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Valkenswaard, 20 januari 2019 
 
Kenmerk: GENH 20190120-04 
 
 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 

t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ (NL.IMRO.0858.BPmgrsmetsstraatbg-ON01) 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij treft u aan onze zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 

bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’. 

Deze zienswijzen worden mede ingediend namens Inwoners Dommelen-Zuid. p/a 
Westerhovenseweg 2, 5551 AD Dommelen, Tel: 040-2012519 
 

Wet natuurbescherming:  activiteiten op Natura2000-gebied 136 Leenderbos, Grootte Heide & De 

Plateaux  en Natuurnetwerk Brabant        

 

Op voorhand is niet uit te sluiten dat verwachte storende factoren die voortkomen uit de 

voorgenomen activiteiten afgezet tegen de ligging en doelstelling van beschermde natuurgebieden 

kunnen leiden tot (significant) schadelijke effecten op soorten, habitattypen en wezenlijke waarden 

en kenmerken van Natura 2000-gebieden of Natuur Netwerk Nederland (Ecologische 

Hoofdstructuur). De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die 

buiten deze gebieden plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op 

het effect van de ingreep op soorten en habitats. 

 

Bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het 

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Gedegen onderzoek naar mogelijke 

significante gevolgen heeft niet  plaatsgehad en er wordt dus geen zekerheid geboden ten aanzien 

van alle instandhoudings-doelstellingen van Natura2000-gebieden en of gebieden behorende tot het 

Natuurnetwerk Brabant. 

Niet volstaan kan worden met de stelling in de quickscan flora en fauna van bureau Ekoza dat de 

“kleine” wijziging van de aansluiting van de te realiseren N69 te beperkt van aard is om een extra 

negatief effect te hebben op Natura 2000-gebieden en van Natuurnetwerk Brabant. 

De maximale mogelijkheden die het plan biedt zijn niet onderzocht op mogelijke significant 
negatieve gevolgen voor habitattypen en soorten van Natura2000 en van Natuurnetwerk Brabant. 
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Betreffende stikstofdepositie Natura2000-gebieden 
 
In de toelichting bij het plan wordt in paragraaf 4.3.3. m.b.t. flora en fauna gesteld dat de nieuwe 
ontsluiting geen significante wijziging betreft ten opzichte van de plannen die in de PIP N69 zijn 
opgenomen en er geen toename is van verkeer door de aanleg van de nieuwe ontsluiting.  
 
Wij kunnen ons in deze conclusie niet vinden en zijn van mening dat het aspect stikstof wel degelijk 
een wezenlijke belemmering vormt voor de aanleg van de nieuwe ontsluiting. 
 
Bij de passende beoordeling voor het PIP N69 zijn de effecten van het extra verkeer voor 
evenementen van het Eurocircuit niet meegenomen. Ook zijn deze effecten niet meegenomen bij de   
achtergronddepositie die in de passende beoordeling van het PAS is meegenomen. 
 
Uit de regels bij het plan onder artikel 4 en uit de toelichting blijkt dat de ontsluitingsweg door het 
college, op basis van een vergunningensysteem, voor evenementen kan worden opengesteld. 
 
Planologisch is onduidelijk wat onder een evenement moet worden verstaan, voor hoeveel 
evenementen openstelling maximaal kan plaatsvinden. Ook is niet duidelijk op basis van welke 
criteria eventuele vergunningen kunnen worden verleend. 
 
Uit het onderzoeksrapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  blijkt op pagina 7 dat voor het 
jaar 2030 uitgegaan wordt van een etmaalintensiteit van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van 
581 motorvoertuigen (= 372 + 209) voor een gemiddelde weekdag. 
 
De maximale mogelijkheden die het plan biedt zijn daarmee niet onderzocht op mogelijke significant 
negatieve gevolgen voor Natura2000 ten gevolge van stikstofdeposities. 
 
Vooronderzoek bodem/uitspraak rechtbank Oost-Brabant m.b.t. beheerplan Natura2000 
Leenderbos etc 
 
De Wet bodembescherming stelt regels om de bodem en het zich daar in bevindende grondwater te 
beschermen. De zorgplicht vereist dat, indien er sprake is van een verontreiniging  maatregelen 
genomen dienen te worden om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.  
 
We wijzen u in dit verband op de uitspraak van het beroep tegen het beheerplan Natura 2000 –
gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux van de rechtbank Oost-Brabant van 20 december 
2018, zaaknummer SHE 18/1176 en SHE 18/1292. Zie bijlage 1. 
 
De rechtbank oordeelde dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van illegale 
chemische afvalstortingen bij de vuilstortplaats aan de Victoriedijk in Valkenswaard, welke hebben 
geleid of nog kunnen leiden tot verontreinigingen van het grondwater tot op grotere diepte. De 
grondwaterstroming is noord-noordoostelijk in de richting van de Keersop en Keersopperbeemden 
met mogelijk significant negatieve gevolgen voor Natura2000 habitattypen en soorten. 
 
 Bij het vooronderzoek bodem voor de ontsluitingsweg is ten onrechte geen rekening gehouden met 
verontreinigingen van het grondwater ten gevolge van de vuilstort aan de Victoriedijk. 
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In afwachting van uw reactie,  
 

hoogachtend, namens het bestuur van Groen en Heem Valkenswaard e.o., 

                                

drs. L. de Brouwer, voorzitter    ing. B. Verbeek, secretaris 
 
 
 
namens Inwoners Dommelen-Zuid 
 
F. van der Heijden 
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