ONDERWERP

Uiterwaarde Venlo - Bestemmingsplantoets
DATUM

20-01-2017

In de gemeente Venlo is de volgende uiterwaarde van project Stroomlijn Maas gelegen:
• 22. Venlo
In uiterwaarde 22 ‘Venlo’ voor de elementen 614, 648, 2040 en 2073 is het volgende bestemminsplan vigerend:
• Bestemmingsplan Venlo Zuid
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.

Element Werkzaamheden Bestemming
nummer

641

Afgraven

Natuur

Ja (art. 13)

Waterstaat –
Stroomvoerend
rivierbed

Nee (art. 27)

Waterstaat –
Waterkering
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Nee (art. 29)
Nee (art. 26)
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Een omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 13 mag alleen en moet
worden geweigerd indien door het
uitvoeren van de werken, geen
bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden, dan wel door de
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen blijvend
onevenredig afbreuk wordt gedaan aan

Strijdig gebruik?

Nee. De voor Natuur aangewezen
gronden zijn o.a. bestemd voor
sloten, beken en daarmee gelijk te
stellen waterlopen en
waterhuishoudkundige
voorzieningen.

Waterstaat –
Bescherming
watergang

648

Natuur

Ja (art. 13)

Water

Nee (art. 19)

Waterstaat –
Afgraven, oevers
Stroomvoerend
herprofileren,
rivierbed
zaaiklaar maken en
inzaaien
Waterstaat –
Bescherming
watergang

Nee (art. 27)

de natuurwaarden en hieraan door het
stellen van voorwaarden niet of
onvoldoende tegemoet kan worden
gekomen. Op basis van het ontwerp
dat voor de uiterwaarde is opgesteld
geldt dat er geen waardevolle
landschapselementen worden
aangetast. Vanuit ecologisch
onderzoek zijn er geen bijzondere
natuurwaarden aangetroffen in de
elementen. Er is daarom geen sprake
van aantasting van natuurwaarden.

Nee (art. 26)

Nee (art. 29)
Waterstaat Waterkering

2040

Natuur
Aanbrengen
zanddek 0,3 m,
Waterstaat zaaiklaar maken en
Stroomvoerend
inzaaien
rivierbed

2073

Natuur
Afgraven, oevers
herprofileren,
Waterstaat zaaiklaar maken en
Stroomvoerend
inzaaien
rivierbed

Datum: 22-12-2015

Ja (art. 13)
Nee (art. 27)

Ja (art. 13)
Nee (art. 27)
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