ONDERWERP

Gemeente Beesel - Bestemmingsplanonderbouwing
DATUM

31-06-2016

In de gemeente Beesel is de volgende uiterwaarde van project Stroomlijn Maas gelegen:
• 15. Rijkelse Bemden
In uiterwaarde 15 ‘Rijkelse Bemden’ voor de elementen 440, 449, 451, 452, 459, 461, 2082, 2083 en 2084 is het volgende bestemminsplan vigerend:
• Buitengebied Beesel
In tabel 1 is per element het van toepassing zijnde bestemmingsplan en de geldende enkel- en dubbelbestemmingen (waarbij de enkelbestemmingen dikgedrukt
zijn) weergegeven. Tevens is aangegeven of een werk & werkzaamhedenvergunning van toepassing is met bijbehorende onderbouwing waarom deze vergunning
verleend kan worden.
Tabel 1. Overzicht bestemmingen en daaruit voortkomende aanvullende vergunningsaanvragen per element.

Nr.

440

Element

Bos

Werkzaamheden

Bestemming

Werk &
werkzaamheden
vergunning van
Onderbouwing
toepassing op
basis van
bestemming

Water – Rivier

Nee (art. 23)

Natuur

Ja (art. 13)

Oevers herprofileren, Agrarisch met
Ja (art. 9)
zaaiklaar maken en waarden
inzaaien
Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed
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Strijdig gebruik?

Het verlagen en/of afgraven van de
bodem is
omgevingsvergunningsplichtig en
toelaatbaar indien de waarden van de
gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden N.v.t.
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het

Waarde –
Provinciale
ontwikkelingszone
groen

Ja (art. 34)

Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur

Ja (art. 32)

Waarde Archeologie

Ja (art. 30)

Natuur

449

Bos

Datum: 22-12-2015

Ja (art. 13)

Waarde –
Ja (art. 32)
Oevers herprofileren, Ecologische
zaaiklaar maken en hoofdstructuur
inzaaien
Nee (art. 38)
Waterstaat –
Stroomvoerend deel
rivierbed

element. Verder wordt het element
omgezet naar een natuurvriendelijke
oever. Dit biedt kansen voor
verschillende flora en fauna. Hierdoor
worden de natuurwaarden niet
onevenredig aangetast. Tevens blijven
er voldoende landschapselementen in
de directe omgeving behouden om de
waarden van de EHS te waarborgen.
Omdat de bestemming niet wordt
gewijzigd, hoeft er ook geen toets aan
de verordening ruimte plaats te vinden
waar de EHS onder valt. Uit een
archeologische studie is gebleken dat
element 440 in een zone ligt met een
zeer lage verwachtingswaarde wat
betreft archeologie. Het gemeentelijk
beleid betreft geen verder
archeologisch vervolgonderzoek.*
Het verlagen en/of afgraven van de
bodem is omgevingsvergunning
plichtig en toelaatbaar indien de
waarden van de gronden niet
onevenredig (kunnen) worden
geschaad, of de mogelijkheden voor
het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
N.v.t.
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Verder wordt het element
deels omgezet in natuurlijk grasland en
een natuurvriendelijke oever. Dit biedt
kansen voor verschillende flora en
fauna. Hierdoor worden de
natuurwaarden niet onevenredig
aangetast. Tevens blijven er voldoende
landschapselementen in de directe
omgeving behouden om de waarden
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van de EHS te waarborgen. Omdat de
bestemming niet wordt gewijzigd, hoeft
er ook geen toets aan de verordening
ruimte plaats te vinden waar de EHS
onder valt.

Natuur

451

Struweel

Ja (art. 13)
Waarde –
Oevers herprofileren, Ecologische
Ja (art. 32)
zaaiklaar maken en hoofdstructuur
inzaaien
Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed

Ja (art. 13)
Natuur
452

Struweel

Datum: 22-12-2015

0,3 m zand
Waarde –
opbrengen, zaaiklaar
Ecologische
maken en inzaaien
hoofdstructuur

Ja (art. 32)

Nee (art. 38)

Het verlagen en/of afgraven van de
bodem is omgevingsvergunning
plichtig en toelaatbaar indien de
waarden van de gronden niet
onevenredig (kunnen) worden
geschaad, of de mogelijkheden voor
het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Verder wordt het element
deels omgezet in natuurlijk grasland en N.v.t.
een natuurvriendelijke oever. Dit biedt
kansen voor verschillende flora en
fauna. Hierdoor worden de
natuurwaarden niet onevenredig
aangetast. Tevens blijven er voldoende
landschapselementen in de directe
omgeving behouden om de waarden
van de EHS te waarborgen. Omdat de
bestemming niet wordt gewijzigd, hoeft
er ook geen toets aan de verordening
ruimte plaats te vinden waar de EHS
onder valt.
Het ophogen van de bodem is
omgevingsvergunningsplichtig en
toelaatbaar indien de waarden van de
gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
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Ja (art. 32.3)
Tot een met de bestemming
strijdig gebruik wordt in ieder
geval gerekend het gebruik van
de gronden voor het opbrengen
van grond van elders op de
bestaande toplaag (ophogen).
Om deze reden moet een

Waterstaat –
Stroomvoerend deel
rivierbed

onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Verder wordt het element
deels omgezet in natuurlijk grasland en
een natuurvriendelijke oever. Dit biedt
kansen voor verschillende flora en
fauna. Hierdoor worden de
natuurwaarden niet onevenredig
aangetast. Tevens blijven er voldoende
landschapselementen in de directe
omgeving behouden om de waarden
van de EHS te waarborgen.

Natuur
Agrarisch met
waarden

459

Struweel

Afgraven perceel
met 0,5 m

Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur
Waarde Archeologie

Ja (art. 13)
Ja (art. 9)

Ja (art. 32)

Ja (art. 30)

Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed

Het afgraven van het perceel met 0,5
meter is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien de waarden van
de gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek is er een steenuilholte
aangetroffen in een boom. Deze boom
wordt behouden en de bodem direct
langs boom wordt niet afgegraven.
Verder zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Het element omgezet in open
water. Deze maatregelen vormt de
aanzet tot een mogelijke KRWmaatregel: het verder ontgraven van
de volledige geul tot een geïsoleerd
van de Maas gelegen kwelgeul.
Mogelijk keert de kwelindicerende
watervegetatie met waterviolier met
deze maatregel weer terug.

Hierdoor worden de natuurwaarden
niet onevenredig aangetast. Tevens

Datum: 22-12-2015
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omgevingsvergunning strijdig
gebruik worden aangevraagd.
Hiervoor zal een ruimtelijke
onderbouwing worden gemaakt.

Nee (art. 32.3)

blijven er voldoende
landschapselementen in de directe
omgeving behouden om de waarden
van de EHS te waarborgen. Omdat de
bestemming niet wordt gewijzigd, hoeft
er ook geen toets aan de verordening
ruimte plaats te vinden waar de EHS
onder valt. Uit een archeologische
studie is gebleken dat dit element in
een zone ligt met een zeer lage
verwachtingswaarde wat betreft
archeologie. Het gemeentelijk beleid
betreft geen verder archeologisch
vervolgonderzoek.*

Natuur
Ja (art. 13)
Agrarisch met
waarden

461

Struweel

Afgraven perceel
met 0,5 m

Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur
Waarde Archeologie

Ja (art. 9)

Ja (art. 32)

Ja (art. 30)

Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed
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Het afgraven van het perceel met 0,5
meter is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien de waarden van
de gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Het element omgezet in open
water. Deze maatregelen vormt de
aanzet tot een mogelijke KRWmaatregel: het verder ontgraven van
de volledige geul tot een geïsoleerd
van de Maas gelegen kwelgeul.
Mogelijk keert de kwelindicerende
watervegetatie met waterviolier met
deze maatregel weer terug. Hierdoor
worden de natuurwaarden niet
onevenredig aangetast. Tevens blijven
er voldoende landschapselementen in
de directe omgeving behouden om de
waarden van de EHS te waarborgen.
Omdat de bestemming niet wordt
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Nee (art. 32.3)

gewijzigd, hoeft er ook geen toets aan
de verordening ruimte plaats te vinden
waar de EHS onder valt. Uit een
archeologische studie is gebleken dat
dit element in een zone ligt met een
zeer lage verwachtingswaarde wat
betreft archeologie. Het gemeentelijk
beleid betreft geen verder
archeologisch vervolgonderzoek.*

Natuur
Ja (art. 13)
Agrarisch met
waarden

2082

Riet en
Ruigte

Afgraven perceel
met 0,5 m

Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur
Waarde Archeologie

Ja (art. 9)

Ja (art. 32)

Ja (art. 30)

Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed
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Het afgraven van het perceel met 0,5
meter is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien de waarden van
de gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Het element omgezet in open
water. Deze maatregelen vormt de
aanzet tot een mogelijke KRWmaatregel: het verder ontgraven van
de volledige geul tot een geïsoleerd
van de Maas gelegen kwelgeul.
Mogelijk keert de kwelindicerende
watervegetatie met waterviolier met
deze maatregel weer terug. Hierdoor
worden de natuurwaarden niet
onevenredig aangetast. Tevens blijven
er voldoende landschapselementen in
de directe omgeving behouden om de
waarden van de EHS te waarborgen.
Omdat de bestemming niet wordt
gewijzigd, hoeft er ook geen toets aan
de verordening ruimte plaats te vinden
waar de EHS onder valt. Uit een
archeologische studie is gebleken dat
dit element in een zone ligt met een
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Nee (art. 32.3)

zeer lage verwachtingswaarde wat
betreft archeologie. Het gemeentelijk
beleid betreft geen verder
archeologisch vervolgonderzoek.*

Natuur
Ja (art. 13)
Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur
2083

Riet en
Ruigte

Afgraven perceel
met 0,5 m

Waarde Archeologie

Ja (art. 32)

Ja (art. 30)

Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed

Datum: 22-12-2015

Het afgraven van het perceel met 0,5
meter is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien de waarden van
de gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Het element omgezet in open
water. Deze maatregelen vormt de
aanzet tot een mogelijke KRWmaatregel: het verder ontgraven van
de volledige geul tot een geïsoleerd
van de Maas gelegen kwelgeul.
Mogelijk keert de kwelindicerende
watervegetatie met waterviolier met
deze maatregel weer terug. Hierdoor
worden de natuurwaarden niet
onevenredig aangetast. Tevens blijven
er voldoende landschapselementen in
de directe omgeving behouden om de
waarden van de EHS te waarborgen.
Omdat de bestemming niet wordt
gewijzigd, hoeft er ook geen toets aan
de verordening ruimte plaats te vinden
waar de EHS onder valt. Uit een
archeologische studie is gebleken dat
dit element in een zone ligt met een
zeer lage verwachtingswaarde wat
betreft archeologie. Het gemeentelijk
beleid betreft geen verder
archeologisch vervolgonderzoek.*
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Nee (art. 32.3)

Natuur
Ja (art. 13)
Agrarisch met
waarden

2084

Riet en
Ruigte

Afgraven perceel
met 0,5 m

Waarde –
Ecologische
hoofdstructuur
Waarde Archeologie

Ja (art. 9)

Ja (art. 32)

Ja (art. 30)

Waterstaat –
Nee (art. 38)
Stroomvoerend deel
rivierbed

Het afgraven van het perceel met 0,5
meter is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien de waarden van
de gronden niet onevenredig (kunnen)
worden geschaad, of de mogelijkheden
voor het herstel van die waarden niet
onevenredig (kunnen) worden
verkleind). Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in het
element. Het element omgezet in open
water. Deze maatregelen vormt de
aanzet tot een mogelijke KRWmaatregel: het verder ontgraven van
de volledige geul tot een geïsoleerd
van de Maas gelegen kwelgeul.
Mogelijk keert de kwelindicerende
watervegetatie met waterviolier met
deze maatregel weer terug. Hierdoor
worden de natuurwaarden niet
onevenredig aangetast. Tevens blijven
er voldoende landschapselementen in
de directe omgeving behouden om de
waarden van de EHS te waarborgen.
Omdat de bestemming niet wordt
gewijzigd, hoeft er ook geen toets aan
de verordening ruimte plaats te vinden
waar de EHS onder valt. Uit een
archeologische studie is gebleken dat
dit element in een zone ligt met een
zeer lage verwachtingswaarde wat
betreft archeologie. Het gemeentelijk
beleid betreft geen verder
archeologisch vervolgonderzoek.*

Nee (art. 32.3)

* Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men echter wel alert te zijn op mogelijke sporen van menselijke activiteiten in de uiterwaard. Vanuit de
gemeente Beesel is de wens geuit dat ook alvorens het uitvoeren van de passieve archeologisch begeleiding in de uiterwaarde contact
opgenomen wordt met de archeologische werkgroep en heemkundekring Maas- en Swalmdal. Leden hiervan zouden gedurende de periode dat de
werkzaamheden uitgevoerd worden, veldinspecties kunnen uitvoeren om te zien of er geen archeologische resten
gemist of per ongeluk verstoord worden.
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