum
samengevat weergegeven. Daarnaast zijn in de tabel de vervolgstappen voor de milieubeoordeling
benoemd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 10.

tabel 5.45 Overzicht reikwijdte en cumulatie planeffecten gebiedsontwikkelingen in Sevenum
Thema Klavertje 4 LOG Wit-

veldweg
CVI

Raaieinde
Cumulatie Vervolganalyse in hoofdstuk 10

Verkeer  nee - Nadere analyse op basis van verkeersgegevens uit Verkeersmodel

GPL tbv Klavertje 4 en infrastructurele maatregelen uit planMER

Klavertje 4

Geluid  nee - Nadere geluidsberekeningen op basis van Verkeersmodel GPL

Luchtkwaliteit  nee - Nadere luchtkwaliteitsberekeningen op basis van Verkeersmodel

GPL

Geur n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Externe

veiligheid

n.v.t. - Geen nadere analyse (wel nadere onderbouwing van de

resultaten)

Gezondheid  nee - Nadere analyse op basis van GES Klavertje 4 en berekeningen

gezondheid irt luchtkwaliteit op basis van Verkeersmodel GPL

Landschap en

visuele

veranderingen

 nee - Nadere analyse windturbineontwikkeling en landschappelijke

maatregelen op basis van Landschapsplan Klavertje 4

Recreatie  nee - Nadere analyse recreatieve maatregelen op basis van

Landschapsplan Klavertje 4

 = Effecten reiken (ongeacht de effecten positief/negatief en klein/groot zijn) tot in de kern Sevenum.
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6 Nadere analyse milieueffecten in Grubbenvorst

6.1 Verkeer

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de verkeerseffecten van Klavertje 4 tot in de
kern Grubbenvorst. De verkeerseffecten van LOG Witveldweg en CVI Raaieinde hebben invloed op de
verkeersveiligheid van de inwoners van Grubbenvorst.

6.1.1 Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De kern Grubbenvorst is vanaf de A73 het beste bereikbaar via de Venrayseweg (ten westen van de
A73), de Californischeweg (nr. 1 in figuur 6.1) en de Kloosterstraat (nr. 2 en 3). Aan deze westzijde van
de kern komt het meeste verkeer de kern in en uit. Ook via de Lovendaal vanuit de noordwestzijde
(richting Melderslo) is Grubbenvorst bereikbaar. Daarnaast is de kern bereikbaar vanuit de noordzijde
via de Lottumseweg en vanuit de zuidzijde via de Venloseweg. Het autoverkeer van en naar de kern
vanuit de oostzijde via de Dorpsstraat (nr. 7) is vanwege de barrièrewerking van de Maas (veerpontje)
beperkt.

figuur 6.1 Verkeersstructuur Grubbenvorst

In tabel 6.1 zijn de wegkenmerken en de intensiteiten per etmaal in de referentiesituatie 2022
weergegeven. In figuur 6.2 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
referentiesituatie 2022 weergegeven.

1 2

3

4

5

6

7



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 64 van 174

tabel 6.1 Intensiteiten/etmaal in Grubbenvorst referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Type weg Max.
snelheid

Mvt/etm
Ref 2022

1 Californischeweg Ten westen van Lovendaal Gebiedsontsluitingsweg 60 km/u 7.203

2 Kloosterstraat Tussen Lovendaal en Steegerakkerweg Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u 9.103

3 Kloosterstraat Tussen Steegerakkerweg en Lottumseweg Erftoegangsweg I 30 km/u 6.157

4 Steegerakkerweg Tussen Kloosterstraat en Lottumseweg Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u 2.946

5 Lottumseweg Ten noorden van Steegerakkerweg Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u 5.103

6 Lottumseweg Tussen Steegerakkerweg en Kloosterstraat Erftoegangsweg I 30 km/u 2.157

7 Dorpsstraat Tussen Doolingsbemden en de Maas Erftoegangsweg II 30 km/u 626

figuur 6.2 I/C-verhouding (%) avondspits in Grubbenvorst referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv
Klavertje 4, Arcadis, 2011)

De etmaalintensiteiten in de kern hebben tot 2022 een zeer beperkte invloed op de verkeersafwikkeling,
de I/C-verhouding blijft in 2022 op de wegen in Grubbenvorst onder de 50% (zie figuur 6.2).

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 6.2 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2022 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 6.3 is de I/C-verhouding in de avondspits van de plansituatie 2022 als gevolg van
Klavertje 4 weergegeven.

tabel 6.2 Intensiteiten/etmaal in Grubbenvorst referentie- en plansituatie 2022 (Model Greenportlane, 2011)
Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm

Ref 2022
Mvt/etm
Plan 2022

Toe- of
afname

1 Californischeweg Ten westen van Lovendaal 7.203 7.315 2%

2 Kloosterstraat Tussen Lovendaal en Steegerakkerweg 9.103 9.248 2%

3 Kloosterstraat Tussen Steegerakkerweg en Lottumseweg 6.157 6.271 2%

4 Steegerakkerweg Tussen Kloosterstraat en Lottumseweg 2.946 2.977 1%

5 Lottumseweg Ten noorden van Steegerakkerweg 5.103 5.148 1%

6 Lottumseweg Tussen Steegerakkerweg en Kloosterstraat 2.157 2.164 1%

7 Dorpsstraat Tussen Doolingsbemden en de Maas 626 673 7%

Afname van verkeer is meer dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename of afname van verkeer is minder dan 5%

Toename van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Toename van verkeer is meer dan 25%
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figuur 6.3 I/C verhouding (%) avondspits in Grubbenvorst plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 6.2 blijkt dat op de wegen in Grubbenvorst toenamen nauwelijks zichtbaar zijn. De I/C-
verhouding blijft in 2022 op de wegen in Grubbenvorst nagenoeg gelijk ten opzichte van de
referentiesituatie, onder de 50% (zie figuur 6.2). De capaciteit van de wegen in de kern Grubbenvorst is
afdoende om het verkeer te kunnen verwerken.

De beperkte verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de
verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In tabel 6.3 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2030 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 6.4 is de I/C-verhouding in de avondspits van de plansituatie 2030 weergegeven.

tabel 6.3 Intensiteiten/etmaal in Grubbenvorst in 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis, 2011)
Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm

Ref 2030
Mvt/etm
Plan 2030

Toe- of
afname

1 Californischeweg Ten westen van Lovendaal 7.904 9.300 15%

2 Kloosterstraat Tussen Lovendaal en Steegerakkerweg 10.137 11.900 15%

3 Kloosterstraat Tussen Steegerakkerweg en Lottumseweg geen info 7.800 -

4 Steegerakkerweg Tussen Kloosterstraat en Lottumseweg 3.213 4.400 27%

5 Lottumseweg Ten noorden van Steegerakkerweg 5.607 6.500 14%

6 Lottumseweg Tussen Steegerakkerweg en Kloosterstraat geen info 2.400 -

7 Dorpsstraat Tussen Doolingsbemden en de Maas 800 900 11%
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figuur 6.4 I/C verhouding (%) avondspits in Grubbenvorst plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 6.3 blijkt dat op de wegen in Grubbenvorst toenamen zichtbaar zijn. De toenamen op de wegen
hebben een waarneembare invloed op de verkeersafwikkeling. De I/C-verhouding op de wegen in
Grubbenvorst neemt in 2030 toe tot maximaal 72% op de Kloosterstraat, maar blijft onder de 80% (zie
figuur 6.4). Dit leidt naar verwachting niet tot congestie in Grubbenvorst.

De capaciteit van de wegen in de kern Grubbenvorst is afdoende om het verkeer te kunnen verwerken.
De verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben daardoor geen relevante
negatieve gevolgen voor de verkeersafwikkeling op deze wegen in de kern. Niettemin is op de wegen in
de kern sprake van een lichte verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4. Het effect is licht negatief (-)
beoordeeld.

6.1.2 Verkeersveiligheid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 6.5 is het aantal ongevallen in de jaren 2008-2012 in Grubbenvorst weergegeven. Hieruit blijkt
dat het aantal verkeersongevallen op een wegvak/kruispunt minder dan één per jaar bedraagt.
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figuur 6.5 Verkeersongevallen periode 2008 - 2012 in Grubbenvorst (www.via.nl, 2014)

Voor het aspect verkeersveiligheid wordt naast de ongevallencijfers ook gekeken naar verkeersveilige
routes voor de verschillende weggebruikers (auto- en fietsverkeer). Ingezoomd wordt op de wegen waar
relatief veel fietsverkeer plaatsvindt. Het is met name van belang dat deze routes verkeersveilig zijn. In
figuur 6.6 is het fietsnetwerk in en rondom de kern Grubbenvorst weergegeven (voor een
overzichtskaart van het fietsnetwerk in de gehele gemeente, zie bijlage 3).

figuur 6.6 Fietsnetwerk ter hoogte van Grubbenvorst (Royal Haskoning DHV, 2013)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Een toename van de verkeersintensiteiten leidt statistisch gezien tot een grotere kans op het optreden
van ongevallen. De zeer beperkte toename van het autoverkeer in 2022 op de wegen in de kern hebben
geen effecten op de verkeersveiligheid voor de inwoners van Grubbenvorst.

Vanwege de fietsrelatie over de Venloseweg tussen Grubbenvorst en Venlo heeft de gemeente ervoor
gekozen om als gevolg van de ontwikkeling van CVI Raaieinde een fietstunnel onder de Venloseweg en

Witveldweg - Lovendaal

Californischeweg - Kloosterstraat

Venloseweg

Veerweg

Ursulinenweide - Broekeindweg
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aparte fietsvoorzieningen langs de weg Raaieind te realiseren. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid van
de (school)fietsers ter hoogte van de Venloseweg geborgd.

Vanwege de fietsrelatie over de Witveldweg tussen Grubbenvorst en Horst heeft de gemeente ervoor
gekozen om door de verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling van LOG Witveldweg langs een
gedeelte van de Witveldweg tot aan de Wijkerheideweg een vrijliggend fietspad aan te leggen. Fietsers
vanuit Grubbenvorst worden voor het kruispunt met de Witveldweg met de Weg Sevenum-Lottum het
fietspad op geleid. Daarnaast wordt de Witveldweg conform het Duurzaam Veilig beleid ingericht. Op
deze manier wordt de verkeersveiligheid voor de scholieren vanuit Grubbenvorst zo goed mogelijk
geborgd.

Het effect op de verkeersveiligheid voor de inwoners van Grubbenvorst is gezien de verbetering van de
verkeersveiligheid voor de fietser licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
Als gevolg van de verkeerstoenamen op de wegen in de kern en de toenemende I/C-verhouding in 2030
kan de verkeersveiligheid afnemen. Gezien de relatief beperkte toenamen en de maximale I/C-
verhouding van 72% is de verwachting dat er geen relevante extra negatieve effecten op de
verkeersveiligheid zijn. Per saldo is het effect op de verkeersveiligheid vanwege de verbetering van de
verkeersveiligheid op de Witveldweg enerzijds, maar de mogelijke beperkte afname van de
verkeersveiligheid vanwege de verkeertoenamen op de wegen in Grubbenvorst anderzijds neutraal (0)
beoordeeld.

6.2 Geluid

In bijlage 4 zijn de grove invloedszones van de geluids(bron)soorten waaraan de gebiedsontwikkelingen
een planbijdrage veroorzaken weergegeven. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer van Klavertje
4 en de scheepvaart van CVI Raaieinde reiken tot in Grubbenvorst. Deze bronsoorten zijn om deze reden
nader beschouwd.

6.2.1 Wegverkeerslawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van het wegverkeerslawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Grubbenvorst. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern
bekend.
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 6.7 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in 2022
weergegeven. De toenamen zijn bepaald direct langs de weg, dus de werkelijke toename bij de
woningen is lager dan de hier weergegeven waarde.

figuur 6.7 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Grubbenvorst 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,29 dB is. Deze toename is
berekend aan de Dorpsstraat. Dit is een beperkte toename van de geluidbelasting die ter plaatse van de
woningen verwaarloosbaar zal zijn. Het effect op het wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0)
beoordeeld.

Doorkijk in 2030
In figuur 6.8 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in 2030
weergegeven. In 2030 bedraagt de maximale geluidtoename als gevolg van de ontwikkeling van
Klavertje 4 1,20 dB. Deze toename is berekend direct langs de Steegerakkerweg. De daar aanwezige
woningen liggen op enige afstand van de weg en hebben daardoor een significant lagere belasting dan
de genoemde 1,20 dB. Het geluideffect is wel aanwezig, maar in beperkte mate relevant voor de
aanwezige woningen. Het effect is licht negatief (-) beoordeeld.
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figuur 6.8 Planbijdrage wegverkeerslawaai (dB) in Grubbenvorst 2030 (verschil plansituatie - referentiesituatie)
(Antea Group, 2014)

6.2.2 Scheepvaartlawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De 50 dB(A) etmaalwaardecontour van het scheepvaartlawaai ligt in 2008-2009 op circa 170 meter
vanuit het hart van de Maas (LBP Sight, 2012). Er zijn verder geen gegevens beschikbaar van het
scheepvaartlawaai in de huidige situatie en de referentiesituatie 2022 in Grubbenvorst. Bij de gemeente
zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Voor de scheepvaart is in het kader van het bestemmingsplan CVI Raaieinde nog niet in detail gekeken
naar de effecten op Grubbenvorst. Derhalve is voor deze milieubeoordeling een aanvullende analyse
van het scheepvaartlawaai voor het jaar 2022 uitgevoerd.

Als gevolg van het scheepverkeer van en naar CVI Raaieinde neemt het scheepvaartlawaai toe met 1
dB(A) (Grontmij, 2012). De totale geluidseffecten van het scheepvaartlawaai vanaf de Maas bedragen
maximaal 55-60 dB(A) direct langs de Maas en maximaal 45-50 dB(A) tot circa 300 meter vanaf de
Maasoever. Gezien de ligging van de geluidcontouren is het effect van de scheepvaart voor de woningen
in Grubbenvorst beperkt. De toename als gevolg van CVI Raaieinde bij Grubbenvorst is beperkt tot
maximaal 1 dB hetgeen een kleine verhoging van de geluidbelasting betekent. Dit geldt echter alleen
voor de woningen nabij de Maas. De overige woningen hebben geen noemenswaardig effect vanwege
de afschermde werking van de gebouwen dichter bij de Maas. Het effect is derhalve neutraal (0)
beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De geluideffecten van de scheepvaart als gevolg van de CVI Raaieinde zijn in 2030 vergelijkbaar met de
effecten in 2022: een toename van 1 dB(A) (Grontmij, 2012). Deze zeer beperkte toename is eveneens
neutraal (0) beoordeeld.
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6.2.3 Railverkeerslawaai

Het railverkeer op de spoorlijn Venlo-Nijmegen, gelegen aan de westzijde van Grubbenvorst, neemt als
gevolg van de gebiedsontwikkelingen niet toe. Hierdoor is geen sprake van extra railverkeerslawaai
vanaf deze spoorlijn. Het railverkeerslawaai op de spoorlijn Eindhoven - Venlo als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen reikt niet tot in de kern Grubbenvorst. Het effect op railverkeerslawaai in de kern
Grubbenvorst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

6.2.4 Industrielawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van de industrielawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Grubbenvorst. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern
bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 6.9 is de mogelijk vast te stellen geluidzone van CVI Raaieinde (verwerkingsterrein +
omputgebied) in de aanlegfase weergegeven. De geluidzone is bepaald op basis van de verst reikende
50 dB(A) etmaalwaarde contour (= groene lijn) ten tijde van aanlegfase. De geluidzone van de
verwerkingsinstallatie gedurende de exploitatiefase reikt minder ver.

figuur 6.9 Mogelijke vast te stellen geluidzone op basis van de verst reikende 50 dB(A) etmaalwaarde contour
ten tijde van de aanlegfase (LBP Sight, 2013)

Hieruit blijkt dat het geluidseffect van industrielawaai als gevolg van CVI Raaieinde niet reikt tot in
Grubbenvorst. Het geluidseffect van industrielawaai als gevolg van Klavertje 4 reikt eveneens niet tot in
Grubbenvorst (verder weg van de kern gelegen). Het effect is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
De geluideffecten van de industriële activiteiten van CVI Raaieinde zijn in 2030 vergelijkbaar met de
situatie in 2022. Het effect is derhalve eveneens neutraal (0) beoordeeld.
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6.2.5 Laag frequent geluid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Voor zover bekend, bestaan er in of rondom het plangebied op dit moment geen klachten over
overlast of hinder door laagfrequent geluid.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Als gevolg van in het gebruik nemen van de verwerkingsinstallatie op het CVI Raaieinde kan in de
toekomst laagfrequent geluid (LFG) in het plangebied optreden. Uit ervaring is bekend dat een aantal
verwerkingsinstallaties op het vasteland LFG kan produceren. Na meting en onderzoek blijkt dat bij een
aantal installaties elders de grind- en zandzeven, en dan met name de grote ontwateringszeven,
laagfrequent geluid kunnen emitteren. Bij het ontwerp van de verwerkingsinstallatie CVI Haven
Raaieinde is juist vanwege het aspect laagfrequent geluid gekozen voor kleine ontwateringszeven.
Tevens zullen de zeven laag bij de grond worden geplaatst, zodat deze worden afgeschermd
door de voorraaddepots, de aangelegde grondwallen en het talud van de A67. Hierdoor wordt de kans
op laagfrequent geluid verkleind (LBP Sight, 2013). Het laagfrequente geluid als gevolg van de
verwerkingsinstallatie (laagfrequent geluid van de zeven) reiken niet tot in Grubbenvorst. In de nog te
verlenen vergunningen kunnen indien nodig voorschriften worden opgenomen om laagfrequent geluid
te beperken. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
De laag frequent geluideffecten van CVI Raaieinde zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het
effect is derhalve eveneens neutraal (0) beoordeeld.

6.2.6 Cumulatie geluidseffecten

In figuur 6.10 zijn de invloedszones van de geluids(bron)soorten op de kern van Grubbenvorst
weergegeven waarvan de gebiedsontwikkelingen een planbijdrage veroorzaken. Alleen daar waar de
Dorpsstraat wordt onderbroken door de Maas is sprake van een overlap van de zones. Op die plaats
bevinden zich echter geen woningen of andere gevoelige bestemmingen. Er is derhalve in de kern van
Grubbenvorst geen sprake van cumulatie van geluidseffecten als gevolg van de planontwikkelingen.
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figuur 6.10 Invloedszones geluidsbronnen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Grubbenvorst (Antea
Group, 2014)

6.3 Luchtkwaliteit

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken de luchtkwaliteitseffecten van Klavertje 4 vanwege
de verkeerstoename en de luchtkwaliteitsffecten van CVI Raaieinde vanwege de extra
scheepvaartbewegingen over de Maas tot in de kern Grubbenvorst. De luchtkwaliteitseffecten van de
overige gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

6.3.1 Stikstofdioxide

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 6.11 zijn de concentraties NO2 op de maatgevende wegen in de kern Grubbenvorst in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De achtergrondconcentratie bedraagt in en rond Grubbenvorst
bedraagt in 2022 16,1 µg/m3 voor NO2. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde
(40 µg/m3).
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figuur 6.11 Achtergrondconcentratie NO2 referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Wegverkeer
In figuur 6.12 is de planbijdrage NO2 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Grubbenvorst in 2022 weergegeven.

figuur 6.12 Planbijdrage NO2 (µg/m3) wegverkeer in Grubbenvorst 2022 (Antea Group, 2014)

Op alle beoordelingspunten is sprake van een zeer lichte toename aan concentratie NO2. In 2022 is het
maximale planeffect 0,07 µg/m3 voor N02 (zie figuur 6.12). Deze waardes komen voor op meerdere
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locaties langs de Kloosterstraat bij de kruising met de Maricollenweg. De concentraties liggen ruim
onder de grenswaarde van 40 µg/m3. De maximale concentraties zijn circa 21 µg/m3. Gezien de zeer
beperkte toename in concentratie NO2 is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Scheepvaart
Uit de aanvullende analyse voor deze milieubeoordeling blijkt dat de luchtkwaliteitseffecten van het
scheepvaartverkeer in 2022 als gevolg van CVI Raaieinde zeer beperkt zijn. Op korte afstand van de
vaarroute is de bijdrage NO2 het hoogst en 0,22 µg/m3 (zie figuur 6.13). De concentraties liggen ruim
onder de grenswaarden van 40 µg/m3.

figuur 6.13 Planbijdrage NO2 (µg/m3) scheepvaart CVI Raaieinde in Grubbenvorst 2022

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte toenamen van de concentraties NO2 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde in
de kern (in totaal een maximale toename van 0,23 µg/m3) en de lage concentraties in de kern is het
effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Wegverkeer
Als gevolg van het schoner worden van de auto’s en de diverse Europese, nationale en lokale
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld door maatregelen bij de industrie) dalen
de concentraties van NO2 en PM10 tussen 2022 en 2030. Hier staat een autonome groei van het verkeer,
plus het extra verkeer van Klavertje 4 tegenover.

In figuur 6.14 is de planbijdrage NO2 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Grubbenvorst in 2030 weergegeven.
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figuur 6.14 Planbijdrage NO2 wegverkeer in Grubbenvorst 2030 (Antea Group, 2014)

De bijdragen van Klavertje 4 in 2030 bij Grubbenvorst zijn groter dan in 2022. De toename van NO2 is
maximaal 0,58 µg/m3 bij de Kloosterlaan. De maximale concentraties bedragen in 2030 circa 17 µg/m3.
De maximale concentraties zijn in 2030 dus lager dan in 2022. Dit betekent dat, ondanks de relevante
verkeerstoenamen als gevolg van de ontwikkeling van Klavertje 4 en daarnaast de autonome
verkeersgroei, de concentraties NO2 tussen 2022 en 2030 afnemen. Dit vanwege het schoner worden
van auto's en andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Scheepvaart
Voor het jaar 2030 kan gesteld worden dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit van CVI Raaieinde vrijwel
gelijk zal blijven als in 2022. Schepen zijn over het algemeen veel langer in gebruik dan auto's. Het
argument van het schoner worden door voortschrijdende techniek gaat voor scheepvaart niet op en
daarom zal de emissie in 2030 vrijwel gelijk zijn aan die in 2022.

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte bijdragen van de concentraties NO2 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde in de
kern (in totaal een maximale toename van 0,73 µg/m3) en de lage concentraties in de kern is het effect
neutraal (0) beoordeeld.

6.3.2 Fijn stof

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 6.15 zijn de concentraties PM10 op de maatgevende wegen in de kern Grubbenvorst in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De achtergrondconcentratie bedraagt in en rond Grubbenvorst
bedraagt in 2022 rond de 22,4 µg/m3 voor NO2.
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figuur 6.15 Achtergrondconcentratie PM10 in Grubbenvorst referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Het nabijgelegen fijnstofmeetpunt op de locatie Hoogheide, dat sinds 5 november 2011 de concentratie
fijnstof (PM10 en PM2,5) meet, laat een gemiddelde waarde van 23 µg/m3 voor PM10 zien voor de periode
5 november 2011 - 24 april 2014.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Wegverkeer
In figuur 6.16 is de planbijdrage PM10 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Grubbenvorst in 2022 weergegeven.

figuur 6.16 Planbijdrage PM10 wegverkeer in Grubbenvorst 2022 (Antea Group, 2014)
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In 2022 is het maximale planeffect 0,01 µg/m3 voor PM10. De concentraties liggen ruim onder de
grenswaarde van 40 µg/m3. De maximale concentraties is circa 23,3 µg/m3.

Scheepvaart
Uit de aanvullende analyse voor deze milieubeoordeling blijkt dat de luchtkwaliteitseffecten van het
scheepvaartverkeer als gevolg van CVI Raaieinde in 2022 zeer beperkt zijn. Op korte afstand van de
vaarroute is de bijdrage PM10 het hoogst en 0,01 µg/m3 (zie figuur 6.17). Ter hoogte van de kern
Grubbenvorst is de bijdrage PM10 < 0,01 µg/m3. De concentraties liggen ruim onder de grenswaarden
van 40 µg/m3.

figuur 6.17 Planbijdrage NO2 scheepvaartverkeer in Grubbenvorst 2022 (Antea Group, 2014)

Respirabel kwarts
In het kader van het bestemmingsplan CVI Raaieinde is een nadere analyse van de effecten van CVI
Raaieinde op respirabel kwarts uitgevoerd (LBP Sight, 2012). Beredeneerd is dat indien er van uitgegaan
wordt dat de volledige bijdrage van fijn stof door CVI Haven Raaieinde uit 100% respirabel vrij kristallijn
silica bestaat, dan zal een maximale 8 uur gemiddelde concentratie van rond 24 µg/m3 te verwachten
zijn bij de dichtstbijzijnde woning, welke verre van elke (werk)dag zal optreden. Dit is ongeveer een
factor 3 lager dan de norm voor respirabel kwarts, waarbij opgemerkt wordt dat deze norm geldt voor
de blootstelling aan respirabel kwarts gedurende 8 uur per werkdag, alle werkdagen per jaar.

De maximaal te verwachten werkdaggemiddelde concentratie totaal fijn stof veroorzaakt door CVI
Raaieinde blijft onder de MAC-waarde voor respirabel kwarts. Naarmate de afstand tot de
inrichting groter wordt, zal de bijdrage van CVI Haven Raaieinde in de concentratie fijn stof nog
verder afnemen. Gezien het feit dat slechts een klein gedeelte van het fijn stof als respirabel kwarts is
aan te merken, is er geen reden om aan te nemen dat aanvullende maatregelen getroffen zouden
moeten worden.

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte planbijdragen aan de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde
in de kern (in totaal een maximale toename van 0,02 µg/m3) en de lage concentraties in de kern is het
effect neutraal (0) beoordeeld.
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Doorkijk naar 2030
Wegverkeer
In figuur 6.18 is de planbijdrage PM10 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Grubbenvorst in 2030 weergegeven.

figuur 6.18 Planbijdrage PM10 (µg/m3) wegverkeer in Grubbenvorst 2030 (Antea Group, 2014)

De planbijdragen van Klavertje 4 in 2030 bij Grubbenvorst zijn groter dan in 2022. De toename van PM10

maximaal 0,12 µg/m3 bij de Kloosterlaan. De toename voor PM10 is kleiner dan die van NO2, omdat deze
stof minder gevoelig is voor de extra uitstoot van auto’s.

De maximale concentraties bedragen in 2030 voor PM10 circa 22 µg/m3. De maximale concentraties zijn
in 2030 dus lager dan in 2022. Dit betekent dat, ondanks de relevante verkeerstoenamen als gevolg van
de ontwikkeling van Klavertje 4 en daarnaast de autonome verkeersgroei, de concentraties PM10 tussen
2022 en 2030 afnemen. Dit vanwege het schoner worden van auto's en andere maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren.

Scheepvaart
Voor het jaar 2030 kan gesteld worden dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit als gevolg van CVI
Raaieinde vrijwel gelijk zal blijven als in 2022. Schepen zijn over het algemeen veel langer in gebruik dan
auto's. Het argument van het schoner worden door voortschrijdende techniek gaat voor scheepvaart
niet op en daarom zal de emissie in 2030 vrijwel gelijk zijn aan die in 2022.

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte planbijdragen aan de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde
in 2030 en de afname van de totaalconcentraties tussen 2022 en 2030 is het effect op PM10 neutraal (0)
beoordeeld.

6.4 Geurhinder agrarische bedrijven

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van geureffecten van de agrarische bedrijven als gevolg
van één van de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot LOG Witveldweg
of Klavertje 4, zie bijlage 5) in de kern Grubbenvorst, danwel cumulatie van geureffecten in de kern. Het
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effect op geurhinder van agrarische bedrijven in de kern Grubbenvorst is voor zowel voor de situatie in
2022 als in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

6.5 Externe veiligheid

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van externe veiligheidseffecten als gevolg van één van
de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot Klavertje 4, zie bijlage 6) op
Grubbenvorst, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in de kern. Het effect op externe
veiligheid in de kern Grubbenvorst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0)
beoordeeld.

6.6 Gezondheid

6.6.1 Geluid (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Conform de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) treden er als gevolg van Klavertje 4 geen negatieve
gezondheidseffecten in Grubbenvorst op (zie tabel 4.7). Het gezondheidseffect in relatie tot geluid is
neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In 2030 is er wel een beperkt negatief geluidseffect door het wegverkeer aanwezig, maar in beperkte
mate relevant voor de aanwezige woningen. Het geluidseffect in relatie tot gezondheid is licht negatief
(-) beoordeeld.

6.6.2 Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 6.4 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Grubbenvorst in 2022 weergegeven.

tabel 6.4 Aantal blootgestelden per klasse - NO2 en PM10 in Grubbenvorst 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de tabel blijkt dat er in 2022 een kleine toename is van het aantal blootgestelden bij NO2 van GES-
klasse 3 naar GES-klasse 4. Dit gaat om 8 woningen. Dit is een zeer beperkt gezondheidseffect. Het
aanwezige gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij matig tot matig op basis van de geldende GES-
criteria. Het effect is derhalve neutraal (0) beoordeeld.
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Doorkijk naar 2030
In tabel 6.5 zijn de resultaten van GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Grubbenvorst in 2030 weergegeven.

tabel 6.5 Blootgestelden per klasse - NO2 en PM10 in Grubbenvorst 2030 (Antea Group, 2014)

Voor 2030 is er sprake van een verschuiving van het aantal blootgestelden PM10 binnen GES-klasse 4
(van 20-21 µg/m3 naar 21-22 µg/m3). Hoewel de maximale concentraties PM10 wel dalen tussen 2022 en
2030, is op sommige plaatsen wel sprake van een kleine toename van de concentraties. Dit komt, omdat
de concentraties op deze punten in 2022 reeds vrijwel gelijk waren aan het achtergrondniveau en dat
een toename van verkeer juist op deze punten een plaatselijke verhoging betekent. Deze verhoging is
echter zeer beperkt. Dit effect heeft geen zichtbare gezondheidseffecten tot gevolg. Het aanwezige
gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Het
effect is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

6.6.3 Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Effecten in 2022
De verbetering van de fietsvoorzieningen tussen Grubbenvorst en Horst, Grubbenvorst en Venlo en ook
de aanleg van de Greenportbikeway bevordert de werknemers vanuit Grubbenvorst die in het Klavertje
4 gebied werken met de fiets naar het werk te gaan. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de
werknemers en daarmee kwaliteit van de leefomgeving. Dit effect is licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de kwaliteit van de leefomgeving zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het
effect is derhalve eveneens licht positief (+) beoordeeld.

6.7 Landschap en visuele veranderingen

6.7.1 Zicht vanuit de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 6.19 is een luchtfoto van de omgeving van Grubbenvorst weergegeven. Hierop is te zien dat het
landschapsbeeld vanuit de kern Grubbenvorst afwisselend is. Bewoners van Grubbenvorst hebben zicht
op bospercelen, open ruimten, een spoorlijn aan de westzijde en verspreid gelegen bebouwing
(woningen, boerderijen, glastuinbouw en bedrijven). Het landschap aan de noord-, west- en zuidzijde
kan worden aangeduid als een mozaïeklandschap met een robuuste structuur van bossen, afgewisseld
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met open ruimten. De bestaande bos- en landschapselementen creëren daarmee enige variatie en
verbindingslijnen in het landschap. De oostzijde van Grubbenvorst heeft een open kaarkater met zicht
op de Maas.

figuur 6.19 Uitsnede luchtfoto omgeving Grubbenvorst (Googlemaps, 2014)

Direct grenzend aan de zuidkant van de kern Grubbenvorst is in de Structuurvisie Horst aan de Maas een
zoekgebied opgenomen voor mogelijke uitbreiding van diverse stedelijke functies. Ter afronding van het
'oog' van Grubbenvorst overweegt de gemeente woningbouw te plegen op de huidige sportvelden. Een
landschappelijke inpassing (houtwal) aan de zuidzijde van de huidige sportvelden is hier voorzien, mits
de nieuwbouw doorgang vindt.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 6.20 is een uitsnede van het Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Grubbenvorst
weergegeven. Aan de westzijde, in het deelgebied Houthuizerheide, is versterking van de aanwezige
natuur- en landschapswaarden voorzien. De nieuwe bospercelen met een maximale grootte van circa 5
hectare worden afgewisseld met open ruimte van circa 100-200 meter. De open ruimtes worden door
landbouwkundige functies ingevuld. Eventuele teeltondersteunende voorzieningen mogen de openheid
niet aantasten. De nieuwe extra bospercelen direct grenzend aan de westzijde van Grubbenvorst
schermen het zicht op de uitbreiding van het bedrijventerrein in het Klavertje 4 af. Aan de zuidzijde ligt
het deelgebied Verbindingszone St. Janssleutelbergbos. Het gebied fungeert als visuele buffer richting
het bedrijventerrein van Fresh Park Venlo / ZON veiling. Om het zicht op het bedrijventerrein verder
weg te nemen en daarmee de omgevingskwaliteit te verbeteren worden nieuwe bosstroken aangeplant.

Mogelijk
woningbouw
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figuur 6.20 Uitsnede Landschapsplan Klavertje 4 nabij Grubbenvorst (bron: Heusschen Copier, 2010)

Uit de vergelijking tussen het Landschapsplan Klavertje 4 en de referentiesituatie blijkt dat als gevolg
van de extra bospercelen aan de westzijde van Grubbenvorst sprake is van enige afname van het zicht
op het buitengebied. Hierdoor zal het landschapsbeeld vanuit de kern Grubbenvorst niet aanzienlijk
wijzigen. Het landschapsbeeld sluit ook aan bij het huidige mozaïeklandschap. Ook zal er naar
verwachting geen zicht zijn op de windturbines gezien de afstand en de tussenliggende bospercelen
tussen de windturbines en de kern

Vanuit de kern is, gezien de tussenliggende bospercelen, geen zicht op de landbouwontwikkelingen in
LOG Witveldweg.

De beperkte bosontwikkelingen aan de zuidzijde van de kern veranderen het landschapsbeeld in
beperkte mate. Van het plangebied van de CVI Raaieinde wordt het noordelijke gedeelte ingericht als
natuurgebied. Vanuit Grubbenvorst is vanwege de tussenliggende bospercelen geen zicht op de
ontwikkelingen in CVI Raaieinde.

Het totaaleffect op het zicht vanuit de kern is gezien de beperkte wijzigingen van het landschapsbeeld
ten opzichte van de referentiesituatie licht negatief (-) beoordeeld.

Verbindingszone St Jans
Sleutelbergbos

Houthuizerheide

CVI Raaieinde

LOG Witveldweg

Californischeweg

Venloseweg
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Doorkijk naar 2030
In 2030 zullen de bospercelen meer volgroeid zijn dan in 2022. Het verschil tussen de effecten in 2022
en 2030 zijn niet dermate groot, dat er sprake is van een andere beoordeling. Het effect op het zicht
vanuit de kern is daarom eveneens licht negatief (-) beoordeeld.

6.7.2 Beleving van het zicht op de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De beleving van het zicht op de kern wordt met name door de 'skyline' van de kern en de aanvoerroutes
naar de kern bepaald. Vanwege het mozaïeklandschap rondom Grubbenvorst is er beperkt zicht op de
'skyline' van Grubbenvorst. De Californischeweg aan de westzijde van Grubbenvorst wordt begeleid
door een bomenrij aan beide zijden van de weg. De Venloseweg aan de zuidzijde van Grubbenvorst is
gelegen in bosrijk gebied.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De bos- en natuurontwikkelingen in Houthuizerheide en de Verbindingszone St. Jans Sleutelbergbos
versterken de landschappelijke structuur. Gezien het beperkte zicht op de 'skyline' van Grubbenvorst en
de reeds aanwezige bomenstructuur langs zowel de Californischeweg en de Venloseweg richting
Grubbenvorst is het effect van de landschappelijke maatregelen op de beleving van het zicht op de kern
zeer beperkt. Dit effect is daarom neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen verschileffecten tussen de situatie van de beleving van het zicht op de kern tussen 2022 en
2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

6.7.3 Licht- en schaduwhinder

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In de huidige situatie zijn geen licht- en schaduwhinder effecten bekend in de kern Grubbenvorst.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In bijlage 7 zijn overzichtskaarten van de lichtuitstraling van de glastuinbouwontwikkelingen in het
Klavertje 4 gebied opgenomen. De glastuinbouw veroorzaakt gezien de afstand tot de kern
Grubbenvorst geen lichthinder. De windturbines veroorzaken gezien de afstand tot de kern
Grubbenvorst geen schaduwhinder. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen relevante verschileffecten tussen de situatie van licht- en schaduwhinder in de kern tussen
2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

6.8 Recreatie

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Het wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde
wandelpaden. Het recreatieve wandelroutenetwerk en fietsroutenetwerk ter hoogte van Grubbenvorst
is weergegeven in figuur 6.21.
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figuur 6.21 Recreatieve wandelroutenetwerk (doorgetrokken lijnen) en fietsroutenetwerk (gestippelde lijnen)ter
hoogte van Grubbenvorst (Arcadis, 2012)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Rondom de kern Grubbenvorst (en andere locaties) is als onderdeel van de gebiedsontwikkeling
Klavertje 4 reeds een nieuw wandelroutenetwerk gerealiseerd. Door middel van knooppunten is het
voor de recreant mogelijk om een eigen route te bepalen. Ook het onlangs gereedgekomen Landgoed
Pelgrimshof en Venlo Greenpark, beide opengesteld voor publiek, zijn opgenomen in deze
wandelroutestructuur. De nieuwe knooppunten sluiten aan op de omliggende routes. Verder weg
gelegen van Grubbenvorst, in het gebied Parc Zaarderheiken en Trade Port Noord is een drietal nieuwe
fietspaden gerealiseerd, met een totale lengte van twee kilometer. In de toekomst sluiten deze aan op
de Greenport Bikeway, die in het najaar van 2014 wordt gerealiseerd. Bovenstaande maatregelen in het
kader van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 hebben positieve effecten op de recreatieve
uitloopmogelijkheden met de fiets en te voet voor de bewoners van Grubbenvorst.

In het plangebied van LOG Witveldweg is de ontwikkeling van een extra wandelroute gepland. Gezien de
afstand tussen Grubbenvorst en LOG Witveldweg is het effect op de recreatieve uitloopmogelijkheden
met de fiets en te voet voor de bewoners van Grubbenvorst zeer beperkt.

In het noordelijke gedeelte van het plangebied van CVI Raaieinde zijn vormen van extensieve recreatie
voorzien, zoals wandel- en fietsroutes.

Cumulatie effecten
Gezien de toename aan recreatieve uitloopmogelijkheden met de fiets en te voet ten oosten en zuiden
van Grubbenvorst, is dit effect licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde wordt na afronding van de Zandmaasprojecten
ontmanteld. Dit zal na 2035-2040 plaatsvinden. Het zuidwestelijk deel (waar de installatie de eerste 20-
25 jaar is gesitueerd) krijgt een bestemming ten behoeve van extensieve recreatie. In 2030 zijn deze
recreatieve voorzieningen dus nog niet gereed.

De effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners van Grubbenvorst zullen tussen
2022 en 2030 nagenoeg niet verschillen. Het effect is daarom eveneens licht positief (+) beoordeeld.
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7 Nadere analyse milieueffecten in Horst

7.1 Verkeer

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de verkeerseffecten van Klavertje 4 tot in de
kern Horst. De verkeerseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

7.1.1 Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De kern Horst grenst aan de oostzijde aan de A73 en is vanuit de noordoostkant (afslag 10) via de
Venrayseweg (nr. 3 in figuur 7.1) bereikbaar, vanuit de zuidoostkant (afslag 11) via de Meldersloseweg.
Vanuit de westzijde is de kern bereikbaar via de Sint Jansstraat (nr. 1) en Americaanseweg (nr. 5). Het
autoverkeer van en naar de kern vanuit de zuidzijde komt via de Stationsstraat (nr. 6) de kern binnen.

figuur 7.1 Verkeersstructuur Horst

In tabel 7.1 zijn de intensiteiten per etmaal in de referentiesituatie 2022 weergegeven. In figuur 7.2 is de
Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de referentiesituatie 2022 weergegeven.
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tabel 7.1 Intensiteiten/etmaal in Horst referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis,
2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Type weg Max.
snelheid

Mvt/etm
Ref 2022

1 St Jansstraat Tussen Seurenweg en Molengatweg Buurtontsluitingsweg 50 km/u 2.624

2 Meterikseweg Tussen Wettersweide en Venrayseweg Buurtontsluitingsweg 50 km/u 283

3 Venrayseweg Tussen Rembrandtstraat en Noordsingel Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u 7.530

4 Westsingel Tussen Wettersweide en Americaanseweg Buurtontsluitingsweg 50 km/u geen info

5 Americaanseweg Tussen Waterstraat en Westsingel Erftoegangsweg I 30 km/u 4.186

6 Stationsstraat Ten zuiden van de Westsingel Gebiedontsluitingsweg 50 km/u 10.201

7 Stationsstraat Ten oosten van de Westsingel Gebiedontsluitingsweg 50 km/u 12.786

8 Meldersloseweg Tussen Venlosweweg en A73 Gebiedontsluitingsweg 50 km/u 11.905

figuur 7.2 I/C verhouding (%) avondspits in Horst referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

De etmaalintensiteiten in de kern hebben tot 2022 een beperkte invloed op de verkeersafwikkeling, de
I/C-verhouding bedraagt in 2022 op bijna alle wegen in Horst onder de 50% (zie figuur 7.2). De maximale
I/C-verhouding bedraagt 53% op de Jacob Merlostraat/Venrayseweg.
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 7.2 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2022 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 7.3 is de Intensiteit/Capaciteits-(I/C)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2022 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 7.2 Intensiteiten/etmaal in Horst referentie- en plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm
Ref 2022

Mvt/etm
Plan 2022

Toe- of
afname

1 St Jansstraat Tussen Seurenweg en Molengatweg 2.624 2.660 1%

2 Meterikseweg Tussen Wettersweide en Venrayseweg 283 284 0%

3 Venrayseweg Tussen Rembrandtstraat en Noordsingel 7.530 7.526 0%

4 Westsingel Tussen Wettersweide en Americaanseweg geen info geen info -

5 Americaanseweg Tussen Waterstraat en Westsingel 4.186 4.183 0%

6 Stationsstraat Ten zuiden van de Westsingel 10.201 10.201 0%

7 Stationsstraat Ten oosten van de Westsingel 12.786 12.815 0%

8 Meldersloseweg Tussen Venlosweweg en A73 11.905 11.868 0%

Afname van verkeer is meer dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename of afname van verkeer is minder dan 5%

Toename van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Toename van verkeer is meer dan 25%

figuur 7.3 I/C-verhouding (%) avondspits in Horst plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)
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Uit tabel 7.2 blijkt dat op de meeste wegen in Horst toenamen nauwelijks zichtbaar zijn. De maximale
I/C-verhouding in de kern bedraagt 53%.

De capaciteit van de wegen in de kern Horst is afdoende om het verkeer te kunnen verwerken. De
beperkte verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de
verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
In tabel 7.3 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2030 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 7.4 is de Intensiteit/Capaciteits-(I/C)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2030 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 7.3 Intensiteiten/etmaal in Horst in 2030
Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm

Ref 2030
Mvt/etm
Plan 2030

Toe- of
afname

1 St Jansstraat Tussen Seurenweg en Molengatweg 2.953 3.100 5%

2 Meterikseweg Tussen Wettersweide en Venrayseweg 310 300 3%

3 Venrayseweg Tussen Rembrandtstraat en Noordsingel 8.153 8.200 1%

4 Westsingel Tussen Wettersweide en Americaanseweg geen info geen info -

5 Americaanseweg Tussen Waterstraat en Westsingel 4.556 4.700 3%

6 Stationsstraat Ten zuiden van de Westsingel 11.174 12.500 11%

7 Stationsstraat Ten oosten van de Westsingel 13.592 15.000 9%

8 Meldersloseweg Tussen Venlosweweg en A73 12.777 14.900 14%

figuur 7.4 I/C-verhouding (%) avondspits in Horst plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 7.3 blijkt dat op de wegen in Horst toenamen zichtbaar zijn. De toenamen op de wegen hebben
een waarneembare invloed op de verkeersafwikkeling. De I/C-verhouding op de wegen in Grubbenvorst
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neemt in 2030 toe tot maximaal 67% en blijft daarmee onder de 80% (zie figuur 7.4). Dit leidt niet tot
congestie in Horst.

De capaciteit van de wegen in de kern is afdoende om het verkeer te kunnen verwerken. De
verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben daardoor geen relevante negatieve
gevolgen voor de verkeersafwikkeling op deze wegen. Niettemin is sprake van een lichte
verkeerstoename. Het effect is licht negatief (-) beoordeeld.

7.1.2 Verkeersveiligheid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 7.5 is het aantal ongevallen in de jaren 2008-2012 in Horst weergegeven. Hieruit blijkt dat het
aantal verkeersongevallen per jaar beperkt is (minder dan 5 voor een periode van 5 jaar).

figuur 7.5 Verkeersongevallen periode 2008 - 2012 in Horst (Gemeente Horst aan de Maas, 2014)

Voor het aspect verkeersveiligheid wordt naast de ongevallencijfers ook gekeken naar verkeersveilige
routes voor de verschillende weggebruikers (auto- en fietsverkeer). Ingezoomd wordt op de wegen waar
relatief veel fietsverkeer plaatsvindt. Het is met name van belang dat deze routes verkeersveilig zijn. Het
fietsnetwerk in en rondom Horst is weergegeven in figuur 7.6 (voor een overzichtskaart van het
fietsnetwerk in de gehele gemeente, zie bijlage 3).
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figuur 7.6 Fietsnetwerk ter hoogte van Horst (Royal Haskoning DHV, 2013)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Een toename van de verkeersintensiteiten leidt statistisch gezien tot een grotere kans op het optreden
van ongevallen. De zeer beperkte toename van het autoverkeer in 2022 op de wegen in de kern, en ook
buiten de kern, hebben geen effecten op de verkeersveiligheid. Het effect is daarom neutraal (0)
beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In 2030 neemt op een aantal wegen in het zuidelijk deel van Horst de verkeersintensiteit en de I/C-
verhouding toe tot maximaal 67%. Vanwege de verkeerstoenamen kan de verkeersveiligheid in 2030
iets verminderen. Dit effect is licht negatief (-) beoordeeld.

7.2 Geluid

In bijlage 4 zijn de grove invloedszones van de geluids(bron)soorten waaraan de gebiedsontwikkelingen
een planbijdrage veroorzaken weergegeven. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer van Klavertje
4 reiken tot in Horst. Deze bronsoort is derhalve nader beschouwd.

7.2.1 Wegverkeerslawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van het wegverkeerslawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Horst. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 7.7 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in 2022
weergegeven. De toenamen zijn bepaald direct langs de weg, dus de werkelijke toename bij de
woningen is lager dan de hier weergegeven waarde.

Venrayseweg

Vondersestraat
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figuur 7.7 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Horst plansituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,8 dB is. Deze toename is
berekend aan de Bemmelstraat. Dit is een zeer beperkte toename van de geluidbelasting. Het effect op
het wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In figuur 7.8 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in 2030
weergegeven.

figuur 7.8 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Horst plansituatie 2030 (Antea Group, 2014)

In het jaar 2030 bedraagt de maximale geluidstoename 0,82 dB. Deze toename is eveneens berekend
aan de Bemmelstraat. Dit effect op het wegverkeerslawaai is derhalve evenals in 2022 neutraal (0)
beoordeeld.
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7.2.2 Scheepvaartlawaai

Het scheepvaartlawaai als gevolg van CVI Raaieinde reikt niet tot in de kern Horst. Het effect op
scheepvaartlawaai in de kern Horst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0)
beoordeeld.

7.2.3 Railverkeerslawaai

Het railverkeerslawaai van de spoorlijn Eindhoven - Venlo als gevolg van Klavertje 4 reikt niet tot in de
kern Horst. Het effect op railverkeerslawaai in de kern Horst is voor zowel de situatie in 2022 als de
situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

7.2.4 Industrielawaai

Het industrielawaai als gevolg van de gebiedsontwikkelingen reikt niet tot in de kern Horst. Het effect op
industrielawaai in de kern Horst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0)
beoordeeld.

7.2.5 Cumulatie geluidseffecten

In figuur 7.9 zijn de invloedszones van de geluids(bron)soorten in Horst weergegeven waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage veroorzaken. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 reiken tot in Horst. De geluidseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen/
geluidsbronnen reiken niet tot in de kern. Er is derhalve geen sprake van cumulatie van geluidseffecten
als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in de kern Horst.

figuur 7.9 Invloedszones geluidsbronnen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Horst (Antea Group, 2014)



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 94 van 174

7.3 Luchtkwaliteit

Zoals uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de luchtkwaliteitseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 tot in Horst. De luchtkwaliteitseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen
reiken niet tot in de kern.

7.3.1 Stikstofdioxide

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 7.10 zijn de concentraties NO2 op de maatgevende wegen in de kern Horst in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie NO2 bedraagt 21 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 7.10 Concentratie NO2 in Horst referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 7.11 is de planbijdrage NO2 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Horst in 2022 weergegeven.
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figuur 7.11 Planbijdrage NO2 in Horst plansituatie 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Horst ligt tussen -0,04 en 0,07
µg/m3. De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Gasthuisstraat en is 21,0 µg/m3. De grootste
toename voor NO2 is berekend aan de Bemmelstraat. De grootste afname voor NO2 is berekend langs de
Venloseweg. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de
beperkte toe- en afnamen van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect
neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 7.12 is de planbijdrage NO2 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Horst in 2030 weergegeven.

figuur 7.12 Planbijdrage NO2 in Horst plansituatie 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van de planontwikkeling, op de punten in Horst ligt voor 2030
tussen 0,02 en 0,42 µg/m3. De grootste toenames zijn berekend aan de Hoofdstraat. Voor 2030 zijn er
geen afnames. De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Gasthuisstraat en is 21,0 µg/m3. De



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 96 van 174

concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toe- en
afnamen van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0)
beoordeeld.

7.3.2 Fijn stof

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 7.13 zijn de concentraties PM10 op de maatgevende wegen in de kern Horst in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie fijn stof bedraagt 22,8 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 7.13 Concentraties PM10 in Horst referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 7.14 is de planbijdrage PM10 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Horst in de plansituatie 2022 weergegeven.

figuur 7.14 Planbijdrage PM10 in Horst plansituatie 2022 (Antea Group, 2014)
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De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Horst ligt voor 2022 tussen
-0,01 en 0,02 µg/m3. De grootste toenames in 2022 zijn berekend aan de Bemmelstraat. De grootste
afnames in 2022 zijn berekend langs de Venloseweg. De hoogste concentratie PM10 is berekend aan de
Americaanseweg en bedraagt 22,8 µg/m3. De concentraties liggen ruim beneden de geldende
grenswaarde (40 µg/m3).

Gezien de zeer beperkte planbijdragen aan de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 in de kern
en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In figuur 7.15 is de planbijdrage PM10 als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern
Horst in 2030 weergegeven.

figuur 7.15 Planbijdrage PM10 in Horst plansituatie 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Horst ligt voor 2030 tussen 0 en
0,14 µg/m3 voor PM10. De grootste toenames in 2030 voor PM10 zijn berekend aan Hoofdstraat. Voor
2030 zijn er geen afnames. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

Gezien de beperkte planbijdragen aan de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 in de kern en de
lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

7.4 Geurhinder van agrarische bedrijven

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van geureffecten van de agrarische bedrijven als gevolg
van één van de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot LOG Witveldweg
of Klavertje 4, zie bijlage 5) in de kern Horst, danwel cumulatie van geureffecten in de kern. Het effect
op geurhinder van agrarische bedrijven in de kern Horst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie
in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

7.5 Externe veiligheid

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van externe veiligheidseffecten als gevolg van één van
de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot Klavertje 4, zie bijlage 6) in de
kern Horst, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in de kern. Het effect op externe veiligheid
in de kern Horst is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.
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7.6 Gezondheid

7.6.1 Geluid (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Conform de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) treedt als gevolg van Klavertje 4 geen negatieve
gezondheidseffecten in Horst op (zie tabel 4.7). De gezondheidseffecten in relatie tot geluid zijn neutraal
(0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De gezondheidseffecten zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het effect is derhalve
eveneens neutraal (0) beoordeeld.

7.6.2 Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Referentiesituatie en effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 7.4 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Horst in 2022 weergegeven.

tabel 7.4 GES-resultaten verblijfobjecten Horst per klasse - NO2 en PM10 voor 2022 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 1823 0 1823 0

4 20 - 29

20 - 21 72 351 72 351

22 - 23 0 1544 0 1544

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2022 geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal verblijfsobjecten
binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij
matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In tabel 7.5 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Horst in 2030 weergegeven.
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tabel 7.5 GES- resultaten Verblijfsobjecten Horst per klasse - NO2 en PM10 voor 2030 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 1895 0 1895 0

4 20 - 29

20 - 21 0 1895 0 1895

22 - 23 0 0 0 0

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Ook in 2030 vinden er geen verschuivingen plaats in het aantal verblijfsobjecten binnen de klassen als
gevolg van Klavertje 4. Wel is er een verschuiving tussen 2022 en 2030 te zien. In 2030 liggen alle
verblijfsobjecten binnen één klasse; 4 - 19 µg/m3 voor NO2 en 20 - 21 µg/m3 voor PM10. In 2022 zijn er
voor NO2 verblijfsobjecten die vallen binnen de klasse 20 - 21 µg/m3 en voor PM10 binnen klasse 22 - 23
µg/m3. Het gezondheidsklimaat in relatie tot luchtkwaliteit verbetert daarmee in zeer beperkte mate
tussen 2022 en 2030, maar blijft vrij matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Aangezien er
geen verschileffecten zijn tussen de referentiesituatie 2022 en de plansituatie 2030 is het effect neutraal
(0) beoordeeld.

7.6.3 Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Effecten in 2022
De aanleg van de Greenportbikeway bevordert de werknemers vanuit Horst die in het Klavertje 4 gebied
werken met de fiets naar het werk te gaan. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de werknemers
en daarmee kwaliteit van de leefomgeving. Dit effect is licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de kwaliteit van de leefomgeving zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het
effect is derhalve eveneens licht positief (+) beoordeeld.

7.7 Landschap en visuele veranderingen

7.7.1 Zicht vanuit de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 7.16 is een luchtfoto van de omgeving van Horst weergegeven. Het landschapsbeeld vanuit de
kern Horst is zeer afwisselend. Aan de oostzijde van de kern wordt het landschapsbeeld bepaald door de
A73. Aan de zuidzijde bestaat het (stedelijk) landschap uit lintbebouwing en een bedrijventerrein
(Hoogveld) en daarachter open ruimten en een bosgebied (de Reulsberg). De west- en noordzijde van
Horst worden gekenmerkt door veel lintbebouwing, verspreid liggende bebouwing en glastuinbouw.
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figuur 7.16 Uitsnede luchtfoto omgeving Horst (Googlemaps, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 7.17 een uitsnede van het Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Horst weergegeven. Aan
de zuid- en oostzijde van de kern, tussen de bebouwde kom en de Reulsberg. wordt een bosrand in het
beekdal Groot Molenbeek aangelegd ter afscherming van het bedrijventerrein van het beekdal. Aan de
noord- en westzijde zijn er als gevolg van de gebiedsontwikkelingen geen wijzigingen in het
landschapsbeeld.



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 101 van 174

figuur 7.17 Uitsnede Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Horst (bron: Heusschen Copier, 2010)

De bewoners van Horst hebben vanwege de afschermende werking van de A73 geen zicht op de
landschapsmaatregelen direct ten oosten van de snelweg. De groenmaatregelen aan de zuidoostzijde
van de kern versterken de landschapsstructuur. Gezien de lintbebouwing tussen de kern en de open
ruimten met daarachter de bospassages is het zicht op dit veranderende groene landschapsbeeld zeer
beperkt. De mogelijk te plaatsen windturbines langs de spoorlijn Eindhoven - Venlo in het Klavertje 4
gebied zijn vanwege het besloten landschap langs de zuidoostzijde van de kern Horst beperkt zichtbaar.

Gezien het beperkte zicht en alleen vanaf de zuidoostzijde van de kern op de landschappelijke
maatregelen en de mogelijk te plaatsen windturbines, is het effect op het landschapsbeeld vanuit de
kern neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op zicht vanuit de kern Horst zullen tussen 2022 en 2030 nagenoeg niet verschillen. Het
effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

7.7.2 Beleving van het zicht op de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De beleving van het zicht op de kern wordt met name door de 'skyline' van de kern en de aanvoerroutes
naar de kern bepaald. Gezien de sterke aanwezigheid van de lintbebouwing aan de west- en zuidzijde en
de afschermende werking van de A73 is er beperkt zicht op de 'skyline' van Horst. De aanvoerroutes, de
Venrayseweg, de Stationsstraat en de Meldersloseweg, zijn deels begeleid door bomenrijen.

Beekdal Groot
Moolenbeek

Reulsberg
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De landschappelijke maatregelen zijn niet voorzien langs de aanvoerroutes van de kern Horst. De
gebiedsontwikkeling Klavertje 4 heeft dan ook geen invloed op de beleving van het zicht op de kern. Het
effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen verschileffecten tussen de situatie van de beleving van het zicht op de kern tussen 2022 en
2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

7.7.3 Licht- en schaduwhinder

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In de huidige situatie zijn geen licht- en schaduwhinder effecten bekend in de kern Horst.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In bijlage 7 zijn overzichtskaarten van de lichtuitstraling van de glastuinbouwontwikkelingen in het
Klavertje 4 gebied opgenomen. De lichtuitstraling (0,1 lux) van de glastuinbouw reikt tot aan de rand van
de kern Horst. Er is geen sprake van lichthinder.

Uit het slagschaduwonderzoek (Arcadis, 2012) is gebleken dat bij enkele woningen in de omgeving in
theorie schaduwhinder kan ontstaan. Gezien de afstand van Horst tot het zoekgebied van de
windturbines zal geen sprake zijn van slagschaduwhinder in de kern Horst.

Het effect op licht- en schaduwhinder is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen relevante verschileffecten tussen de situatie van de licht- en schaduwhinder in de kern
tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

7.8 Recreatie

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Het wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde
wandelpaden. Het recreatieve wandel en fietsroutenetwerk ter hoogte van Horst is weergegeven in
figuur 7.18.

figuur 7.18 Recreatieve wandelroutenetwerk (doorgetrokken lijnen) en fietsroutenetwerk (gestippelde lijnen) ter
hoogte van Horst (bron: Arcadis, 2012)
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Aan de zuidzijde van Horst zijn in het kader van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 landschappelijke
maatregelen voorzien. In het dal van de Groote Molenbeek wordt een hoge mate van recreatief
medegebruik voor de bewoners van Horst en Sevenum nagestreefd. Daarnaast is ten oosten van de
Groote Molenbeek tussen de werklandschappen een aantal nieuwe recreatieve route voorzien. Deze
ontwikkelingen hebben een positief effect op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners
van Horst. Aan de overige zijden zijn geen specifieke recreatieve uitloopmogelijkheden als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen voorzien. Het totaal effect is daarom licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners van Horst zullen tussen 2022 en
2030 nagenoeg niet verschillen. Het effect is daarom eveneens licht positief (+) beoordeeld.
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8 Nadere analyse milieueffecten in Lottum

8.1 Verkeer

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de verkeerseffecten van Klavertje 4 tot in de
kern Lottum. De verkeerseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

8.1.1 Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De kern Lottum is vanaf de A73 (afslag 11) het beste bereikbaar via de Meldersloseweg, Lottumseweg
en Horsterdijk (nr. 1 en 2 in figuur 8.1). Via de Horsterdijk, aan deze westzijde van de kern, komt het
meeste verkeer de kern in en uit. Ook via de Broekhuizerweg vanuit de noordzijde (vanuit Broekhuizen,
nr. 3) is Lottum bereikbaar. Daarnaast is de kern bereikbaar vanuit de zuidzijde via de Hoofdstraat
(vanuit Grubbenvorst, nr. 6 en 4). Het autoverkeer van en naar de kern vanuit de oostzijde via de
Veerweg (nr. 5) is vanwege de barrièrewerking van de Maas (veerpontje) beperkt.

figuur 8.1 Verkeersstructuur Lottum

In tabel 8.1 zijn de intensiteiten per etmaal in de referentiesituatie 2022 weergegeven. In figuur 8.2 is de
Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de referentiesituatie 2022 weergegeven.

tabel 8.1 Intensiteiten/etmaal in Lottum referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis,
2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Type weg Max.
snelheid

Mvt/etm
Ref 2022

1 Horsterdijk Tussen Zwaanenheike en Lottum Erftoegangsweg I 60 km/u 2.124

2 Horsterdijk Tussen Eikenlaan en Broekhuizerweg Buurtontsluitingsweg 50 km/u 2.124

3 Broekhuizerweg Tussen Horsterdijk en Oud Aast Buurtontsluitingsweg 50 km/u 4.023

4 Markt Tussen Horsterdijk en Hoofdstraat Buurtontsluitingsweg 50 km/u 5.103

5 Veerweg Ten oosten van de Markt Erftoegangsweg II 30 km/u 1.304

6 Hoofdstraat Tussen Mgr Schravenlaan en De Steegh Buurtontsluitingsweg 50 km/u 5.103

1

2

3

4
5

6
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figuur 8.2 I/C-verhouding (%) avondspits in Lottum referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

De wegen in de kern Lottum hebben voldoende capaciteit om het verkeer goed af te wikkelen. De
maximale I/C-verhouding van de wegen bedraagt in 2022 28% (zie figuur 8.2).

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 8.2 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2022 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 8.3 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2022 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 8.2 Intensiteiten/etmaal in Lottum referentie- en plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm
Ref 2022

Mvt/etm
Plan 2022

Toe- of
afname

1 Horsterdijk Tussen Zwaanenheike en Lottum 2.124 2.162 2%

2 Horsterdijk Tussen Eikenlaan en Broekhuizerweg 2.124 2.162 2%

3 Broekhuizerweg Tussen Horsterdijk en Oud Aast 4.023 4.020 0%

4 Markt Tussen Horsterdijk en Hoofdstraat 5.103 5.148 1%

5 Veerweg Ten oosten van de Markt 1.304 1.334 2%

6 Hoofdstraat Tussen Mgr Schravenlaan en De Steegh 5.103 5.148 1%

Afname van verkeer is meer dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename of afname van verkeer is minder dan 5%

Toename van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Toename van verkeer is meer dan 25%
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figuur 8.3 I/C-verhouding (%) avondspits in Lottum plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 8.2 blijkt dat op de wegen in Lottum nauwelijks toe- of afnamen zichtbaar zijn. De I/C-
verhouding blijft in 2022 op de wegen in Lottum nagenoeg gelijk ten opzichte van de referentiesituatie,
maximaal 29% (zie figuur 8.3).

De capaciteit van de wegen in de kern Lottum is afdoende om het verkeer te kunnen verwerken. De zeer
beperkte verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de
verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In tabel 8.3 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2030 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 8.3 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2030 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 8.3 Intensiteiten/etmaal in Lottum in 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis, 2011)
Nr. Weg Ter hoogte van / tussen MVt / etm

Ref 2030
Mvt/ etm
Plan 2030

Toe- of
afname

1 Horsterdijk Tussen Zwaanenheike en Lottum 2352 2500 6%

2 Horsterdijk Tussen Eikenlaan en Broekhuizerweg 2352 2500 6%

3 Broekhuizerweg Tussen Horsterdijk en Oud Aast 4418 4900 10%

4 Markt Tussen Horsterdijk en Hoofdstraat 5607 6500 14%

5 Veerweg Ten oosten van de Markt 1450 1400 4%

6 Hoofdstraat Tussen Mgr Schravenlaan en De Steegh 5607 6500 14%
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figuur 8.4 I/C-verhouding (%) avondspits in Lottum plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 8.3 blijkt dat op de wegen in Lottum beperkte toenamen zichtbaar zijn. De I/C-verhouding
neemt in 2030 op de wegen in Lottum iets toe ten opzichte van de referentiesituatie. De maximale I/C-
verhouding bedraagt 44% (zie figuur 8.3).

De capaciteit van de wegen in de kern Lottum is afdoende om het verkeer te kunnen verwerken. De
beperkte verkeerstoenamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de
verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

8.1.2 Verkeersveiligheid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 6.5 is het aantal ongevallen in de jaren 2008-2012 in Lottum weergegeven. Hieruit blijkt dat het
aantal verkeersongevallen minder dan één per jaar bedraagt.
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figuur 8.5 Verkeersongevallen periode 2008 - 2012 in Lottum (Gemeente Horst aan de Maas, 2014)

Voor het aspect verkeersveiligheid wordt naast de ongevallencijfers ook gekeken naar verkeersveilige
routes voor de verschillende weggebruikers (auto- en fietsverkeer). Ingezoomd wordt op de wegen waar
relatief veel fietsverkeer plaatsvindt. Het is met name van belang dat deze routes verkeersveilig zijn. In
figuur 8.6 is het fietsnetwerk in en rondom de kern Lottum weergegeven (voor een overzichtskaart van
het fietsnetwerk in de gehele gemeente, zie bijlage 3).

figuur 8.6 Fietsnetwerk ter hoogte van Lottum (Royal Haskoning DHV, 2013)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Gezien de zeer beperkte verkeerstoenamen in 2022 als gevolg van de gebiedsontwikkelingen en het
zeer lage aantal verkeersongevallen is er geen sprake van effecten op de verkeersveiligheid als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
Gezien de relatief beperkte verkeerstoenamen en de maximale I/C-verhouding van 44% in 2030 is de
verwachting dat er geen relevante negatieve effecten op de verkeersveiligheid zijn. Het effect is
neutraal (0) beoordeeld.

Hombergerweg

Veerweg

Hoofdstraat

Horsterdijk
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8.2 Geluid

In bijlage 4 zijn de grove invloedszones van de geluids(bron)soorten waaraan de gebiedsontwikkelingen
een planbijdrage veroorzaken weergegeven. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer van Klavertje
4 en de scheepvaart van CVI Raaieinde reiken tot in Lottum. Deze bronsoorten zijn om deze reden nader
beschouwd.

8.2.1 Wegverkeerslawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van het wegverkeerslawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Lottum. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 8.7 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Lottum in 2022
weergegeven. De toenamen zijn bepaald direct langs de weg, dus de werkelijke toe- of afname bij de
woningen is lager dan de hier weergegeven waarde.

figuur 8.7 Planbijdrage wegverkeerslawaai Lottum in plansituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,1 dB is. Deze toename is
berekend aan de Veerweg en aan de Markt. Dit is een zeer beperkte toename van de geluidbelasting.
Het effect op het wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In figuur 8.8 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Lottum in 2030
weergegeven.



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 110 van 174

figuur 8.8 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Lottum plansituatie 2030 (Antea Group, 2014)

In het jaar 2030 bedraagt de maximale geluidstoename 1,7 dB. Deze toename zijn eveneens berekend
aan de Veerweg en aan de Markt. Dit effect op het wegverkeerslawaai is vanwege de beperkte toename
in 2030 licht negatief (-) beoordeeld.

8.2.2 Scheepvaartlawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De 50 dB(A) etmaalwaardecontour van de scheepvaart ligt in 2008-2009 op circa 170 meter, gemeten
vanuit het hart van de Maas (LBP Sight, 2012). Er zijn verder geen gegevens beschikbaar van het
scheepvaartlawaai in de huidige situatie en de referentiesituatie 2022 in Lottum. Bij de gemeente zijn
geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Voor de scheepvaart is in het kader van het bestemmingsplan CVI Raaieinde nog niet in detail gekeken
naar de effecten op Lottum. Derhalve is een aanvullende analyse scheepvaartverkeer voor het zichtjaar
2022 uitgevoerd.

Als gevolg van het CVI neemt het scheepvaartlawaai ter hoogte van de CVI toe met 1 dB(A) op de Maas
(LBP Sight, 2012). De totale geluidseffecten van het scheepvaartlawaai vanaf de Maas bedragen ter
hoogte van de CVI maximaal 55-60 dB(A) direct langs de Maas en maximaal 45-50 dB(A) tot circa 300
meter vanaf de Maasoever.

De geluidcontouren zullen verhoudingsgewijs ongeveer een gelijke reikwijdte hebben vanaf de Maas tot
aan Lottum. Gezien de ligging van de geluidcontouren is het effect van de scheepvaart voor de
woningen in Lottum beperkt. De toename bij Lottum is beperkt tot maximaal 1 dB hetgeen een kleine
verhoging van de geluidbelasting betekent. Dit geldt echter allen voor de woningen nabij de Maas. De
overige woningen hebben geen noemenswaardig effect vanwege de afschermde werking van de
gebouwen dichter bij de Maas. Het effect is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
De geluideffecten van de scheepvaart als gevolg van CVI Raaieinde zijn in 2030 vergelijkbaar met de
effecten in 2022: een toename van 1 dB(A). Deze zeer beperkte toename is eveneens neutraal (0)
beoordeeld.
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8.2.3 Railverkeerslawaai

Het railverkeer op de spoorlijn Venlo-Nijmegen, gelegen ten westen van Lottum, neemt als gevolg van
de gebiedsontwikkelingen niet toe. Hierdoor is geen sprake van extra railverkeerslawaai vanaf deze
spoorlijn. Het railverkeerslawaai vanaf de spoorlijn Eindhoven - Venlo als gevolg van de
gebiedsontwikkelingen reikt niet tot in de kern Lottum. Het effect op railverkeerslawaai in de kern
Lottum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

8.2.4 Industrielawaai

Er is gezien de afstand van de kern Lottum tot de industriële activiteiten in de gebiedsontwikkelingen
geen sprake van een planbijdrage aan het industrielawaai. Het effect op industrielawaai in de kern
Lottum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

8.2.5 Cumulatie geluidseffecten

In figuur 8.9 zijn de invloedszones van de geluidsbronnen in Lottum weergegeven waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage veroorzaken. Alleen daar waar de Veerstraat wordt
onderbroken door de Maas is sprake van een overlap van de zones. Op die plaats bevinden zich echter
geen woningen of andere gevoelige bestemmingen. Er is derhalve in de kern van Lottum geen sprake
van cumulatie van geluidseffecten als gevolg van de planontwikkelingen.

figuur 8.9 Invloedszones geluidsbronnen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Lottum (Antea Group, 2014)
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8.3 Luchtkwaliteit

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken de luchtkwaliteitseffecten van Klavertje 4 vanwege
de verkeerstoename en de luchtkwaliteitsffecten van CVI Raaieinde vanwege de extra
scheepvaartbewegingen over de Maas tot in de kern Lottum. De luchtkwaliteitseffecten van de overige
gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

8.3.1 Stikstofdioxide

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 8.10 zijn de concentraties NO2 op de maatgevende wegen in de kern Lottum in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie NO2 bedraagt 17,4 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 8.10 Concentratie NO2 in Lottum referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 8.11 is de planbijdrage NO2 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Lottum in
2022 weergegeven.
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figuur 8.11 Planbijdrage NO2 in Lottum in 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Lottum ligt tussen 0 en 0,02
µg/m3. De grootste toenames in 2022 voor NO2 zijn berekend aan de Hoofdstraat. De hoogste
concentratie NO2 is berekend aan de Hoofdstraat en is 17,4 µg/m3. De concentraties liggen ruim
beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toe- en afnamen van de
concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

In figuur 8.11 is de planbijdrage NO2 van het extra scheepvaartverkeer als gevolg van CVI Raaieinde in de
kern Lottum in 2022 weergegeven.

figuur 8.12 Planbijdrage NO2 van scheepvaart CVI Raaieinde in Lottum 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale berekende bijdrage NO2 vlak na het water bedraagt 0,25 µg/m3. Ter hoogte van de eerste
bebouwing van Lottum is dit 0,09 µg/m3.
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Gezien de beperkte toe- en afnamen van de concentraties NO2 als gevolg van Klavertje 4 en CVI
Raaieinde in de kern (in totaal een maximale toename van 0,11 µg/m3) en de lage concentraties in de
kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 8.13 is de planbijdrage NO2 van het wegverkeer als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende
wegen in de kern Lottum in 2030 weergegeven.

figuur 8.13 Planbijdrage NO2 in Lottum 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Lottum ligt voor 2030 tussen
0,03 en 0,47 µg/m3. De grootste toenames zijn berekend aan de Markt. Voor 2030 zijn er geen afnames.
De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Hoofdstraat en is 13,5 µg/m3. De concentraties liggen
ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

Voor het jaar 2030 kan gesteld worden dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit van de scheepvaart van CVI
Raaieinde vrijwel gelijk zal blijven (ter hoogte van Lottum maximaal 0,09 µg/m3) . Schepen zijn over het
algemeen veel langer in gebruik dan auto's. Het argument van het schoner worden door
voorschrijdende techniek gaat voor scheepvaart niet of slechts beperkt op en daarom zal de emissie in
2030 vrijwel gelijk zijn aan die in 2022.

Gezien de beperkte afname van de concentraties NO2 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde in de
kern (in totaal een maximale toename van 0,56 µg/m3) en de lage concentraties in de kern is het effect
neutraal (0) beoordeeld.

8.3.2 Fijn stof

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 8.14 zijn de concentraties PM10 op de maatgevende wegen in de kern Lottum in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie PM10 bedraagt 22,1 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).
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figuur 8.14 Concentratie PM10 in Lottum referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Het nabijgelegen fijnstofmeetpunt op de locatie Hoogheide, dat sinds 5 november 2011 de concentratie
fijnstof (PM10 en PM2,5) meet, laat een gemiddelde waarde van 23 µg/m3 voor PM10 zien voor de periode
5 november 2011 - 24 april 2014.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 8.15 is de planbijdrage PM10 van het wegverkeer als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende
wegen in de kern Lottum in 2022 weergegeven.

figuur 8.15 Planbijdrage PM10 in Lottum 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van de planontwikkeling, op de punten in Lottum ligt voor 2022
tussen 0 en 0,01 µg/m3. De grootste toenames in 2022 zijn berekend aan de Hoofdstraat. De hoogste
concentratie PM10 is berekend aan de Hoofdstraat en bedraagt 22,1 µg/m3. De concentraties liggen ruim
beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).
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In figuur 8.16 is de planbijdrage PM10 van het scheepvaartverkeer als gevolg van CVI Raaieinde in de kern
Lottum in 2022 weergegeven.

figuur 8.16 Planbijdrage PM10 in Lottum 2022 van scheepvaart CVI Raaieinde

De maximale berekende bijdrage PM10, vlak na het water bedraagt 0,01 µg/m3. Ter hoogte van de eerste
bebouwing van Lottum is dit 0 µg/m3.

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte toe- en afnamen van de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 en CVI
Raaieinde in de kern (in totaal een maximale toename van 0,01 µg/m3) en de lage concentraties in de
kern is het effect neutraal (0) beoordeeld

Doorkijk 2030
In figuur 8.17 is de planbijdrage PM10 van het wegverkeer als gevolg van Klavertje 4 op de maatgevende
wegen in de kern Lottum in 2030 weergegeven.

figuur 8.17 Planbijdrage PM10 in Lottum 2030 (Antea Group, 2014)
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De maximale toe- of afname, als gevolg van de planontwikkeling, op de punten in Lottum ligt voor 2030
tussen 0 en 0,14 µg/m3 voor PM10. De grootste toenames in 2030 voor PM10 zijn berekend aan de Markt.
Voor 2030 zijn er geen afnames. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40
µg/m3).

Voor het jaar 2030 kan gesteld worden dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit van de scheepvaart vrijwel
gelijk zal blijven. Schepen zijn over het algemeen veel langer in gebruik dan auto's. Het argument van
het schoner worden door voorschrijdende techniek gaat voor scheepvaart niet of slechts beperkt op en
daarom zal de emissie in 2030 vrijwel gelijk zijn aan die in 2022.

Cumulatie effecten
Gezien de beperkte afname van de concentraties PM10 als gevolg van Klavertje 4 en CVI Raaieinde in de
kern (in totaal een maximale toename van 0,14 µg/m3) en de lage concentraties in de kern is het effect
neutraal (0) beoordeeld.

8.4 Geurhinder van agrarische bedrijven

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van geureffecten van de agrarische bedrijven als gevolg
van één van de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot LOG Witveldweg
of Klavertje 4, zie bijlage 5) in de kern Lottum, danwel cumulatie van geureffecten in de kern. Het effect
op geurhinder van agrarische bedrijven in de kern Lottum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie
in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

8.5 Externe veiligheid

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van externe veiligheidseffecten als gevolg van één van
de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot Klavertje 4, zie bijlage 6) in de
kern Lottum, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in de kern. Het effect op externe
veiligheid in de kern Lottum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0)
beoordeeld.

8.6 Gezondheid

8.6.1 Geluid (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) zijn niet specifiek de effecten van Klavertje 4 op Lottum bepaald.
Voor geluid zijn voor onderhavige milieubeoordeling geen gezondheidsberekeningen als gevolg van de
verkeerstoename van Klavertje 4 uitgevoerd. Hiervoor zou een uitgebreidere modellering van de
omgeving nodig zijn. Gebouwen zorgen immers voor een demping van het geluid voor achterliggende
bebouwing. Gezien de beperkte intensiteiten op de diverse wegen in Lottum kan gesteld worden dat het
gezondheidsklimaat redelijk tot matig is en dat dit vrijwel niet verandert door de zeer geringe toename
van het geluidniveau (het effect direct naast de weg is groter, maar ter plaatse van woningen is dit
lager). Het effect is daarom neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Gezien de iets hogere intensiteiten op de diverse wegen in Lottum is sprake van een geringe toename
van het geluidniveau (het effect direct naast de weg is groter, maar ter plaatse van woningen is dit lager,
zie paragraaf 8.2.1). Het gezondheidseffect in relatie tot geluid is derhalve licht negatief (-) beoordeeld.
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8.6.2 Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Referentiesituatie 2022 en effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 8.4 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Lottum in 2022 weergegeven.

tabel 8.4 GES-resultaten verblijfobjecten Lottum per klasse - NO2 en PM10 voor 2022 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 400 0 400 0

4 20 - 29

20 - 21 0 368 0 368

22 - 23 0 32 0 32

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2022 geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal verblijfsobjecten
binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij
matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In tabel 8.5 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 van de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Lottum in 2030 weergegeven.

tabel 8.5 GES-resultaten verblijfobjecten Lottum per klasse - NO2 en PM10 voor 2030 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 400 16 400 26

4 20 - 29

20 - 21 0 0 0 0

22 - 23 0 0 0 0

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2030 eveneens geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal
verblijfsobjecten binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Wel is er tussen 2022 en 2030 een
verschuiving te zien voor PM10. Er vindt verschuiving plaatsen tussen de klassen 3 (4-19 µg/m3) en klasse
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4 (20 - 21 µg/m3 en 22 - 23 µg/m3). Het gezondheidsklimaat in relatie tot luchtkwaliteit verbetert
daarmee in zeer beperkte mate tussen 2022 en 2030 van matig naar vrij matig. Aangezien er geen
verschileffecten zijn tussen de referentiesituatie 2022 en de plansituatie 2030 is het effect neutraal (0)
beoordeeld.

8.6.3 Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Gezien de afstand tussen Lottum en de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI
Raaieinde hebben deze ontwikkelingen geen invloed op kwaliteit van de leefomgeving nabij de kern
Lottum. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op de kwaliteit van de leefomgeving nabij de kern Lottum tussen 2022 en
2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

8.7 Landschap en visuele veranderingen

8.7.1 Zicht vanuit de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 8.18 is een luchtfoto van de omgeving van Lottum weergegeven. Het landschapsbeeld vanuit de
kern is wisselend. Aan de westzijde van de kern is verspreid (lint)bebouwing, zowel woon- als
bedrijfsbebouwing aanwezig met daarachter bebossing. Aan de noordzijde ligt een aantal bospercelen
afgewisseld met open ruimten. Aan de oostzijde van de kern zijn met name open ruimten en is vanuit de
kern zicht op de Maas. Ten zuiden van de kern kenmerkt zich eveneens door lintbebouwing met open
teeltvoorzieningen. Het landschap kan worden aangeduid als een mozaïeklandschap.

figuur 8.18 Uitsnede luchtfoto omgeving Lottum (Googlemaps, 2014)
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De ontwikkelingen in Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde hebben gezien de grotere afstand
van de gebiedsontwikkelingen tot de kern Lottum en vanwege de tussenliggende bospercelen geen
invloed op het landschapsbeeld vanuit de kern Lottum. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op het zicht vanuit de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect
is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

8.7.2 Beleving van het zicht op de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De beleving van het zicht op de kern wordt met name door de 'skyline' van de kern en de aanvoerroutes
naar de kern bepaald. Vanuit de zuidwest- en westzijde is er beperkt zicht op de 'skyline' van Lottum
vanwege de tussenliggende bospercelen. Vanaf de zuidkant is enig zicht op de kern, de lintbebouwing
langs de Hoofdstraat kan worden gezien als begeleiding van bezoekers de kern in.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De ontwikkelingen in Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde hebben geen invloed op het zicht op
de kern Lottum. Het effect is neutraal (0) beoordeeld

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op het zicht op de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is
daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

8.7.3 Licht- en schaduwhinder

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In de huidige situatie zijn geen licht- en schaduwhinder effecten bekend in de kern Lottum.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In bijlage 7 zijn overzichtskaarten van de lichtuitstraling van de glastuinbouwontwikkelingen in het
Klavertje 4 gebied opgenomen. De lichtuitstraling van de glastuinbouw veroorzaken gezien de afstand
tot de kern Lottum geen lichthinder. De windturbines veroorzaken gezien de afstand tot de kern Lottum
geen schaduwhinder. Het effect op licht- en schaduwhinder is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen relevante verschileffecten tussen de situatie van de licht- en schaduwhinder in de kern
tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

8.8 Recreatie

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Het wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde
wandelpaden. Het recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk ter hoogte van Lottum is weergegeven in
figuur 8.19.
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figuur 8.19 Wandelroutenetwerk (doorgetrokken lijnen) en fietsroutenetwerk (gestippelde lijnen) ter hoogte van
Lottum (Arcadis, 2012)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Gezien de afstand tussen Lottum en de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI
Raaieinde, hebben deze ontwikkelingen geen invloed op de recreatieve uitloopmogelijkheden nabij de
kern Lottum. Het effect is neutraal (0) beoordeeld

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden nabij de kern Lottum tussen 2022
en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.
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9 Nadere analyse milieueffecten in Melderslo

9.1 Verkeer

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de verkeerseffecten van Klavertje 4 tot in de
kern Melderslo. De verkeerseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

9.1.1 Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De kern Melderslo is vanaf de west- en zuidzijde, via de A73 (afslag 11), het beste bereikbaar via de
Meldersloseweg en Vlasvenstraat (nr. 4 in figuur 9.1). Vanuit de kern Horst is Melderslo vanaf de
westzijde ook bereikbaar via de Vondersestraat en Daniëlweg (nr. 2). Vanaf de noordzijde komt het
autoverkeer via de Eikelenbosserdijk, vanuit de oostzijde via de Broekhuizerdijk (nr. 3).

figuur 9.1 Verkeersstructuur Melderslo

In tabel 9.1 zijn de wegkenmerken en intensiteiten per etmaal in de referentiesituatie 2022
weergegeven. In figuur 9.2 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
referentiesituatie 2022 weergegeven.

2

3

4

1

5
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tabel 9.1 Intensiteiten/etmaal in Melderslo referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis,
2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Type weg Max.
snelheid

Mvt/etm
Ref 2022

1 Nachtegaallaan Ten westen van Beemdweg Erftoegangsweg I 60 km/u 4.716

2 Daniëlweg Tussen Achter de Pastorie en Rector
Mulderstraat

Buurtontsluitingsweg 50 km/u 4.111

3 Broekhuizerdijk Ten oosten van Koppertweg Gebiedsontsluitingsweg 60 km/u 1.512

4 Vlasvenstraat Tussen Sint Odastraat en Pastoor
Teeuwenstraat

Erftoegangsweg I 30 km/u 3.182

5 Vlasvenstraat Ten zuiden van Massenweg Erftoegangsweg I 50 km/u 3.182

figuur 9.2 I/C-verhouding (%) avondspits in Melderslo referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje
4, Arcadis, 2011)

De etmaalintensiteiten in de kern hebben tot 2022 een zeer beperkte invloed op de verkeersafwikkeling,
de I/C-verhouding bedraagt in 2022 maximaal 19%.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 9.2 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2022 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 9.3 is de Intensiteit/Capaciteits-(I/C)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2022 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 9.2 Intensiteiten/etmaal in Melderslo referentie- en plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt / etm
Ref 2022

Mvt/ etm
Plan 2022

Toe- of
afname

1 Nachtegaallaan Ten westen van Beemdweg 4.716 4.709 0%

2 Daniëlweg Tussen Achter de Pastorie en Rector Mulderstraat 4.111 4.154 1%

3 Broekhuizerdijk Ten oosten van Koppertweg 1.512 1.544 2%

4 Vlasvenstraat Tussen Sint Odastraat en Pastoor Teeuwenstraat 3.182 3.165 1%
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figuur 9.3 I/C-verhouding (%) avondspits in Melderslo plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis 2011)

Uit tabel 9.2 blijkt dat op de meeste wegen in Melderslo de verkeersintensiteiten nagenoeg niet
wijzigen. De I/C-verhouding blijft in 2022 op de wegen in Horst gelijk ten opzichte van de
referentiesituatie, maximaal 19% (zie figuur 9.3).

De capaciteit van de wegen in de kern Melderslo is ruim afdoende om het verkeer te kunnen verwerken.
De gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de verkeersafwikkeling op deze wegen. Het
effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In tabel 9.3 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2030 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 7.2 is de Intensiteit/Capaciteits-(I/C)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2030 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 9.3 Intensiteiten/etmaal in Melderslo referentie- en plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/ etm
Ref 2030

Mvt / etm
Plan 2030

Toe- of
afname

1 Nachtegaallaan Ten westen van Beemdweg 5.134 5.200 1%

2 Daniëlweg Tussen Achter de Pastorie en Rector Mulderstraat 4.473 5.000 11%

3 Broekhuizerdijk Ten oosten van Koppertweg 1.684 1.800 6%

4 Vlasvenstraat Tussen Sint Odastraat en Pastoor Teeuwenstraat geen info 4.400 -

5 Vlasvenstraat Ten zuiden van Massenweg 3.383 4.400 23%

Afname van verkeer is meer dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename of afname van verkeer is minder dan 5%

Toename van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Toename van verkeer is meer dan 25%



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 125 van 174

figuur 9.4 I/C-verhouding (%) avondspits in Melderslo plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 9.3 blijkt dat op een aantal wegen in Melderslo afnamen zichtbaar zijn. De I/C-verhouding
neemt in 2030 op de wegen in Melderslo een aantal procenten toe ten opzichte van de
referentiesituatie. De I/C-verhouding bedraagt maximaal 31% (zie figuur 9.4).

De capaciteit van de wegen in de kern Melderslo is ruim afdoende om het verkeer te kunnen verwerken.
De verkeersafnamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de
verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is daarom neutraal (0) beoordeeld.

9.1.2 Verkeersveiligheid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 9.5 is het aantal ongevallen in de jaren 2008-2012 Melderslo weergegeven. Hieruit blijkt dat het
aantal verkeersongevallen minder dan één per jaar bedraagt.
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figuur 9.5 Verkeersongevallen periode 2008 - 2012 in Melderslo (www.via.nl, 2014)

Voor het aspect verkeersveiligheid wordt naast de ongevallencijfers ook gekeken naar verkeersveilige
routes voor de verschillende weggebruikers (auto- en fietsverkeer). Ingezoomd wordt op de wegen waar
relatief veel fietsverkeer plaatsvindt. Het is met name van belang dat deze routes verkeersveilig zijn. In
figuur 9.6 is het fietsnetwerk in en rondom de kern Melderslo weergegeven (voor een overzichtskaart
van het fietsnetwerk in de gehele gemeente, zie bijlage 3).

figuur 9.6 Fietsnetwerk ter hoogte van Melderslo (Royal Haskoning DHV, 2013)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Gezien de zeer beperkte verkeerstoenamen in 2022 als gevolg van de gebiedsontwikkelingen en het
zeer lage aantal verkeersongevallen is er geen sprake van effecten op de verkeersveiligheid als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
Gezien de relatief beperkte verkeerstoenamen en de maximale I/C-verhouding van 19% in 2030 is de
verwachting dat er geen effecten op de verkeersveiligheid zijn als gevolg van de gebiedsontwikkelingen.
Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Nachtegaallaan - Daniëlweg - Broekhuizerdijk

Steegstraat - Massenweg

Vlasvenstraat
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9.2 Geluid

In bijlage 4 zijn de grove invloedszones van de geluids(bron)soorten waaraan de gebiedsontwikkelingen
een planbijdrage veroorzaken weergegeven. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer van Klavertje
4 reiken tot in Melderslo. Deze bronsoort is derhalve nader beschouwd.

9.2.1 Wegverkeerslawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van het wegverkeerslawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Melderslo. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 9.7 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Melderslo in 2022
weergegeven. De toenamen zijn bepaald direct langs de weg, dus de werkelijke toe- of afname bij de
woningen is lager dan de hier weergegeven waarde.

figuur 9.7 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Melderslo 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,09 dB is. Deze toename is
berekend aan de Broekhuizerdijk en aan de Vlasvenstraat. Dit is een zeer beperkte toename van de
geluidbelasting. Het effect op het wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 9.8 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Melderslo in 2022
weergegeven.
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figuur 9.8 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Melderslo 2030 (Antea Group, 2014)

In het jaar 2030 bedraagt de maximale geluidstoename 1,13 dB. Deze toename zijn eveneens berekend
aan de Broekhuizerdijk en aan de Vlasvenstraat. Dit is een beperkte toename van de geluidbelasting die
ter plaatse van de woningen verwaarloosbaar zal zijn. Het effect op het wegverkeerslawaai is vanwege
de beperkte toename in 2030 (meer dan 1 dB) licht negatief (-) beoordeeld.

9.2.2 Scheepvaartlawaai

Er is gezien de grote afstand van de kern Melderslo tot de Maas geen sprake van scheepvaartlawaai. Het
effect op scheepvaartlawaai in de kern Melderslo is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030
neutraal (0) beoordeeld.

9.2.3 Railverkeerslawaai

Het railverkeerslawaai vanaf de spoorlijn Eindhoven - Venlo als gevolg van de gebiedsontwikkelingen
reikt niet tot in de kern Melderslo. Het effect op railverkeerslawaai in de kern Melderslo is voor zowel de
situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

9.2.4 Industrielawaai

Er is gezien de afstand van de kern Melderslo tot de industriële activiteiten in de gebiedsontwikkelingen
geen sprake van industrielawaai. Het effect op industrielawaai in de kern Melderslo is voor zowel de
situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

9.2.5 Cumulatie geluidseffecten

In figuur 9.9 zijn de invloedszones van de geluidsbronnen in Melderslo weergegeven waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage veroorzaken. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 reiken tot in Melderslo. De effecten van de overige gebiedsontwikkelingen/
geluidsbronnen reiken niet tot in de kern. Er is derhalve geen sprake van cumulatie van de
geluidseffecten in de kern Melderslo.
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figuur 9.9 Invloedszones geluidsbronnen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Melderslo (Antea Group,
2014)

9.3 Luchtkwaliteit

Zoals uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de luchtkwaliteitseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 tot in Melderslo. De luchtkwaliteitseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen
reiken niet tot in de kern.

9.3.1 Stikstofdioxide

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 9.10 zijn de concentraties NO2 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie NO2 bedraagt 17 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).
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figuur 9.10 Concentratie NO2 in Melderslo referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 9.11 is de planbijdrage NO2 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in
2022 weergegeven.

figuur 9.11 Planbijdrage NO2 in Melderslo 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toename, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Melderslo ligt tussen 0 en 0,03 µg/m3.
De grootste toename voor NO2 is berekend aan de Broekhuizerdijk. Voor 2022 zijn er geen afnames. De
hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Vlasventraat en is 17,0 µg/m3. De concentraties liggen
ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toename van de concentraties
NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 9.12 is de planbijdrage NO2 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in
2030 weergegeven.
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figuur 9.12 Planbijdrage NO2 in Melderslo 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toename, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Melderslo ligt voor 2030 tussen 0,07
en 0,42 µg/m3. De grootste toenames zijn berekend aan de Vlasvenstraat. Voor 2030 zijn er geen
afnames. De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Vlasvenstraat en is 13,5 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toename
van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

9.3.2 Fijn stof

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 9.13 zijn de concentraties PM10 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie PM10 bedraagt 22,6 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 9.13 Concentratie PM10 in Melderslo referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 9.14 is de planbijdrage PM10 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in
2022 weergegeven.

figuur 9.14 Planbijdrage PM10 in Melderslo 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toename, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Melderslo ligt tussen 0 en 0,01 µg/m3.
De grootste toename in 2022 voor NO2 is berekend aan de Broekhuizerdijk. Voor 2022 zijn er geen
afnames. De hoogste concentratie PM10 is berekend aan de Vlasventraat en is 22,8 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toename
van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 9.15 is de planbijdrage PM10 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Melderslo in
2030 weergegeven.

figuur 9.15 Planbijdrage PM10 in Melderslo 2030 (Antea Group, 2014)
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De maximale toe- of afname, als gevolg van de planontwikkeling, op de punten in Melderslo ligt voor
2030 tussen 0,02 en 0,13 µg/m3 voor PM10. De grootste toename in 2030 voor PM10 is berekend aan de
Vlasvenstraat. Voor 2030 zijn er geen afnames. De hoogste concentratie PM10 is berekend aan de
Vlasvenstraat en is 21,3 µg/m3. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40
µg/m3). Gezien de beperkte toename van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is
het effect neutraal (0) beoordeeld.

9.4 Geur

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van geureffecten van de agrarische bedrijven als gevolg
van één van de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot LOG Witveldweg
of Klavertje 4, zie bijlage 5) in de kern Melderslo, danwel cumulatie van geureffecten in de kern. Het
effect op geurhinder van agrarische bedrijven in de kern Melderslo is voor zowel de situatie in 2022 als
de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

9.5 Externe veiligheid

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van externe veiligheidseffecten als gevolg van één van
de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot Klavertje 4, zie bijlage 6) in
Melderslo, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in de kern. Het effect op externe veiligheid
in de kern Melderslo is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

9.6 Gezondheid

9.6.1 Geluid (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) zijn niet specifiek de effecten van Klavertje 4 in Melderslo bepaald.
Voor geluid zijn voor onderhavige milieubeoordeling geen gezondheidsberekeningen als gevolg van de
verkeerstoename van Klavertje 4 uitgevoerd. Hiervoor zou een uitgebreidere modellering van de
omgeving nodig zijn. Gebouwen zorgen immers voor een demping van het geluid voor achterliggende
bebouwing. Gezien de beperkte intensiteiten op de diverse wegen in Melderslo kan gesteld worden dat
het gezondheidsklimaat redelijk tot matig is en dat dit niet verandert door de geringe toename van het
geluidniveau (het effect direct naast de weg is groter, maar ter plaatse van woningen is dit lager). Het
effect is daarom neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Gezien de iets hogere intensiteiten op de diverse wegen in Melderslo is sprake van een geringe toename
van het geluidniveau (het effect direct naast de weg is groter, maar ter plaatse van woningen is dit lager,
zie paragraaf 8.2.1). Het gezondheidseffect in relatie tot geluid is derhalve licht negatief (-) beoordeeld.

9.6.2 Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Referentiesituatie 2022 en effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 9.4 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 door de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Melderslo in 2022 weergegeven.
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tabel 9.4 GES-resultaten verblijfobjecten Melderslo per klasse - NO2 en PM10 voor 2022 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 266 0 266 0

4 20 - 29

20 - 21 0 0 0 0

22 - 23 0 266 0 266

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2022 geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal verblijfsobjecten
binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij
matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In tabel 9.5 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 door de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Melderslo in 2030 weergegeven.

tabel 9.5 GES-resultaten verblijfobjecten Melderslo per klasse - NO2 en PM10 voor 2030 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 266 0 266 0

4 20 - 29

20 - 21 0 266 0 266

22 - 23 0 0 0 0

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2030 eveneens geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal
verblijfsobjecten binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Wel is er tussen de beide zichtjaren een
verschuiving te zien voor PM10. Er vindt verschuiving plaatsen tussen de klassen 22 - 23 µg/m3 naar 21 -
22 µg/m3. Het gezondheidsklimaat in relatie tot luchtkwaliteit verbetert daarmee in zeer beperkte mate
tussen 2022 en 2030. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2030 is en blijft echter vrij matig tot matig
op basis van de geldende GES-criteria. Aangezien er geen verschileffecten zijn tussen de
referentiesituatie 2022 en de plansituatie 2030 is het effect neutraal (0) beoordeeld.
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9.6.3 Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Effecten in 2022
De verbetering van de fietsvoorzieningen tussen Grubbenvorst en Horst, Grubbenvorst en Venlo en de
aanleg van de Greenportbikeway bevorderen, gezien de niet heel gunstige ligging van de Melderslo ten
opzichte van deze routes, in zeer beperkte mate de werknemers vanuit Melderslo die in het Klavertje 4
gebied werken met de fiets naar het werk te gaan. Het effect van de verbeterde fiets- en
wandelvoorzieningen op de kwaliteit van de leefomgeving is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de kwaliteit van de leefomgeving zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het
effect is derhalve eveneens neutraal (0) beoordeeld.

9.7 Landschap en visuele veranderingen

9.7.1 Zicht vanuit de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 9.16 is een luchtfoto van de omgeving van Melderslo weergegeven. Het landschapsbeeld vanuit
de kern is afwisselend. Ten noorden van de kern zijn graslanden en groenvoorzieningen (bospercelen,
boomplating) aanwezig. Aan de westzijde van de kern zijn landbouwgronden en verspreid woon- en
bedrijfsbebouwing aanwezig met daarachter bebossing Aan de zuid- en oostzijde liggen met name
landbouwgronden, maar ook verspreid bebouwing. Ten zuiden van de kern kenmerkt het
landschapsbeeld zich eveneens door lintbebouwing.

figuur 9.16 Uitsnede luchtfoto omgeving Melderslo (Googlemaps, 2014)
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 9.17 is een uitsnede van het Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Melderslo
weergegeven. Ten noorden, oosten en zuiden van de kern zijn geen landschappelijke maatregelen
voorzien. Het landschap dat ten westen van Melderslo ontstaat, betreft het beekdal Groot Moolenbeek
Noord en kenmerkt zich door open hooilanden met daarin opgaande groenstructuren.

figuur 9.17 Uitsnede Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Melderslo (bron: Heusschen Copier, 2010)

Uit de vergelijking tussen het Landschapsplan Klavertje 4 en de referentiesituatie blijkt dat als gevolg
van een aantal extra bospercelen alleen aan de westzijde van Melderslo sprake is van enige afname van
het zicht op het buitengebied. Door deze groenmaatregelen zal het landschapsbeeld vanuit de kern
Melderslo niet aanzienlijk wijzigen. De mogelijk te plaatsen windturbines langs de spoorlijn Eindhoven -
Venlo in het Klavertje 4 gebied zijn vanwege de afstand tot het zoekgebied en de vele tussenliggende
bestaande en nieuwe bebouwing en bospercelen in het Klavertje 4 gebied beperkt zichtbaar.

Vanuit de kern is gezien de afstand en tussenliggende bebouwing vrijwel geen zicht op de
landbouwontwikkelingen in LOG Witveldweg. Ook is geen de grote afstand en tussenliggende
bebouwing en bosschages geen zicht op CVI Raaieinde.

Het totaaleffect op het zicht vanuit de kern is gezien de beperkte wijzigingen van het landschapsbeeld
als gevolg van de landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4 licht negatief (-) beoordeeld.

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op het zicht vanuit de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect
is daarom eveneens licht negatief (-) beoordeeld.

Beekdal Groot
Moolenbeek

Reuslberg

Beekdal Groot
Moolenbeek Noord
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9.7.2 Beleving van het zicht op de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De beleving van het zicht op de kern wordt met name door de 'skyline' van de kern en de aanvoerroutes
naar de kern bepaald. Met name vanuit de zuidoostzijde zicht op de 'skyline' van Melderslo. Vanuit de
overige zijden is vanwege de tussenliggende bebouwing en bospercelen het zicht op de kern beperkt.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De ontwikkelingen in Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde hebben geen invloed op het zicht op
de kern Melderslo. Het effect is neutraal (0) beoordeeld

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op het zicht op de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is
daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

9.7.3 Licht- en schaduwhinder

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In de huidige situatie zijn geen licht- en schaduwhinder effecten bekend in de kern Melderslo.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In bijlage 7 zijn overzichtskaarten van de lichtuitstraling van de glastuinbouwontwikkelingen in het
Klavertje 4 gebied opgenomen. De lichtuitstraling van de glastuinbouw veroorzaken gezien de afstand
tot de kern Melderslo geen lichthinder.

Uit het slagschaduwonderzoek (Arcadis, 2012) is gebleken dat bij enkele woningen in de omgeving in
theorie schaduwhinder kan ontstaan. Gezien de afstand van Melderslo tot het zoekgebied van de
windturbines zal geen sprake zijn van slagschaduwhinder in de kern Melderslo.

Het effect op licht- en schaduwhinder is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen relevante verschileffecten tussen de situatie van de licht- en schaduwhinder in de kern
tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens neutraal (0) beoordeeld.

9.8 Recreatie

Het wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde
wandelpaden. Het recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk ter hoogte van Melderslo is weergegeven
in figuur 9.18.
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figuur 9.18 Wandelroutenetwerk (doorgetrokken lijnen) en fietsroutenetwerk (gestippelde lijnen) ter hoogte van
Melderslo (Arcadis, 2012)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Direct nabij Melderslo zijn in het kader van Klavertje 4 (aan de oostzijde van de A73) geen nieuwe
recreatieve routes voorzien. Wel is aan de westzijde van de A73, ten zuiden van Horst, op circa 2 km
afstand van Melderslo een aantal nieuwe recreatieve routes voorzien. In het LOG Witveldweg, ook op
circa 2 km afstand van Melderslo, is een aantal extra wandelroutes gepland.

Gezien de toename aan recreatieve uitloopmogelijkheden met de fiets en te voet, wel op 2 km afstand
van Melderslo is dit effect licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners van Melderslo zullen tussen
2022 en 2030 niet verschillen. Het effect is daarom eveneens licht positief (+) beoordeeld.



Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg en CVI Raaieinde
in de kernen in gemeente Horst aan de Maas

Projectnr. 258635
25 juni 2015, revisie 05

blad 139 van 174

10 Nadere analyse milieueffecten in Sevenum

10.1 Verkeer

Zoals reeds uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de verkeerseffecten van Klavertje 4 tot in de
kern Sevenum. De verkeerseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen reiken niet tot in de kern.

10.1.1 Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De kern Sevenum is vanuit de zuidzijde via de A67 (afslag 39) bereikbaar via de Eindhovenseweg en de
Venloseweg (nr. 9 in figuur 10.1). Ook vanaf de Maasbreeseweg (nr. 7) is de kern vanuit de zuidzijde
bereikbaar. Vanaf de westzijde komt het autoverkeer via de Steeg (nr. 5) of de Hees (nr. 4) de kern
binnen. Vanaf de noordzijde is Sevenum bereikbaar via de Horsterweg en De Donckstraat (nr. 1 en 2).
Vanaf de oostzijde komt het autoverkeer via de Grubbenvorsterweg (nr. 8).

figuur 10.1 Verkeersstructuur Sevenum

In tabel 10.1 zijn de intensiteiten per etmaal in de referentiesituatie 2022 weergegeven. In figuur 10.2 is
de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de referentiesituatie 2022 weergegeven.
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tabel 10.1 Intensiteiten/etmaal in Sevenum referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4, Arcadis,
2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Type weg Max.
snelheid

Mvt/etm
Ref 2022

1 De Donckstraat Ten noorden van Venloseweg
(buiten de kern)

Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u 17.551

2 De Donckstraat Tussen Venloseweg en Molenberg Erftoegangsweg I 30 km/u 9.822

3 De Donckstraat Tussen Molenstraat en Markt Erftoegangsweg I 30 km/u 5.063

4 De Hees Ten westen van Staarterstraat Erftoegangsweg I 60 km/u 3.088

5 Steeg Ten westen van Staarterstraat Erftoegangsweg I 50 km/u 8.427

6 Den Eigen Tussen Wilhelminastraat en
Raadhuisstraat

Erftoegangsweg I 30 km/u 3.649

7 Maasbreeseweg Ten zuiden van Den Eigen Erftoegangsweg I 30 km/u 5.061

8 Grubbenvorsterweg Ten oosten van de Venloseweg
(buiten de kern)

Erftoegangsweg I 30 km/u 1.782

9 Venloseweg Ten zuiden van de
Grubbenvorsterweg

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u 13.144

figuur 10.2 I/C-verhouding (%) avondspits in Sevenum referentiesituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje
4, Arcadis, 2011)

De etmaalintensiteiten in de kern hebben in de referentiesituatie 2022 een beperkte invloed op de
verkeersafwikkeling, de I/C-verhouding bedraagt in de kern in 2022 maximaal 49% (zie figuur 10.2). Op
de gebiedsontsluitingswegen De Donckstraat (nr. 1) en de Venloseweg (nr. 9) bedraagt de I/C-
verhouding maximaal 75%.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 10.1 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2022 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 10.3 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2022 van Klavertje 4 weergegeven.
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tabel 10.2 Intensiteiten/etmaal in Sevenum referentie- en plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm
Ref 2022

Mvt/etm
Plan 2022

Toe- of
afname

1 De Donckstraat Ten noorden van Venloseweg 17.551 17.549 0%

2 De Donckstraat Tussen Venloseweg en Molenberg 9.822 9.720 1%

3 De Donckstraat Tussen Molenstraat en Markt 5.063 4.985 2%

4 De Hees Ten westen van Staarterstraat 3.088 3.137 2%

5 Steeg Ten westen van Staarterstraat 8.427 8.462 0%

6 Den Eigen Tussen Wilhelminastraat en Raadhuisstraat 3.649 3.695 1%

7 Maasbreeseweg Ten zuiden van Den Eigen 5.061 4.902 3%

8 Grubbenvorsterweg Ten oosten van de Venloseweg 1.782 1.943 8%

9 Venloseweg Ten zuiden van de Grubbenvorsterweg 13.144 13.299 1%

Afname van verkeer is meer dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Afname van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename of afname van verkeer is minder dan 5%

Toename van verkeer is meer dan 5%, maar minder dan 10%

Toename van verkeer is meer dan 10%, maar minder dan 25%

Toename van verkeer is meer dan 25%

figuur 10.3 I/C-verhouding (%) avondspits in Sevenum plansituatie 2022 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 10.2 blijkt dat op de meeste wegen in Sevenum nauwelijks toe- of afnamen zichtbaar zijn. Op
één weg, de Grubbenvorsterweg (nr. 8, buiten de kern) is een lichte toename waarneembaar. De I/C-
verhouding blijft in 2022 op de wegen in de kern Sevenum nagenoeg gelijk ten opzichte van de
referentiesituatie, maximaal 49% (zie figuur 10.3). Op de gebiedsontsluitingswegen De Donckstraat (nr.
1) en de Venloseweg (nr. 9) bedraagt de I/C-verhouding maximaal 77%, onder de 80%. Dit is een kleine
toename van 2% ten opzichte van de referentiesituatie.

De capaciteit van de wegen in de kern Sevenum is voldoende om het verkeer te kunnen verwerken. De
beperkte verkeerstoe- en afnamen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen hebben geen gevolgen voor
de verkeersafwikkeling op deze wegen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.
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Doorkijk naar 2030
In tabel 10.3 zijn de intensiteiten per etmaal in de plansituatie 2030 als gevolg van Klavertje 4
weergegeven. In figuur 10.4 is de Intensiteit/Capaciteits (I/C-)verhouding in de avondspits van de
plansituatie 2030 van Klavertje 4 weergegeven.

tabel 10.3 Intensiteiten/etmaal in Sevenum referentie- en plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje
4, Arcadis, 2011)

Nr. Weg Ter hoogte van / tussen Mvt/etm
Ref 2030

Mvt/etm
Plan 2030

Toe- of
afname

1 De Donckstraat Ten noorden van Venloseweg 18.409 19.700 7%

2 De Donckstraat Tussen Venloseweg en Molenberg 10.611 11.700 9%

3 De Donckstraat Tussen Molenstraat en Markt 5.494 6.000 8%

4 De Hees Ten westen van Staarterstraat 3.455 4.100 16%

5 Steeg Ten westen van Staarterstraat 9.176 10.600 13%

6 Den Eigen Tussen Wilhelminastraat en Raadhuisstraat 4.011 5.000 20%

7 Maasbreeseweg Ten zuiden van Den Eigen 5.563 6.500 14%

8 Grubbenvorsterweg Ten oosten van de Venloseweg 2.069 4.100 50%

9 Venloseweg Ten zuiden van de Grubbenvorsterweg 14.901 16.100 7%

figuur 10.4 I/C-verhouding (%) avondspits in Sevenum plansituatie 2030 (Model Greenportlane tbv Klavertje 4,
Arcadis, 2011)

Uit tabel 10.3 blijkt dat op alle wegen in Sevenum toenamen zichtbaar zijn. Op één weg, de
Grubbenvorsterweg (nr. 8, buiten de kern) treedt een toename op van 50%. De I/C-verhouding op deze
weg bedraagt maximaal 71%. Als gevolg van de ontwikkelingen in Klavertje 4 na 2022 ontstaan
ongewenste extra verkeersstromen via deze weg. In het PlanMER Klavertje 4 (Arcadis, 2012) is
aangegeven dat de knelpunten kunnen worden opgelost door de aanleg van de 2e fase van de
Greenportlane (GPL) (met nieuwe, vervangende aansluiting op de A67) of een substantiële
capaciteitsverruiming van de bestaande Eindhovenseweg en de huidige snelwegaansluiting op de A67.
In het MER wordt geadviseerd de beschikbare ruimte te reserveren, noodzaak tot realisering in de
periode na 2022 moet op basis van de daadwerkelijke ontwikkelingen opnieuw worden bezien.

De I/C-verhouding neemt in 2030 op de wegen in de kern Sevenum iets toe ten opzichte van de
referentiesituatie, tot maximaal 86% (zie figuur 10.4, ter plaatse van de Raadhuisstraat). Op de
gebiedsontsluitingswegen De Donckstraat (nr. 1) en de Venloseweg (nr. 9), bedraagt de I/C-verhouding
maximaal 92%, dus boven de 80%. Op de wegen zijn relevante toenamen in de I/C-verhouding ten
opzichte van de referentiesituatie waarneembaar.
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De capaciteit van de wegen in de kern Sevenum is op de meeste wegen voldoende om het verkeer te
kunnen verwerken. Vanwege de overschrijding van de I/C-verhouding op één weg in de kern en twee
wegen net buiten de kern, is sprake van een relevant negatief effect op de verkeersafwikkeling. Dit
effect als gevolg van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is negatief (- -) beoordeeld.

10.1.2 Verkeersveiligheid

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 10.5 is het aantal ongevallen in de jaren 2008-2012 in Sevenum weergegeven. Hieruit blijkt dat
het aantal verkeersongevallen op locaties minder dan één per jaar bedraagt.

figuur 10.5 Verkeersongevallen periode 2008 - 2012 in Sevenum (www.via.nl, 2014)

Voor het aspect verkeersveiligheid wordt naast de ongevallencijfers ook gekeken naar verkeersveilige
routes voor de verschillende weggebruikers (auto- en fietsverkeer). Ingezoomd wordt op de wegen waar
relatief veel fietsverkeer plaatsvindt. Het is met name van belang dat deze routes verkeersveilig zijn. In
figuur 10.6 is het fietsnetwerk in en rondom de kern Sevenum weergegeven (voor een overzichtskaart
van het fietsnetwerk in de gehele gemeente, zie bijlage 3).

figuur 10.6 Fietsnetwerk ter hoogte van Sevenum (Royal Haskoning DHV, 2013)

De Donckstraat

De Hees

De Maasbreeseweg

De Steeg

Venloseweg
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Gezien de zeer beperkte verkeerstoenamen in 2022 als gevolg van de gebiedsontwikkelingen en het
zeer lage aantal verkeersongevallen is er geen sprake van effecten op de verkeersveiligheid in Sevenum
als gevolg van de gebiedsontwikkelingen. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk in 2030
In 2030 treedt een relevante verkeerstoename op de wegen op. Gezien de relevante verkeerstoenamen
is nader ingezoomd op de verkeersveiligheidseffecten. De gehele kern van Sevenum is als 30 km/u zone
aangewezen en ook als zodanig ingericht. De meeste straten voldoen aan het Duurzaam Veilig principes
waardoor niet verwacht wordt dat de verkeersveiligheid verslechtert.

De erftoegangswegen in de kern (maximale snelheid 30 km/u) met de hoogste verkeerstoenamen,
betreffen de Donckstraat (nr. 3) en Den Eigen (nr. 5). Het aanvaardbaar aantal motorvoertuigen per
etmaal op deze wegen bedraagt 5.000 mvt/etmaal, uitgaande van de richtlijnen uit het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan. Conform het verkeersmodel bedragen de intensiteiten respectievelijk 4.100
mvt/etmaal en 5.000 mvt/etmaal. Den Eigen grenst aan de maximale capaciteit in 2030.

Op de Grubbenvorsterweg bedraagt de I/C-verhouding maximaal 77% in de kern. Binnen de kern zijn de
rijbanen van de erftoegangsweg (maximale snelheid 30 km/uur) voorzien van fietssuggestiestroken.
Buiten de kern zijn op de Grubbenvorsterweg/ Sevenumseweg door de verwachte verkeerstoename tot
2022 als gevolg van de ontwikkeling van Klavertje reeds inrichtingsmaatregelen genomen. De
inrichtingsmaatregelen betreffen rode fietssuggestiestroken en kruispuntplateaus ter beperking van de
snelheid op deze weg (maximaal 60 km/uur). Door deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid van de
weggebruikers (autoverkeer, landbouwverkeer, vrachtwagens en fietsers) van de Grubbenvorsterweg
verbeterd.

Ondanks het huidige zeer lage aantal verkeersongevallen en de inrichting van de wegen als 30 km/u
zone in de kern is de verwachting dat vanwege de hoge intensiteiten op een aantal wegen in de kern de
verkeersveiligheid in de kern afneemt. Het effect op verkeersveiligheid in de kern is daarom licht
negatief (-) beoordeeld.

10.2 Geluid

In bijlage 4 zijn de grove invloedszones van de geluids(bron)soorten waaraan de gebiedsontwikkelingen
een planbijdrage veroorzaken weergegeven. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer van Klavertje
4 reiken tot in Sevenum. Deze bronsoort is derhalve nader beschouwd.

10.2.1 Wegverkeerslawaai

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Er zijn geen gegevens beschikbaar van het wegverkeerslawaai in huidige situatie en de referentiesituatie
2022 in Sevenum. Bij de gemeente zijn geen knelpunten op het gebied van geluid in de kern bekend.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 10.7 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Sevenum in
2022 weergegeven. De toenamen zijn bepaald direct langs de weg, dus de werkelijke toe- of afname bij
de woningen is lager dan de hier weergegeven waarde.
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figuur 10.7 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Sevenum 2022 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,05 dB is. Deze toename is
berekend aan Den Eigen. Dit is een zeer beperkte toename van de geluidbelasting. Het effect op het
wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 10.8 is de planbijdrage van het wegverkeerslawaai als gevolg van Klavertje 4 in Sevenum in
2030 weergegeven.

figuur 10.8 Planbijdrage wegverkeerslawaai in Sevenum 2030 (Antea Group, 2014)

Uit de resultaten blijkt dat in het jaar 2022 de maximale geluidstoename 0,95 dB is. Deze toename is
eveneens berekend aan Den Eigen. Dit is een beperkte toename van de geluidbelasting. Het effect op
het wegverkeerslawaai is derhalve neutraal (0) beoordeeld.
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10.2.2 Scheepvaartlawaai

Er is gezien de grote afstand van de kern Sevenum tot de Maas geen sprake van scheepvaartlawaai. Het
effect op scheepvaartlawaai in de kern Sevenum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030
neutraal (0) beoordeeld.

10.2.3 Railverkeerslawaai

Het railverkeerslawaai vanaf de spoorlijn Eindhoven - Venlo als gevolg van de gebiedsontwikkelingen
reikt niet tot in de kern Sevenum. Het effect op railverkeerslawaai in de kern Sevenum is voor zowel de
situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

10.2.4 Industrielawaai

Er is gezien de afstand van de kern Sevenum tot de industriële activiteiten in de gebiedsontwikkelingen
geen sprake van industrielawaai. Het effect op industrielawaai in de kern Sevenum is voor zowel de
situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

10.2.5 Cumulatie geluidseffecten

In figuur 10.9 zijn de invloedszones van de geluidsbronnen in Sevenum weergegeven waaraan de
gebiedsontwikkelingen een planbijdrage veroorzaken. Alleen de geluidseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 reiken tot in Sevenum. De effecten van de overige gebiedsontwikkelingen/
geluidsbronnen reiken niet tot in de kern. Er is derhalve geen sprake van cumulatie van de
geluidseffecten in de kern Sevenum.

figuur 10.9 Invloedszones geluidsbronnen als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Sevenum (Antea Group,
2014)
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10.3 Luchtkwaliteit

Zoals uit de inventarisatie is gebleken reiken alleen de luchtkwaliteitseffecten van het wegverkeer als
gevolg van Klavertje 4 tot in Sevenum. De luchtkwaliteitseffecten van de overige gebiedsontwikkelingen
reiken niet tot in de kern.

10.3.1 Stikstofdioxide

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 10.10 zijn de concentraties NO2 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie NO2 bedraagt 20,7 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 10.10 Concentratie NO2 in Sevenum referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 10.11 is de planbijdrage NO2 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in
2022 weergegeven.
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figuur 10.11 Planbijdrage NO2 in Sevenum 2022 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Sevenum ligt tussen -0,08 en
0,04 µg/m3. De grootste afname voor NO2 is berekend langs de Venloseweg. De grootste afname voor
NO2 is berekend langs de Maasbreeseweg. De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Kerkstraat
en is 20,7 µg/m3. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de
beperkte toe- en afname van de concentraties NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect
neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
In figuur 10.12 is de planbijdrage NO2 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in
2030 weergegeven.

figuur 10.12 Planbijdrage NO2 in Sevenum 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toename, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Sevenum ligt voor 2030 tussen 0,08
en 0,65 µg/m3. De grootste toenames zijn berekend aan de Kerkstraat. Voor 2030 zijn er geen afnames.
De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de Kerkstraat en is 16,1 µg/m3. De concentraties liggen
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ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3). Gezien de beperkte toename van de concentraties
NO2 en de lage concentraties in de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

10.3.2 Fijn stof

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 10.13 zijn de concentraties PM10 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in de
referentiesituatie 2022 weergegeven. De maximale concentratie PM10 bedraagt 23,2 µg/m3. De
concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40 µg/m3).

figuur 10.13 Concentraties PM10 in Sevenum referentiesituatie 2022 (Antea Group, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 10.14 is de planbijdrage PM10 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in
2022 weergegeven.

figuur 10.14 Planbijdrage PM10 in Sevenum 2022 (Antea Group, 2014)
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De maximale toe- of afname, als gevolg van Klavertje 4, op de punten in Sevenum ligt tussen -0,02 en
0,01 µg/m3. De grootste afname voor PM10 is berekend langs de Venloseweg. De grootste afname voor
PM10 is berekend langs de Maasbreeseweg. De hoogste concentratie PM10 is berekend aan de
Peperstraat en is 22,8 µg/m3. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40
µg/m3). Gezien de zeer beperkte toe- en afnamen van de concentraties PM10 en de lage concentraties in
de kern is het effect neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In figuur 10.15 is de planbijdrage PM10 van Klavertje 4 op de maatgevende wegen in de kern Sevenum in
2030 weergegeven.

figuur 10.15 Planbijdrage PM10 in Sevenum 2030 (Antea Group, 2014)

De maximale toe- of afname, als gevolg van de planontwikkeling, op de punten in Sevenum ligt voor
2030 tussen 0 en 0,23 µg/m3 voor PM10. De grootste toenames in 2030 voor PM10 zijn berekend aan
Kerkstraat. Voor 2030 zijn er geen afnames. De hoogste concentratie NO2 is berekend aan de
Peperstraat en is 21,9 µg/m3. De concentraties liggen ruim beneden de geldende grenswaarde (40
µg/m3). Gezien de beperkte toename van de concentraties PM10 en de lage concentraties in de kern is
het effect neutraal (0) beoordeeld.

10.4 Geur

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van geureffecten van de agrarische bedrijven als gevolg
van één van de gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot LOG Witveldweg
of Klavertje 4, zie bijlage 5) in de kern Sevenum, danwel cumulatie van geureffecten in de kern. Het
effect op geurhinder van agrarische bedrijven in de kern Sevenum is voor zowel de situatie in 2022 als
de situatie in 2030 neutraal (0) beoordeeld.

10.5 Externe veiligheid

Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van externe veiligheidsrisico's van de
gebiedsontwikkelingen (voor meer achtergrondinformatie in relatie tot Klavertje 4, zie bijlage 6) in de
kern Sevenum, danwel cumulatie van externe veiligheidseffecten in de kern. Het effect op externe
veiligheid in de kern Sevenum is voor zowel de situatie in 2022 als de situatie in 2030 neutraal (0)
beoordeeld.
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10.6 Gezondheid

10.6.1 Geluid (gezondheidseffectscreening)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Conform de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) treedt als gevolg van Klavertje 4 geen negatieve
gezondheidseffecten in Sevenum op (zie tabel 4.7). De gezondheidseffecten in relatie tot geluid zijn
derhalve neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De gezondheidseffecten zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het effect is derhalve
eveneens neutraal (0) beoordeeld.

10.6.2 Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening)

Referentiesituatie 2022 en effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In tabel 10.4 zijn de resultaten van de GES -resultaten voor NO2 en PM10 door de verkeerstoename als
gevolg van Klavertje 4 in de kern Sevenum in 2022 weergegeven.

tabel 10.4 GES-resultaten verblijfobjecten Sevenum per klasse - NO2 en PM10 voor 2022 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 1.078 0 1.078 0

4 20 - 29

20 - 21 29 97 29 97

22 - 23 0 1.010 0 1.010

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2022 geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal verblijfsobjecten
binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2022 is en blijft vrij
matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Het effect is neutraal (0) beoordeeld.

Doorkijk 2030
In tabel 10.5 zijn de resultaten van de GES voor NO2 en PM10 door de verkeerstoename als gevolg van
Klavertje 4 voor de kern Sevenum in 2030 weergegeven.
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tabel 10.5 GES-resultaten verblijfobjecten Sevenum per klasse - NO2 en PM10 voor 2030 (Antea Group, 2014)
Klasse Concentratie Autonoom Plan

NO2 PM10 NO2 PM10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0,04- 3 0 0 0 0

3 4- 19 1.107 0 1.107 0

4 20 - 29

20 - 21 0 1.107 0 1.107

22 - 23 0 0 0 0

24 - 25 0 0 0 0

26 - 27 0 0 0 0

28 - 29 0 0 0 0

5 30 - 39

30 - 31 0 0 0 0

32 - 33 0 0 0 0

34 - 35 0 0 0 0

36 - 37 0 0 0 0

38 - 39 0 0 0 0

6 0 - 49 0 0 0 0

7 0 - 59 0 0 0 0

8 60 0 0 0 0

Uit de resultaten blijkt dat er voor 2030 eveneens geen verschuivingen plaatsvinden in het aantal
verblijfsobjecten binnen de klassen als gevolg van Klavertje 4. Wel is er tussen de beide zichtjaren een
verschuiving te zien. In 2030 liggen alle verblijfsobjecten binnen 1 klasse; 4 - 19 µg/m3 voor NO2 en 20 -
21 µg/m3 voor PM10. In 2022 zijn er voor NO2 nog verblijfsobjecten die vallen binnen de klasse 20 - 21
µg/m3 en voor PM10 binnen klasse 22 - 23 µg/m3. Het aanwezige gezondheidsklimaat in 2030 is en blijft
vrij matig tot matig op basis van de geldende GES-criteria. Aangezien er geen verschileffecten zijn tussen
de referentiesituatie 2022 en de plansituatie 2030 is het effect neutraal (0) beoordeeld.

10.6.3 Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid)

Effecten in 2022
De aanleg van de Greenportbikeway bevordert de werknemers vanuit Sevenum die in het Klavertje 4
gebied werken met de fiets naar het werk te gaan. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de
werknemers en daarmee kwaliteit van de leefomgeving. Dit effect is licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de kwaliteit van de leefomgeving zijn in 2030 vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het
effect is derhalve eveneens licht positief (+) beoordeeld.

10.7 Landschap en visuele veranderingen

10.7.1 Zicht vanuit de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In figuur 10.16 is een luchtfoto van de omgeving van Sevenum weergegeven. Het landschapsbeeld vanuit
de kern wordt aan de noord-, west- en zuidzijde gekenmerkt door lintbebouwing met tussenliggende
landbouwgronden. Aan de oostzijde van de kern liggen landbouwgronden met omliggende
bomenranden en glastuinbouwbedrijven.
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figuur 10.16 Luchtfoto ter hoogte van Sevenum (Googlemaps, 2014)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In figuur 10.17 is een uitsnede van het Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Sevenum
weergegeven. Aan de oostzijde van de wordt het beekdal Groot Molenbeek Zuid aangelegd ter
afscherming van de kern van het beekdal. De landschappelijke maatregelen bestaan voornamelijk uit
grasland met solitaire bomen langs de beek en ook een aantal kleinere bospercelen. Voor een goede
verankering van de kern Sevenum in haar landschappelijke omgeving worden langs oude wegen
laanstructuren voorgesteld. Aan de noord-, west- en zuidzijde zijn geen landschappelijke maatregelen
voorzien in het kader van Klavertje 4.
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figuur 10.17 Uitsnede Landschapsplan Klavertje 4 ter hoogte van Sevenum (bron: Heusschen Copier, 2010)

Uit de vergelijking tussen het Landschapsplan Klavertje 4 en de referentiesituatie blijkt dat als gevolg
van de landschappelijke groenmaatregelen aan de oostzijde van Sevenum sprake is van beperkte
afname van het zicht op het buitengebied. Het landschapsbeeld vanuit de oostzijde van de kern zal niet
in relevante mate wijzigen. De bomenrijen belemmeren het zicht op de werklandschappen van Klavertje
4. De mogelijk te plaatsen windturbines langs de spoorlijn Eindhoven - Venlo blijven ondanks de
landschappelijke groenmaatregelen zichtbaar vanuit de kern Sevenum. Vanuit de kern is geen zicht op
de overige gebiedsontwikkelingen.

Het totaaleffect op het zicht vanuit de kern is gezien de beperkte negatieve wijzigingen van het
landschapsbeeld, als gevolg van de mogelijke plaatsing van de windturbines, licht negatief (-)
beoordeeld.

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten in het zicht vanuit de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect
is daarom eveneens licht negatief (-) beoordeeld.

10.7.2 Beleving van het zicht op de kern

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
De beleving van het zicht op de kern wordt met name door de 'skyline' van de kern en de aanvoerroutes
naar de kern bepaald. Met name vanuit de zuidoostzijde is zicht op de 'skyline' van Sevenum. Vanuit de
overige zijden is vanwege de tussenliggende bebouwing het zicht op de kern beperkt.

Beekdal Groot
Moolenbeek
Zuid
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Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
De laanstructuren langs de aanvoerroutes hebben een positieve invloed op het zicht vanuit het
buitengebied op de kern. De overige ontwikkelingen LOG Witveldweg en CVI Raaieinde hebben geen
invloed op het zicht op de kern Lottum. Het effect is licht positief (+) beoordeeld

Doorkijk 2030
Er zijn geen verschileffecten op het zicht op de kern tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is
daarom eveneens licht positief (+) beoordeeld.

10.7.3 Licht- en schaduwhinder

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
In de huidige situatie zijn geen licht- en schaduwhinder effecten bekend in de kern Sevenum.

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
In bijlage 7 zijn overzichtskaarten van de lichtuitstraling van de glastuinbouwontwikkelingen in het
Klavertje 4 gebied opgenomen. De lichtuitstraling (0,1 lux) van de glastuinbouw is zichtbaar in de hele
kern Sevenum. Dit heeft een beperkt negatief effect op de lichthinder in de kern. In het planMER
Klavertje 4 zijn extra mitigerende maatregelen voorgesteld ter voorkoming van lichthinder uit de
glastuinbouw voor de omgeving:
 kieren of toepassing van ledverlichting, hierdoor komt wel minder warmte vrij;
 toepassen van bovenafscherming die een hoger lichtdicht percentage heeft.

De lichthinder vanuit de bedrijventerreinen wordt in vergaande mate voorkomen onder meer door
toepassing van hinderbeperkende armaturen.

Uit het slagschaduwonderzoek (Arcadis, 2012) is gebleken dat bij enkele woningen in de omgeving in
theorie schaduwhinder kan ontstaan. Gezien de afstand van Sevenum tot het zoekgebied van de
windturbines zal geen sprake zijn van slagschaduwhinder in de kern Sevenum.

Vanwege de beperkt negatieve effecten op de lichthinder als gevolg van de glastuinbouw in het
Klavertje 4 gebied is het effect op licht- en slagschaduwhinder licht negatief (-) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
Er zijn geen relevante verschileffecten tussen de situatie van de licht- en schaduwhinder in de kern
tussen 2022 en 2030 waarneembaar. Het effect is daarom eveneens licht negatief (-) beoordeeld.

10.8 Recreatie

Huidige situatie en referentiesituatie 2022
Het wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde
wandelpaden. Het recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk ter hoogte van Sevenum is weergegeven in
figuur 9.18.
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figuur 10.18 Wandelroutenetwerk (doorgetrokken lijnen)- en fietsroutenetwerk (gestippelde lijnen) ter hoogte
van Sevenum (Arcadis, 2012)

Effecten gebiedsontwikkelingen in 2022
Aan de oostzijde van Sevenum zijn in het kader van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 landschappelijke
maatregelen voorzien. In het dal van de Groote Molenbeek wordt een hoge mate van recreatief
medegebruik voor de bewoners van Horst en Sevenum nagestreefd. Daarnaast is ten oosten van de
Groote Molenbeek tussen de werklandschappen een aantal nieuwe recreatieve route voorzien. Deze
ontwikkelingen hebben een positief effect op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners
van Sevenum. Aan de overige zijden zijn geen specifieke recreatieve uitloopmogelijkheden als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen voorzien. Het totaal effect is daarom licht positief (+) beoordeeld.

Doorkijk naar 2030
De effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bewoners van Sevenum zullen tussen 2022
en 2030 nagenoeg niet verschillen. Het effect is daarom licht positief (+) beoordeeld.
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11 Overzicht effectscores

11.1 Algemeen

Uit de analyse van de milieueffecten van de gebiedsontwikkelingen blijkt dat de reikwijdte van de woon-
en leefmilieueffecten per gebiedsontwikkeling van veel milieuthema's niet verder reiken dan het
plangebied. Op de thema's verkeer, geluid, lucht en gezondheid zijn (zeer) beperkt negatieve effecten in
een aantal kernen zichtbaar. Op de thema's kwaliteit leefomgeving in relatie tot gezondheid, landschap
en recreatie zijn beperkte positieve effecten in een aantal kernen zichtbaar.

Onderstaand is per kern de effectenbeoordeling als gevolg van de gebiedsontwikkelingen weergegeven
en toegelicht. Hierbij is onderstaande zevenpuntsschaal gehanteerd.

Effectbeoordeling Omschrijving

+ + + zeer positief ten opzichte van referentiesituatie

+ + positief ten opzichte van referentiesituatie

+ licht positief ten opzichte van referentiesituatie

0 neutraal ten opzichte van referentiesituatie

- licht negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - negatief ten opzichte van referentiesituatie

- - - zeer negatief ten opzichte van referentiesituatie

11.2 Grubbenvorst

tabel 11.1 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Grubbenvorst
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 -

Verkeersveiligheid + 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 is sprake van een lichte verslechtering van het zicht vanuit de kern als gevolg van
landschappelijke maatregelen aan de westzijde van Grubbenvorst. De fietsvoorzieningen verbeteren
door een aantal infrastructurele maatregelen in het kader van Klavertje, LOG Witveldweg en CVI
Raaieinde. De verkeersveiligheid verbetert licht, de kwaliteit van de leefomgeving (in relatie tot
gezondheid) en de recreatieve uitloopmogelijkheden met de fiets.

In 2030 leidt het extra wegverkeer als gevolg van de ontwikkeling van Klavertje 4 tot beperkte negatieve
effecten op de verkeersafwikkeling en geluid. Daarnaast is sprake van enige verslechtering van het zicht
vanuit de kern door landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4. De toename van de
recreatieve uitloopmogelijkheden in het kader van Klavertje 4 en CVI Raaieinde rondom de kern
Grubbenvorst hebben licht positieve effecten voor de inwoners van Grubbenvorst.
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11.3 Horst

tabel 11.2 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Horst
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 -

Verkeersveiligheid 0 -

Geluid Wegverkeerslawaai 0 0

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 0

Luchtkwaliteit (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern 0 0

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 is vrijwel geen effect op het woon- en leefmilieu van de inwoners van Horst zichtbaar als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen. De extra fietsvoorzieningen, waaronder de Greenportbikeway en
recreatieve fietsroutes in het kader van Klavertje 4, hebben licht positieve effecten op de kwaliteit van
de leefomgeving (in relatie tot gezondheid) en de recreatieve uitloopmogelijkheden.

In 2030 verslechtert de verkeersafwikkeling en bijgevolg naar verwachting de verkeersveiligheid licht
door de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4.

11.4 Lottum

tabel 11.3 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Lottum
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 0

Verkeersveiligheid 0 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) 0 0

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern 0 0

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet 0 0

In 2022 hebben de gebiedsontwikkelingen nauwelijks tot geen effecten voor de inwoners van Lottum.
Alleen op het aspect geluid wordt in 2030 een lichte verslechtering van de geluidssituatie verwacht.
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11.5 Melderslo

tabel 11.4 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Melderslo
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 0

Verkeersveiligheid 0 0

Geluid Wegverkeerslawaai 0 -

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 -

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) 0 0

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Beleving van het zicht op de kern 0 0

Licht- en schaduwhinder 0 0

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 hebben de gebiedsontwikkelingen nauwelijks tot geen effecten voor de inwoners van
Melderslo. Aan de westzijde van Melderslo is sprake van enige afname van het zicht op het
buitengebied als gevolg van de landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4.De toename
van recreatieve fiets- en wandelroutes in het kader van Klavertje 4 hebben licht positieve effecten op de
recreatieve uitloopmogelijkheden voor de inwoners van Melderslo.

In 2030 veroorzaakt de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4 een lichte verslechtering van de
verkeersafwikkeling en bijgevolg de geluidssituatie in de kern.

11.6 Sevenum

tabel 11.5 Effectenbeoordeling gebiedsontwikkelingen in de kern Sevenum
Thema Aspect Effecten in

2022
Doorkijk

naar 2030

Verkeer Bereikbaarheid en doorstroming/verkeersafwikkeling 0 - -

Verkeersveiligheid 0 -

Geluid Wegverkeerslawaai 0 0

Scheepvaartlawaai 0 0

Industrielawaai 0 0

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 0 0

Concentratie PM10 0 0

Geur Geurhinder van agrarische bedrijven 0 0

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico en groepsrisico 0 0

Gezondheid Geluid (gezondheidseffectscreening) 0 0

Luchtkwaliteit (NO) (gezondheidseffectscreening) 0 0

Kwaliteit leefomgeving (in relatie tot gezondheid) + +

Landschap en visuele
veranderingen

Zicht vanuit de kern - -

Beleving van het zicht op de kern + +

Licht- en schaduwhinder - -

Recreatie Recreatieve uitloopmogelijkheden met fiets en te voet + +

In 2022 zijn er licht negatieve effecten op het zicht vanuit de kern als gevolg van de mogelijke plaatsing
van de windturbines langs de spoorlijn. Verder hebben de glastuinbouwontwikkelingen licht negatieve
effecten op de lichthinder. Er treden vanwege landschappelijke maatregelen in het kader van Klavertje 4
lichte positieve effecten op voor de beleving van het zicht op de kern. Daarnaast hebben de extra
fietsvoorzieningen, zoals de extra recreatieve routes en de Greenportbikeway in het kader van Klavertje
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4, positieve effecten op de recreatieve uitloopmogelijkheden de kwaliteit van de leefomgeving (in
relatie tot gezondheid) voor de inwoners van Sevenum.

In 2030 heeft de verkeerstoename als gevolg van Klavertje 4 negatieve gevolgen voor de
verkeersafwikkeling en daaraan gerelateerd licht negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid.
Vanwege de overschrijding van de I/C-verhouding op één weg in de kern en twee wegen net buiten de
kern, is het effect op de verkeersafwikkeling negatief beoordeeld.

11.7 Conclusie

De milieubeoordeling moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema's knelpunten voordoen, lees of
aan de wettelijke normen cq. richtlijnen wordt voldaan. Vooropgesteld geldt dat er niet voor alle
milieuthema’s wettelijke normen/richtlijnen zijn vastgesteld. Alleen voor de thema’s geluid, lucht, geur
en externe veiligheid zijn wettelijke normen/richtlijnen gesteld, waarbij voor geluid alleen per
geluidsbron wettelijke normen gelden en niet voor cumulatie van geluidsbronnen.

Uit de studie blijkt dat in 2020 en 2030 voor een aantal milieuthema’s sprake is van licht negatieve
effecten in een aantal kernen. Alleen voor het aspect verkeersafwikkeling is in 2030 in Sevenum het
effect negatief beoordeeld. Er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden, dan wel richtlijnen.

Voor het aspect verkeersafwikkeling is in 2030 in Sevenum het effect negatief beoordeeld. Met behulp
van het verkeersmodel is in Sevenum in 2030 een overschrijding van de Intensiteit/Capaciteits (I/C)-
verhouding in de spitsperiode van meer dan 80% berekend op één weg in de kern (de Raadhuisstraat)
en twee wegen net buiten de kern (De Donckstraat en de Venloseweg). Dit betekent dat op deze wegen
conform deze modelberekeningen in 2030 sprake is van incidentele verstoring van de doorstroming. Bij
een I/C-verhouding van 100% is sprake van structurele verstoring van de doorstroming.

De normering voor de I/C-verhouding is geen wettelijke norm, maar een richtlijn. Voor de
verkeersafwikkeling zijn (met name in het stedelijke gebied) de kruispunten maatgevend. Aanbevolen
wordt de verkeersafwikkeling op deze wegen te zijner tijd (voor 2030) met een dan beschikbaar
verkeersmodel her te berekenen of met kruispuntberekeningen nader in beeld te brengen, omdat deze
berekeningen gedetailleerde informatie over de doorstroming op de wegen in de kernen opleveren. Op
basis van de berekeningen kan vervolgens worden bepaald of te zijner tijd infrastructurele maatregelen
op de betreffende wegen in Sevenum nodig zijn ter verbetering van de verkeersafwikkeling.
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12 Leemten in kennis en opzet evaluatieprogramma

12.1 Leemten in kennis

Algemeen
De effecten van de gebiedsontwikkelingen op het woon- en leefklimaat in de kernen Grubbenvorst,
Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum zijn in de milieubeoordeling op pragmatische wijze in beeld
gebracht. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare informatie en onderzoeksresultaten uit
de liggende milieueffectrapportages en achtergrondrapportages van de gebiedsontwikkelingen. Daar
waar nodig of ter verduidelijking zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd en verwerkt in hoofdstuk 6
t/m 10. Verder zijn de effecten van een aantal thema's, zoals landschap en recreatie op kwalitatieve
wijze en basis van expert judgement bepaald en beoordeeld. Uitgebreidere berekeningen en analyses
zullen gezien de beperkte milieueffecten in de kernen niet of nauwelijks tot andere effectbeoordelingen
leiden.

Verkeer
De verkeers- geluids- en luchtkwaliteitseffecten (en de gezondheidseffecten grotendeels) zijn gebaseerd
op het verkeersmodel Greenportlane ten behoeve van Gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Het model
dateert uit 2011 en bevat aannames van de verkeersgeneraties voor 2022 en 2030. Destijds was een
snellere invulling van Klavertje 4 verwacht dan nu het geval is. De berekende verkeersbijdragen en
bijgevolg planbijdragen aan geluidbelasting en concentratie luchtverontreinigende stoffen als gevolg van
Klavertje 4 zullen in werkelijkheid daardoor ook later in de tijd optreden dan 2022 en 2030. De
berekende verkeers-, geluid- en luchtkwaliteitseffecten kunnen daardoor als worst case worden gezien.

Geluid
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.4 is vanwege de beperkte geluidseffecten voor een pragmatische
wijze gekozen om de geluidseffecten en daaraan gerelateerde de gezondheidseffecten in relatie tot
geluid in beeld te brengen. Hierdoor was het niet mogelijk om de planbijdragen te toetsen aan de
geldende normen. Ook zijn geen aanvullende gezondheidsberekeningen als gevolg van de
verkeerstoename uitgevoerd, omdat hiervoor een uitgebreidere geluidsmodellering van de omgeving
nodig is. Met behulp van de GES voor Klavertje 4 (Arcadis, 2012) en de geluidsberekeningen van het
wegverkeer zijn op kwalitatieve wijze de gezondheidseffecten in relatie tot geluid bepaald en
beoordeeld.

Gezondheid
In de GES Klavertje 4 (Arcadis, 2012) zijn specifiek voor de kernen Grubbenvorst, Horst en Sevenum de
gezondheidseffecten van Klavertje 4 geanalyseerd en beoordeeld. In de GES zijn niet specifiek de
gezondheidseffecten van Klavertje 4 in Melderslo bepaald. Gezien de grotere afstand van de kernen
Lottum en Melderslo tot de gebiedsontwikkeling zijn de gezondheidseffecten als gevolg van Klavertje 4
klein en leidt een aanvullende analyse op de GES Klavertje 4 niet tot andere effectbeoordelingen in
onderhavige milieubeoordeling.

Landschappelijk-visuele veranderingen
De landschappelijk-visuele veranderingen zijn met behulp van de beschikbare landschapsplannen van de
gebiedsontwikkelingen en de effectenanalyses en -beoordelingen in de milieueffectrapportages van
deze gebiedsontwikkelingen bepaald en beoordeeld. Van de mogelijk te plaatsen windturbines langs de
spoorlijn Eindhoven - Venlo zijn geen visualisaties beschikbaar. Op basis van expert judgement zijn de
effecten van deze ontwikkeling bepaald en beoordeeld. Aanbevolen wordt bij de mogelijke verdere
invulling van de zoekgebied de landschappelijk-visuele effecten weer te geven met behulp van
landschappelijke visualisaties vanuit de kernen Horst, Melderslo en Sevenum.
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12.2 Evaluatieprogramma

Wettelijk bestaat bij activiteiten die worden voorbereid met behulp van m.e.r. de verplichting om
evaluatieonderzoek te (laten) verrichten. In een MER dient vervolgens een voorstel voor een
evaluatieprogramma te worden opgenomen. Dit rapport betreft een (vrijwillige) milieubeoordeling
waarvoor deze verplichting niet geldt.

Gezien de beperkte milieugevolgen van de gebiedsontwikkelingen in de kernen en de verplichte
evaluatieonderzoeken per m.e.r./gebiedsontwikkeling is er momenteel (anno 2015) geen meerwaarde
een extra evaluatieonderzoek voor de woon- en leefmilieueffecten van de gebiedsontwikkelingen in de
kernen uit te voeren. Een herberekening van de verkeersafwikkeling of een kruispuntberekening van
een aantal wegen in Sevenum voor 2030 wordt wel aanbevolen vanwege de geconsteerde incidentele
verstoringen in de doorstroming op deze wegen.
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Afkortingen en begrippen
alternatief manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd

aspect deelonderwerp voor de effectbepaling

autonome ontwikkeling 1. ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het studiegebied op basis van bestaand
en voorgenomen beleid, zonder de voorgenomen activiteit.
2. ontwikkeling van het studiegebied zonder de voorgenomen activiteit

beoordelingskader geheel van aspecten en criteria, op basis waarvan de effecten van de voorgenomen
activiteit op de omgeving worden bepaald

bestemmingsplan gemeentelijk plan ruimtelijke ordening, waarin het gebruik van locaties vastgelegd
(bestemd) wordt

bevoegd gezag 1. de overheidsinstantie die bevoegd is tot het nemen van het besluit
2. de overheid die bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit van
de initiatiefnemer

capaciteit het aantal voertuigen dat een weg(vak) per etmaal kan verwerken

Cie m.e.r. Commissie voor de milieueffectrapportage

Commissie voor de milieueffectrapportage een landelijke commissie van ca. 180 onafhankelijke milieudeskundigen; zij
adviseren het bevoegd gezag over de richtlijnen voor het milieueffectrapport en over
de kwaliteit van de informatie in het rapport. Per m.e.r. wordt een werkgroep
samengesteld.

compenserende maatregel maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van schade aan natuur of landschap op
de ene plaats, (mogelijkheden voor) vervangende waarden elders worden gecreëerd

criterium de wijze waarop een milieueffect bepaald en gewaardeerd wordt

effect verandering ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling door / na
realisering van de voorgenomen activiteit

etm etmaal

externe veiligheid veiligheid voor de mens (individueel of in groepen) in de omgeving van gevaarlijke
activiteiten, met name activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen

geluidhinder gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid

ha hectare

huidige situatie momentele toestand van een gebied of aspect

I/C-verhouding intensiteit/capaciteitsverhouding, de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit
op een wegvak, op een weg of op meerdere achtereenvolgende wegvakken.

infrastructuur systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen,
hoofdtransportleidingen, waterleidingen e.d.

initiatiefnemer degene, die de voorgenomen activiteit wil ondernemen
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inspraak mogelijkheid om informatie te verkrijgen en op basis daarvan een mening, wensen of
bezwaren kenbaar te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van een activiteit waarover
(door de overheid) een besluit zal worden genomen

langzaam verkeer fietsers en wandelaars

leefbaarheid maat voor de kwaliteit van de leefomgeving

m.e.r. milieueffectrapportage, procedure zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer

MER milieueffectrapport, rapport waarin de milieueffecten van meerdere alternatieven van
een voorgenomen activiteit onderzocht, vergeleken en beoordeeld worden

milieu het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten en
goederen (Wet milieubeheer)

milieubeoordeling rapport waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten onderzocht en
beoordeeld worden

milieueffecten gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de
bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, lucht en de
relaties daartussen, alsmede de bescherming van esthetische,
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet milieubeheer)

mitigerende maatregel maatregel die negatieve effecten vermindert of wegneemt

mobiliteit 1 verplaatsingsgedrag
2 aantal en lengte van verplaatsingen per inwoner en tijdseenheid

mvt motorvoertuig

NO2 stikstofdioxide

ontsluiting toegankelijkheid / toegankelijk maken

plangebied gebied, waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks betrekking heeft, en dat wordt
opgenomen in het bestemmingsplan

PM10 fijnstof

referentiesituatie huidige situatie en autonome ontwikkeling: toekomstige situatie van een gebied of
aspect op basis van ontwikkeling van de huidige situatie onder invloed van bestaand
en voorgenomen beleid

studiegebied gebied, waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten kunnen optreden
(omvang kan per aspect variëren)

thema hoofdonderwerp MER

tijdelijk effect niet blijvend effect, dat alleen optreedt tijdens realisatie van een voorgenomen
activiteit

variant manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd

verkeersintensiteit het aantal voertuigen dat een punt gedurende een bepaalde tijdsduur passeert

vigerend (rechts)geldend

voorgenomen activiteit datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de realisatie van de
ontwikkelingen weergegeven in de structuurvisie
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wettelijke adviseurs de in de Wet milieubeheer wettelijk aangewezen adviseurs inzake m.e.r.-plichtige
activiteiten

Wgh Wet Geluidhinder

Wm Wet Milieubeheer

Wro Wet ruimtelijke ordening
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Bijlage 1: Overzicht planologische status gebiedsontwikkelingen
Onderstaand is per plan of project de vaststellingsdatum weergegeven, tenzij is aangegeven dat deze in procedure is.

Klavertje 4 LOG Witveldweg CVI Raaieinde

Provinciale
plannen en
projecten

 Omgevingsvisie POL 2014
 POL 2014 (in procedure)
 POL 2006

 Provinciaal Inpassingsplan Greenportlane, Trajectnota/MER
Greenportlane (juli 2009), 1e partiële herziening (2010), 2e
partiële herziening (2011)

 Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport
Venlo (2009)

 POL-aanvulling Klavertje 4 (2009)

 Meerjarenplan Zandmaas 2 (2009)
 PlanMER Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI)

Zandmaas (2008)
 POL-aanvulling Zandmaas (2002, partiële herziening

2004)

Regionale
plannen en
projecten

 Mitigatieplan Klavertje 4 (2013)
 Intergemeentelijke structuurvisie/planMER Klavertje 4 (2012)
 Landschapsplan Klavertje 4 (2010)
 Ruimtelijk Ontwerp Klavertje 4 (2008)
 Visienota Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (2006)

Gemeentelijke
plannen en
projecten

 Bestemmingsplan Californië 1 (2013)
 Bestemmingsplan Traffic Port (2011)
 Bestemmingsplan Fresh Park Venlo (2012)
 Bestemmingsplan Trade Port West aanvulling (2014)
 Bestemmingsplan Trade Port Noord (2012)
 Bestemmingsplan Trade Port West - Oost (2010)
 Bestemmingsplan Buitengebied Klavertje 4 (2013)
 Bestemmingsplan Dorperdijk 17, 19, 20 en 22 (2013)
 Omgevingsvergunning Grubbenvorsterweg 66 (2012)
 Omgevingsvergunning Venloseweg 53 (2012)
 Beheersverordening kernen Sevenum (2013)
 Bestemmingsplan Buitengebied Sevenum (2009)
 Bestemmingsplan Buitengebied Sevenum (1998)
 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst (1997)
 Bestemmingsplan de Maaskernen (2009)
 Bestemmingsplan Buitengebied Horst (1998)

 Bestemmingsplan LOG Witveldweg (in procedure)
 PlanMER LOG Witveldweg (2012)
 Projectbesluit NGB Kuijpers Kip (2012)
 Projectbesluit NGB Bio-energiecentrale (2012)
 Projectbesluit NGB Laagheide (2012)
 Omgevingsvergunning Losbaan 21 (2012)
 Projectbesluit Frank Coenders BV (2011)
 Projectbesluit Losbaan 12 (2010)
 Landschapsplan LOG Witveldweg (2009)
 Verkeersadvies LOG Witveldweg (2009)
 Gebiedsvisie LOG Witveldweg (2008)
 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst (1997)

 Bestemmingsplan CVI Raaieinde (2014)
 BesluitMER CVI Raaieinde (2012)
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Bijlage 2: Screening advies reikwijdte en detailniveau Commissie m.e.r. d.d.
Onderdeel: nummers verwijzen naar de paragrafen uit het advies reikwijdte en detailniveau van de

Commissie m.e.r. d.d. 21 april 2011

Wijze van omgang in milieubeoordeling

2.1.1 Nadere definitie doel: sec in beeld brengen cumulatieve effecten en knelpunten of
inventarisatie verslechtering / mogelijke mitigerende maatregelen

Sec in beeld brengen cumulatieve effecten en knelpunten (conform raadsbesluit 18-5-2011)

2.1.2 Nadere definitie studiegebied: welke kernen, binnen de gemeentegrenzen of ook daarbuiten De vijf kernen Grubbenvorst, Horst, Lottum, Melderslo en Sevenum en alleen binnen de bebouwde
kom, niet het buitengebied (conform raadsbesluit 18-5-2011)

2.1.2 Eerst quickscan op basis van beschikbare informatie welke kernen op basis van:
- Cumulatie milieugevolgen meerdere gebiedsontwikkelingen
- Aanzienlijk verandering milieusituatie
- -Op basis van expert judgement

Niet gedaan, milieubeoordeling is (meteen) uitgevoerd voor alle kernen (conform raadsbesluit 18-5-
2011)

2.2 (Alleen) richten op leef- en woonmilieu: geluid, luchtkwaliteit, geur, gezondheid, bereikbaarheid,
doorstroming / afwikkeling, verkeersveiligheid, visuele hinder(inclusief licht), recreatieve
mogelijkheden

Advies overgenomen (conform raadsbesluit 18-5-2011)

2.2 (Ook) aandacht voor positieve effecten: (versnelde) groenontwikkeling, ontwikkeling van de
Maasoever, open houden landschap noordzijde Grubbenvorst , realisatie fiets- en wandelnetwerken
wandel- en fietsroutes

Advies overgenomen (conform raadsbesluit 18-5-2011)

2.3 Drie situaties relevant:
- Huidig
- Effecten vaststaande delen van de gebiedsontwikkelingen 2020 met doorkijk 2030
- Effecten nog niet vaststaande toekomstige ontwikkelingen 2020-2030

- Huidige situatie is in beeld gebracht voor zover informatie beschikbaar is.
- In de effecten van de gebiedsontwikkelingen is geen onderscheid gemaakt in al vaststaande en

nog niet vaststaande ontwikkelingen. Op basis van de beschikbare informatie is hier geen
onderscheid in te maken. Het is niet het doel en de scope van de milieubeoordeling: het gaat
om het eindeffect.

- Wel is een overzicht opgenomen van de actuele planologische status van de diverse
gebiedsontwikkelingen.

- De effecten zijn beschouwd voor 2022 en 2030, de rekenjaren in het verkeersmodel.

2.4.1 Vooral uitgaan van informatie bestaande en komende milieueffectrapportages Gedaan, daar waar lokale informatie mist en noodzakelijk is geacht voor een goede effectbeoordeling
is aanvullend onderzoek verricht.

Check of maximale effecten zijn beschouwd Uitgangspunt of in de milieueffectrapportages van de gebiedsontwikkelingen de maximale
ontwikkelingen zijn beschouwd is niet getoetst. Maar het beeld is wel dat de maximale
gebiedsontwikkelingen zijn beschouwd in de diverse milieueffectrapportages

2.4.2 Cumulatieve effectbeoordeling voor geluid (weg, industrie, rail, scheepvaart), lucht , geur,
externe veiligheid conform rekenmethodieken
Inzicht in meervoudige hinder door over elkaar heen leggen van kaarten met (verschil)contouren voor
(kwalitatief)

Er is niet systematisch en consequent onderzoek gedaan naar de cumulatie van effecten conform de
rekenmethodieken. De bestaande informatie is niet geschikt om te cumuleren, zonder aanzienlijk
extra onderzoeksinspanning (niet in scope van milieubeoordeling).
Cumulatie is wel kwalitatief beschouwd, maar blijkt niet of nauwelijks effect te hebben.
Cumulatieberekeningen zijn ook niet noodzakelijk / relevant geacht. Effecten op kernen blijken
gering, bronnen liggen ver van elkaar en cumuleren niet of nauwelijks.

2.5 In effectbepaling onderscheid in huidig, vaststaande autonome ontwikkelingen, nog niet
vaststaande ontwikkelingen

Zie reactie bij 2.3

2.5 Verschillen waar mogelijk met verschilcontouren Daar waar mogelijk is het planeffect (verschil) in beeld gebracht. Dit op basis van de beschikbare
informatie (tabel / cijfermatig / contour)
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Onderdeel: nummers verwijzen naar de paragrafen uit het advies reikwijdte en detailniveau van de

Commissie m.e.r. d.d. 21 april 2011

Wijze van omgang in milieubeoordeling

2.5.1 Geluid: Expliciet aandacht voor laagfrequent geluid zeefinstallaties CVI inclusief
gezondheidsaspect op basis van Vercammencurve en richtlijn NSG

Aandacht besteed aan laagfrequent geluid op basis van beschikbare informatie (geen onderzoek
Vercammencurve/ NSG beschikbaar)

2.5.2 Luchtkwaliteit: op basis van berekeningen Advies overgenomen

2.5.2 Luchtkwaliteit: meetpunt startdocument niet representatief Advies overgenomen, ook achtergrondconcentraties betrokken in analyse

2.5.3 Gezondheid:
- Kwantitatief effecten op gevoelige bestemmingen
- Effect op ernstige hinder en slaapverstoring
- Hoeveel woningen / bewoners met verandering > 1 µg/m3
- Veranderingen in fietsbereikbaarheid en recreatieve mogelijkheden

- Gezondheid is conform scope milieubeoordeling beschouwd op bestaande informatie.
- Voor geluid is geen GES vertaling uitgevoerd door het ontbreken van gegevens.
- Luchtkwaliteit is wel vertaald in GES scores.
- Veranderingen in fietsbereikbaarheid en recreatieve mogelijkheden zijn kwalitatief beschouwd

2.5.4 Verkeer: op basis van geschikter model dan NRM, bijv. het verkeersmodel Greenportlane tbv
Klavertje 4

Advies overgenomen: Verkeersmodel Greenportlane tbv Klavertje 4 (2011) is gehanteerd.

2.5.4 Verkeer: autonome verkeersontwikkeling 2010 en verkeersafwikkeling 2020 2010 niet beschouwd, wel 2022 (rekenjaar verkeersmodel)

2.5.4 Congestie aansluitingen A73, en vastlopen verkeer A67 en A73 Niet beschouwd: buiten de scope van de milieubeoordeling (gericht op kernen, conform raadsbesluit
18-5-2011)

2.5.4. Veranderingen in routes utilitair verkeer Niet expliciet beschouwd, maar nauwelijks wijzigingen in de kernen

2.5.4. Veranderingen veiligheid langzaam verkeer Verkeersveiligheid algemeen beschouwd, langzaam verkeer daar waar relevant geacht

2.5.5 Landschap en visuele veranderingen:
- Veranderingen in zicht naar omliggend gebied (zichtlijnen, doorkijken, verandering panorama's)
- Verandering ligging kern in omgeving en beleving van zicht op dorp

Advies overgenomen

2.5.5 Recreatie: veranderingen in recreatieve uitloopmogelijkheden Advies overgenomen

2.6 Verzameltabel beoordelingen Advies overgenomen

2.6 Beoordeling zo beknopt mogelijk, met bijlagenrapporten Advies overgenomen

2.6 Verklarende woordenlijst, afkortingen en literatuurlijst Advies overgenomen

2.6 Recent, goed leesbaar kaartmateriaal Advies overgenomen, voor zover beschikbaar

2.6 Zoveel mogelijk tekeningen, grafieken en ander begrijpelijk beeldmateriaal Advies overgenomen, voor zover beschikbaar
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Bijlage 3: Fietsnetwerk gemeente Horst aan de Maas
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Bijlage 4: Overzicht invloedszones van de geluidsbronnen van de gebiedsontwikkelingen

figuur B 4: Invloedszone geluidsbronnen waarvan de gebiedsontwikkelingen een planeffect veroorzaken (Antea Group, 2014)

Voor de geluidszones zijn de volgende invloedszones van
de planbijdrages gehanteerd:

Geluidsbron Invloedszones van
planbijdrages

Weg 30 - 50km/u 20 meter

Weg 60 -80 km/u 50 meter

Snelweg 100 meter

Spoorweg 500 meter

Vaarweg 100 meter

Industrie 300 meter
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Bijlage 5: Leefkwaliteit geur / achtergrondbelasting geur gebiedsontwikkelingen

figuur B 5.1 Leefkwaliteit op het aspect geur LOG Witveldweg huidige situatie 2010, referentiesituatie 2020, plan- en maximumscenario 2020 (Oranjewoud, 2012)

Planscenario 2020 Maximumscenario 2020

Situatie 2012 Referentiesituatie 2020

Uit figuur B 5.1 blijkt dat als gevolg van de ontwikkeling
van het LOG Witveldweg de leefkwaliteit geur rondom
het plangebied grotendeels redelijk goed tot goed blijft.
Het grootste effect is te zien in noordelijke richting. Hier
wijzigt de leefkwaliteit geur naar matig tot maximaal 750
meter vanaf de plangrens. In de overige richtingen
wijzigt de leefkwaliteit geur naar matig tot maximaal 500
meter vanaf de plangrens.
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figuur B 5.2 Beoordeling leefkwaliteit op het aspect geur plansituatie Klavertje 4 in 2022, incl. het Nieuw Gemengd Bedrijf in LOG Witveldweg (Arcadis, 2012)

Uit figuur B 5.2 blijkt dat als gevolg van de agrarische ontwikkelingen in het Klavertje 4 gebied de leefkwaliteit geur rondom het plangebied grotendeels redelijk
goed tot zeer goed blijft. De geureffecten van LOG Witveldweg en Klavertje 4 reiken beide nagenoeg niet verder dan het plangebied van ieders ontwikkeling.
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Bijlage 6: Risicobronnen externe veiligheid Klavertje 4

figuur B 6 Risicobronnen externe veiligheid Klavertje 4 (Arcadis, 2012)

In figuur B.6 zijn de risicobronnen externe veiligheid in
het Klavertje 4 gebied weergegeven. "Binnen het
plangebied ligt een groot aantal risicobronnen:
risicovolle inrichtingen, vervoersassen, leidingen en een
hoogspanningslijn. Als onderdeel van de voorgenomen
ontwikkeling wordt (mogelijk) daarnaast voorzien in
enkele nieuwe risicovolle activiteiten (risicovolle
inrichtingen, windturbines).

De risicocontouren van de risicovolle activiteiten leiden
slechts in enkele gevallen tot - in het algemeen beperkte
- belemmeringen voor de ontwikkeling. Wel zullen de
grotere personendichtheden na ontwikkeling op vele
plaatsen leiden tot een verhoging van het groepsrisico.
Gelet op de aard van de functies (bedrijventerrein,
glastuinbouw, golfbaan) zal deze toename in het
algemeen niet groot zijn. Een overschrijding van de
oriënterende waarde van het groepsrisico wordt nergens
verwacht."(PlanMER Structuurvisie Klavertje 4, Arcadis,
2012).
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Bijlage 7: Lichteffecten glastuinbouw Klavertje 4

figuur B 7.1 Lichteffecten studiealternatief glastuinbouw Klavertje 4 in 2022 (Arcadis, 2012)

Figuur B 7.1 toont de 0,1 lux-contour voor de verlichting
uit de glastuinbouw van de robuustheidsanalyse in 2022,

Figuur B 7.2 (op de volgende bladzijde) toont de 0,1 lux-
contour voor de verlichting uit de glastuinbouw van het
voorkeursalternatief in 2030/2040.

"De 0,1 lux-contour is modelmatig bepaald en er zijn
enkele aannames gemaakt. In de berekeningen is geen
rekening gehouden met eventueel 'kieren'. Ter
vergelijking: een volle maan bij heldere hemel is 0,25 lux,
schemering is 10 lux, straatverlichting is op het wegdek
direct onder de lampen 10 lux, verlichting van
hoofdverkeerswegen is op het wegdek direct onder de
lampen 20 lux en verlichting van een huiskamer 's
avonds is 25-50 lux.

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt de
0,1 lux-contour in de robuustheidsanalyse
(‘studiealternatief’) en het voorkeursalternatief met
name in zuidelijke en westelijke richting groter. Dit heeft
te maken met de locaties waar de uitbreidingen
plaatsvinden. Deze liggen westelijk en zuidwestelijk van
de glastuinbouwlocaties in de autonome ontwikkeling "
(PlanMER Structuurvisie Klavertje 4, Arcadis, 2012).
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figuur B 7.2 Lichteffecten voorkeursalternatief glastuinbouw Klavertje 4 in 2030/2040 (Arcadis, 2012)
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Bijlage 8: Recreatieve fiets-, wandel- en ruiterroutes in / nabij het Klavertje 4 gebied


