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Geacht college,
De gemeente Groesbeek is begonnen met de werkzaamheden tbv de verbreding van
de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg
(persbericht, www.groesbeek.nl). Eerst komen grondwerken aan bod en daarna worden
kabels en leidingen verlegd. Dit is nodig om de uiteindelijke verbreding van de rijbaan
mogelijk te maken. De Werkgroep Milieubeheer (WMG) Groesbeek heeft geconstateerd
dat de gemeente voor deze werkzaamheden nog geen omgevingsvergunning heeft
aangevraagd en doet derhalve bij deze een verzoek tot handhaving vanwege het
ontbreken van een vergunning voor deze werkzaamheden, zoals voorgeschreven in het
bestemmingsplan buitengebied.
Bestemmingsplan buitengebied Groesbeek
Het bestemmingsplan buitengebied is op 29 augustus 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad van Groesbeek. In artikel 13.3 staan de voorwaarden wanneer er een
omgevingsvergunning nodig is om bepaalde werkzaamheden binnen de bestemming
‘Verkeer’ uit te voeren. Het gaat daarbij om de volgende werkzaamheden die onder
13.3.1 staan opgesomd:
a. het ontginnen, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden, waarbij de hoogte
van het maaiveld met meer dan 0,50 m wordt gewijzigd;
b. het veranderen en/of verwijderen van verkavelingvorm en/of perceelsindelingen,
zoals tot uiting komend in beplanting, waterlopen en steilranden.
c. het doen van ingrepen die een verandering van de waterhuishouding tot gevolg
hebben, waaronder het graven en dempen van sloten en oppervlaktewateren;
d. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 200 m²;
e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen;
f. het verwijderen van houtopstanden, bos-, natuur- en landschapselementen.
Uitzonderingen zijn wanneer het normaal onderhoud of werken van onderschikte
betekenis betreft. Ook wanneer het werk reeds in uitvoering is, is er geen
omgevingsvergunning nodig.
Een omgevingsvergunning kan alleen verleend worden als er voldaan is aan de volgende
criteria:
a. Door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en ecologische waarden en

de recreatieve betekenis alsmede de ontwikkelingspotenties voor landschap en
natuur, worden niet onevenredig aangetast.
b. Voor de in lid 13.3.1 sub e genoemde werken en werkzaamheden geldt ook
als criterium dat er sprake dient te zijn van noodzaak tot het aanbrengen van
leidingen op die locatie.
Werkzaamheden Cranenburgsestraat
Op grond van artikel 13.3.1 (Werken en werkzaamheden) van het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek is een omgevingsvergunning nodig omdat
er meer dan 200 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd. De Cranenburgsestraat
wordt tenslotte verbreed van 3 meter (soms 3,3 meter) naar 4,5 meter. Over 1,5 km
is dit een toevoeging van 2.250 m2 verhard oppervlak. Verder worden ook kabels
en leidingen verlegd. Er is geen sprake van normaal onderhoud, omdat het wegvak
tussen de Boersteeg en de grensovergang Altena-Hettsteeg compleet veranderd
en geschikt wordt gemaakt voor het verwerken van doorgaand autoverkeer tussen
Nederland en Duitsland. De verbreding van de Cranenburgsestraat tussen de Boersteeg
en de grensovergang Altena-Hettsteeg is aldus het verkeersbesluit van 20 juli 2010
noodzakelijk voor het openstellen van de grensovergang Altena-Hettsteeg voor
doorgaand autoverkeer tussen Nederland en Duitsland. In het verkeersbesluit staat dat
de weg nu technisch geschikt is voor 300 auto’s en na de werkzaamheden voor 5.000 a
6.000 auto’s. Dit is geen regulier onderhoud!
Gevolgen verbreding en ecologische waarden
De gemeente kan alleen een vergunning verlenen als door de werken of werkzaamheden
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de
landschappelijke en ecologische waarden en de recreatieve betekenis alsmede de
ontwikkelingspotenties voor landschap en natuur, niet onevenredig worden aangetast. De
Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in het kader van het handhavingsverzoek
van de WMG inzake de overtreding van de Flora- en faunawet op 5 juni 2014 (kenmerk
492-5405) besloten dat de maatregelen die de gemeente wil nemen om de flora- en
fauna te beschermen, in het bijzonder de steen- en kerkuilpopulatie, onvoldoende en/
of onvoldoende uitvoerbaar zijn. De Staatsecretaris geeft dus aan dat de ecologische
waarden als gevolg van de verbreding wel onevenredig worden aangetast en dat vindt de
WMG ook.
Onrechtmatige overheidsdaad
Los van het feit welke inhoudelijke argumenten de WMG heeft dient u conform uw eigen
beleid en regels gezien de aard van de werkzaamheden een omgevingsvergunning aan te
vragen, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Wij vinden het verwerpelijk dat u als
opsteller van het bestemmingsplan buitengebied niet uw eigen regels hanteert, wanneer
het een project van de gemeente betreft. Wij verzoeken de gemeente zo snel mogelijk
(binnen twee weken) op dit handhavingsverzoek te reageren.
Met vriendelijke groet.
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