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Bestandspath:

Inleiding
Vanuit het fonds SEV zijn er middelen beschikbaar gesteld inzake de aanleg van een fietspad
langs het Spoor. Inmiddels is de afdeling OW begonnen met de voorbereidingen. ln overleg met
de projectleider SEV, de heer de Ruwe, is de aanleg van het fietspad planologisch beoordeeld.

Het is nog niet bekend wanneer de aanleg zal starten. Met Prorail wordt gesproken over koop
dan wel huur van de gronden ten behoeve van het fietspad. Deze onderhandelingen zijn recent
opgestart.
Doelgroep en beoogd effect
Vaststellen dat ten behoeve van de aanleg van het fietspad geen planologische besluitvorming
noodzakelijk is.
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Argumenten
Locatie fietspad, het betreft de oranje lijn.
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Thans ligt er 1 spoor (enkelspoor). ln vroeger tijden lag er dubbel spoor. Het ballastbed is dan
ook van oorsprong ingericht op twee sporen. Het is nu de bedoeling om het fietspad in beton uit
te voeren, op ca 1,5 meter vanuit het huidige spoor, ter plaatse waar vroeger het tweede spoor
lag. We kunnen ons derhalve concentreren op de primaire spoorbestemming, en niet op de
aangrenzende bestemmingen.

Voorop staat dat reactivering van de spoorlijn binnen de verschillende bestemmingsplannen
zonder meer mogelijk is. lndien er sprake is van een reactivering, dan zal Pro-rail
hoogstwaarschijnlijk het hele ballastbed dienen te vernieuwen, hetgeen neerkomt op totale
verwijdering.
Het spoor, en daarmee het fietspad, loopt door verschillende bestemmingsplannen. Hierbij zijn
steeds twee zaken van belang: eventuele strijdigheid met de bestemming en het al dan niet van
toepassing zijn van een aanlegvergunningplicht. Thans is er al een informeel fietspad aanwezig.
Dit wordt nu alleen beter gefaciliteerd.
Buitengebied.
ln het buitengebied hebben we te maken met het huidige en het nieuwe bestemmingsplan.
Huidige

bestemmingsplan Buitengebied.
Art 14: Spoorvveg en Natuur.
Doeleindenz railverkeer met recreatief medegebruik.
Recreatief medegebruik is omschreven als: recreatie waarvoor geen specifieke inrichting van het
gebied noodzakelijk is, doch kan worden volstaan met voorzieningen die reeds ten behoeve van
de hoofdbestemming aanwezig zijn. Dat is niet het geval, echter: Geredeneerd kan worden dat
fietsen reeds plaats vindt en het mindere is van railverkeer. Voorgesteld wordt deze redenering
te volgen en daarmee concluderen dat er geen planologische wijziging plaats vindt. Derhalve
ontstaat er geen voor beroep vatbaar besluit.

De toevoeging natuur aan de oorspronkelijke Spoonivegbestemming/gronden is eigenlijk
merkwaardig. Niet duidelijk is wat deze toevoeging feitelijk beoogt toe te voegen. De hele zone is
tamelijk breed en bevat zowel het ballastbed als de bermen/taluds. Het was beter geweest als de
spoorzone zelf de spoorbestemming had gekregen en de naastliggende gronden de
natuurbestemming.

Dit bestemmingsplan kent geen aanlegvergunningplicht binnen deze bestemming.
Nieuw bestemmingsplan Buitengebied
Art 14: Verkeer- Railverkeer
Doeleinden: o.a. voorzieningen voor verkeer en verblijf (naast de spoonivegvoorzieningen en
natuunivaarden, etc). Past derhalve binnen de bestemming.

l
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Dit voorontwerp bestemmingsplan kent een aanlegvergunningplicht voor het verwijderen van
houtopstanden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden etc.
Dit is een wat merkwaardige bepaling binnen deze bestemming. ls het afgraven van een
ballastbed het afgraven van gronden? Dit kan niet bedoeld zijn. Het lijkt er op dat het
aanlegvergunningstelsel meer bedoeld is voor de taluds. Het verbod geldt ook niet in geval van
normaal onderhoud en bij werken van ondergeschikte betekenis. Normaal onderhoud bij een
is, dat eens in de zoveel tijd het ballastbed wordt vernieuwd. Analoog hieraan kan dan
spoonfveg
ook nog geconcludeerd worden dat er geen aanlegvergunningplicht geldt indien het fietspad
wordt aangelegd in het ballastbed.
Voorgesteld wordt om het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied zodanig aan te passen,
dat ofwel de aanlegvergunningplicht binnen deze bestemming in zijn geheel vervalt, ofwel wordt
uitgesloten voor zover het het ballastbed van de spoorlijn betreft. Een en ander voor zover het
betreft het afgraven/egaliseren en ophogen van gronden. De aanlegvergunningplicht inzake
verwijderen houtopstanden kan gehandhaafd blijven,

Kern Groesbeek
Binnen de kern Groesbeek hebben we te maken met meerder bestemmingsplannen:
Stekkenberg Schrouwenberg, Centrum Groesbeek Dorp, 't Vilje Mariëndaal Kloosterstraat en
Bedrijventerreinen. Binnen al deze bestemmingsplannen geldt hetzelfde als is opgemerkt bij het
huidige plan buitengebied.
Derhalve geldt overal de bestemming Spoonlveg en natuur. Er is geen sprake van een
aanlegvergunningplicht.

ln het plan bedrijventerreinen geldt daarnaast de dubbelbestemming Verwachtingsgebied
archeologische waarden. Hier geldt een aanlegvergunningplicht voor het ophogen, afgraven en
egaliseren van gronden. Gezien het doel van deze bestemming (behoud archeologische
waarden in de bodem) kan hiermee niet bedoeld zijn dat de aanlegvergunningplicht geldt bij het
egaliseren van het ballastbed. Het verbod geldt ook niet in geval van normaal onderhoud.
Normaal onderhoud bij een spoorweg is, dat eens in de zoveel tijd het ballastbed wordt
vernieuwd. Analoog hieraan kan dan ook nog geconcludeerd worden dat er geen
aanlegvergunningplicht geldt.
Daadwerke//jke aanleg
Thans is nog niet geheel duidelijk wanneer de aanleg van het fietspad start. De ven/vachting is
wel, dat voor de zomer van 2013 begonnen moet zijn, derhalve onder de werking van het huidig
geldende bestemmingsplan buitengebied.
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AANLElDlNG
UWVRAGEN
GemeenteGroesbeekwil langsde oudespoorlijnvan NijmegennaarKleefeenverhard?etspadaanleggen.De afdelingOpenbarewerken
wil wetenof dezeaanlegomgevingsvergunningplichtig
is.
ONZEAANPAK
Op grondvan de Wet algemenebepalingen
omgevingsrecht
(Wabo)is hetverbodenomzonderomgevingsvergunning
een werk,geen
bouwwerkzijnde,uit te voerenin gevallenwaarindat bij eenbestemmingsplan,
beheersverordening,
exploitatieplan
of voorbereidingsbesluit
is bepaald(artikel2.1,eerstelid, onderb Wabo,in het bestendigspraakgebrulk:een aanlegvergunning)
of om grondenin strijdmet het
bestemmingsplan
te gebruiken(artikel2.1, eerste lid, onderc Wabo).

Vanwegedezewettelijkebepalingenis gekekennaar de bestemmingsplannen
die voor het projectgebiedgelden:Buitengebied
2005,
Bedrijventerreinen,
Stekkenberg/Schouwenberg,
CentrumGroesbeek
Dorpen 't ViljeMariëndaalKloosterstraat.
Ookis gekekennaar
bestemmingsplan
Buitengebied
dat op 29 augustusjongstledenis vastgesteld.Als op grondvaneen geldendbestemmingsplan
namelijk
eenaanlegvergunning
moetwordenaangevraagd
en er geenweigeringsgrond
is, danmoetde beslissingeroverwordenaangehouden,
ondermeer indieneennieuwontwerpbestemmingsplan
ter inzageis gelegdof eennieuwbestemmingsplan
is vastgesteld(artikel3.3
Wabo).De aanhoudingkan(onderandere)wordendoorbroken
alsde aanvraagin hetnieuwebestemmingsplan
past.

CONCLUSlES
1.

2.

Hetverharde?etspadpastin de bestemmingsplannen
Bedrijventerreinen,
Stekkenberg/Schrouwenberg,
CentrumGroesbeek
Dorpen 't
Vilje MariëndaalKloosterstraat.
Op grondvan de dubbelbestemming
^VenNachtingsgebied
archeologische
waarden'ln deze bestemmingsplannen
is echtereen
aanlegvergunning
vereistvoor het aanbrengen
vangeslotenoppervlakteverhardingen
met een oppervlaktevan 100m2of groter,Naar
venlvachtingbestrijkthetverharde?etspad een geslotenoppervlakteverharding
een oppervlaktevan meerdan 100m2en zijn een
en in datkadereenarcheologisch
aanlegvergunning
onderzoekvereist.
Recreatiefmedegebruikis in bestemmingsplan
Stekkenberg/Schrouwenberg
en in het geldendebestemmingsplan
Buitengebied
2005
andersgede?nieerddan in de anderebestemmingsplannen.
De de?nitiein bestemmingsplan
en in het
Stekkenberg/Sohrouwenberg
geldendebestemmingsplan
Buitengebied
2005gaat uit van gebruikmaking
vande bestaandeinrichtingen nietvan neven-of
ondergeschiktheid
van het recreatiefgebruikaan anderetoegestanefuncties.
Op grondvanbestemmingsplan
Buitengebied2005is eenaanlegvergunning
vereistalshet verharde?etspadwordt aangelegdbinnen
de beschermingszone
vande rioolpersleiding
parallelaande oudespoorlijn.Op 29 augustusjongstledenis echterhetnieuwe
bestemmingsplan
Buitengebiedvastgesteld.Daarinisde beschermingszone
vande rioolpersleiding
nietbestemdmaaris wel een
aanlegvergunning
vereistzowelvanwegede dubbelbestemming
'Waarde-Archeologische
venuachtingswaarden'
als vanwegede
dubbelbestemming
*Waarde-Cultuurhistorie”,
als meerdan 200 m2van het ?etspadsamenvaltmetdezedubbelbestemming.
Op dit momentlaatde gemeenteGroesbeek
mogelijkemitigerendemaatregelenin hetkadervan de Flora-en Faunawet
onderzoeken.
Als dezemitigerende
maatregelenschadelijke
effectenvoor beschermde
soortennietkunnenvoorkomendan is zeer waarschijnlijkeen
onthef?ngvan de Flora-en Faunawetnoodzakelijk.
Samenvattend:
a. voorhetdeel van hetprojectgebied
datsamenvaltmet de bestemmingsplannen
in dekomvan Groesbeek
zijnsowiesoeen
en in datkadereen archeologisch
aanlegvergunning
onderzoekvereist.Risico:de procedureduurtlanger,de gemeentemaakt
kostenvooreen archeologisch
onderzoeken er is bezwaaren beroepmogelijk.Er kan,omwillevande voortgangen met mogelijk
bestaandinzichtin de archeologische
vervvachtingswaarden,
voorwordengekozenom geenaanlegvergunning
aan te vragen.
Risico:mogelijkverzoekomhandhaving
en stilleggingvande werkzaamheden,
imagoschade
dientengevolge
en het mogelijk
plegenvan eeneconomisch
delict;
b. wordtgeoordeelddatde aanlegvanhetverharde?etspadpast binnende de?nitievan recreatiefmedegebruikzoalsopgenomenin
het bestemmingsplan
Buitengebied2005(en bestemmingsplan
Stekkenberg/Schrouwenberg)
en ervanuitgaandedat de
mogelijkemitigerendemaatregelenin het kadervan de Flora-en Faunawetvolstaanen hetverharde?etspadbuitende
beschermingszone
vande rioolpersleiding
parallelaande oudespoorlijnligt, dan kanin hetdeelvan hetprojectgebied
dat
samenvaltmet bestemmingsplan
Buitengebied
2005meteenmet de aanlegwordenbegonnen.Risico:het verharde
?etspad
voldoetmogelijknietaande de?nitievan recreatiefmedegebruik;
c. ligt hetverharde?etspadbinnende beschermingszone
van de rioolpersleiding
volgensbestemmingsplan
Buitengebied
2005,dan
is ook in datkadereen aanlegvergunning
vereist.ls eenmaalhetnieuwebestemmingsplan
Buitengebiedin werkinggetreden,dan
is naar verwachting
geenaanlegvergunning
meervereistvanwegede rioolpersleiding
maarzijnwel eenaanlegvergunning
en een
archeologischonderzoekin hetkadervande dubbelbestemming
'Waarde-Archeologischegvenlvachtingswaarden"
-

3.

4.

5.

6.
g
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een

Er"ka"n]
aanlegvergunnjing_ip_hç-àtgkadervanydegdgbbeljbestemgming/'jlßaggle-Cultuurrhistogelverejst.
ämwilleivan'
devoortgang
en

met mogelijkbestaandinzichtin de archeologische
vewvachtingsw“amäfde"n,'voor
wordengekozenom geenaanlegvergunning
aan
te vragen,Risico:zie ondera.
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BESTEMMINGSPLANNEN
BEDRIJVENTERREINEN
In bestemmingsplan
Bedrijventerrein
is het projectgebiedgeprojecteerdin de bestemming
en natuur'.Dezegrondenzijn bestemd
'Spooniveg
voor'doeleindenvan railverkeeren natuurmet recreatiefmedegebruikalsmedevoorde instandhouding
van watergangen,
ter plaatsevan
de op de plankaartopgenomenaanduiding'beschermingszone
watergang'.En/anuitgaandedatde watergangmetde aanlegvan het
?etspadin standwordtgehouden,rest hierde vraag:is het?etspadeenvormvan recreatiefmedegebruik?Bestemmingsplan
Bedrijventerreinen
de?nieertrecreatiefmedegebruikals'dievormenvan recreatiefgebruikdie plaats(kunnen)vindennaast en
ondergeschiktaan de anderein het planvoorgeschrevenvormenvan gebruik.'Een verhard?etspadkanhieronderwordenbegrepen.De
bestemmingsregels
stellenverder:'De spoorvvegvoorzieningen
mogenuitsluitendblijvendwordengeamoveerdten behoevevan het
realiserenvan natuurdoeleinden
en recreatiefmedegebruik.
Daartoedient voorafschriftelijketoestemmingte zijnverkregenvan de
ondernemervande spoon/vegdienst'
(nu:ProRail).En: 'Bij de inrichtingvan de natuurdoeleinden
met recreatiefmedegebruikmogengeen
extrabelemmeringen
voorde bedrijfsontwikkeling
vandebestaandeomliggendeagrarischebedrijvenvoortvloeiende
uit de
milieuwetgeving.'
Ookgeldt de dubbelbestemming
'Verwachtingsgebied
archeologische
waarde'.Nietalleenis op grondvandezedubbelbestemming
een
aanlegvergunning
vereistvoorhet ophogen,afgravenen egaliserenvangrondenmaarook voor het aanbrengen
vangesloten
in beidegevallenbij eenoppervlaktevan 100m2 of groter.Deaanlegvergunning
oppervlakteverhardingen,
kanslechtswordenverleend
'indienuit archeologisch
onderzoekblijktdatdedoorde werkenof werkzaamheden,
dan weldoorde daarvanhetzijdirecthet indirectte
verwachtengevolgenhetbehoudvan de archeologische
informatieniet in het gedingkomt',
Hoewelhetverharde?etspadwordtaangelegdter plekkevan eenbestaandschouwpad
en eenbestaandballastbed,kande aanlegnaar
verwachtingnietonder'normaalonderhoud'wordengeschaarden is ze niet vanondergeschiktebetekenis:
de inrichtingwijzigt(betonin
plaatsvan half- of geenverharding)en het gebruikwijzigt(relatiefintensiefals formeel?etspadin plaatsvan incidenteelals schouwpad
of
als informeel?etspad).Bijvoorbeeld:in gevalvan eenaanlegvergunningstelsel
voorde aanduiding'speci?ekevormvan agrarischmet
waarden natuurontwikkelingsgebied'
verstondde Afdelingondernormaalonderhoudwel 'relatieflichteingrepenals
reparatiewerkzaamheden
en het egaliserenvan gronden'maarniet'het geheelvervangenvan drainageop een dieptevan 0,8 m of het over
groteoppervlakteophogenvan gronden'(AbRS201110578/1/R3).
En:ingevalvan eenaanlegvergunningstelsel
vooreen bosgebiedzagde
Afdelingnietin dat werkzaamheden
als het ophogenvaneenperceelen hetdaarnaafdekkenen/an met eenlaagasfaltgranulaat,
gelet op
hunaarden omvang,alsmedeop de gebruiktematerialen,op enigerleiwijzeals normaleonderhoudswerkzaamheden
zoudenkunnen
wordenbeschouwd(AbRs200300501/1).
Kortom,herstelof verstevigingvanhetballastbeddoor ProRailkanwel ondernormaalonderhoud
wordenbegrepen,de aanlegvaneen (formeel)?etspadniet.
-

Tot slot, ter hoogtevan de weg Hulsbroekis het projectgebied
bestemdals 'Openbaargroen'.Fietspaden
wordenin de
bestemmingsomschrijving
nietgenoemd,padenwel.

'T VILJEMARIÉNDAAL
KLOOSTERSTRAAT
Zie bestemmingsplan
Bedrijventerreinen,
metdien verstandedat in dit bestemmingsplan
ook alszodanigzijn
spoonuegovergangen
aangeduidbinnende bestemming
'Spoorvveg
en natuur'.Recreatiefmedegebruikwordtnietnadergede?nieerdmaarer kanworden
aangesloten
bij de de?nitiein bestemmingsplan
Bedrijventerreinen,
omdatookdit plangebiedin de kom vanGroesbeek
ligt en grenstaan
dat vanbestemmingsplan
Bedrijventerreinen.
CENTRUMGROESBEEKDORP
Zie bestemmingsplan
't Vilje MariëndaalKloosterstraat,
met dienverstandedatde grondenook zijn bestemdvoorverblijfsgebied.

STEKKENBERG/SCHROUWENBERG
Zie bestemmingsplan
't ViljeMariëndaalKloosterstraat.
Echter,recreatiefmedegebruikis in dit plangede?nieerdals 'een vormvan recreatie
waarvoorgeenspeci?ekeinrichtingvanhet gebiednoodzakelijk
is, dochkanwordenvolstaanmetde voorzieningen
die reedsten behoeve
van de hoofdfunctie
aanwezigzijn en ondergeschikte
voorzieningen
zoalswegbewijzeringsbordjes,
picknickbanken
en draaihekjes'.
Het
verharde?etspadis een nieuwevoorzieningwaan/an twijfelachtigis of het ondergeschikt
is zoalswegbewijzeringsbordjes
dat zijn. Hetgaat
in dezede?nitiein beginselnietom de vraagof sprakeis vaneenneven-of ondergeschikte
functiedie naastde anderefunctie(s)kan
maarom de vraagof gebruikwordtgemaaktvanal bestaandevoorzieningen,
plaatsvinden
al dannietmet toevoegingvanondergeschikte
voorzieningen.Wordtniettemingeoordeelddat hetverharde?etspadpast binnendezede?nitievanrecreatiefmedegebruik,
omdater al
wordtge?etsten omdat hetverharde?etspadondergeschikt
is aanhet railverkeer,danzou daartegenkunnenwordeningebrachtdatde
de?nitieuitgaatvangebruikmaking
van de bestaandeinrichtingen dat in dit gevaljuist die specifiekeinrichtingwijzigt.Bovendienzou
kunnenopgemerktdat het de?nitieverschil
van recreatiefmedegebruikmogelijkis ingegevendoorde relatiefgeringeimpactvanzulk
medegebruikin stedelijkgebied(centrum,bedrijventerreinen)
en eenrelatiefgrotereimpactin landelijkgebied(buitengebied).

BUITENGEBIED
2005
Zie bestemmingsplan
ook wat betreftde de?nitievan recreatiefmedegebruik.Daarbijkomtdat in
Stekkenberg/Schrouwenberg,
bestemmingsplan
Buitengebied
2005explicieteen wijzigingsbevoegdheid
is opgenomenvoorde aanlegvannieuweonverhardeof
halfverhardepaden.Bovendienis in de aangrenzende
bestemming
Bos-en Natuurgebied,die ook recreatiefmedegebruiktoestaat,wel een
šI'ïIf@â*§ï\,*:^:'Iff,-Q
"'W"`“"W`""`:
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aanlegvergunning
vereist'voorzoverhet betreftde niet op de kaart Recreatiewegen
aangegeven
onverhardeen semiverharde
wegen:voor
het aanbrengen
van verhardingen
danwel het verwijderen
vandezewegen.Deaanlegvergunning
kanuitsluitendwordenverleendindiende
werkzaamheden
noodzakelijk
zijn voor het terreinbeheer,
er geenaantastingplaatsvindtvan de landschappelijke
en ecologische
waarden
en het behouden de ontwikkelingvande recreatievebetekenisniet in het gedingkomen.'
Bestemmingsplan
Buitengebied
2005kentvoor het projectgebiedgeen aanlegvergunningstelsel
zoals bovengenoemde
bestemmingsplannen.
ln tegenstelling
tot hetnieuwebestemmingsplan
Buitengebied
echter(ziehierna)is in bestemmingsplan
Buitengebied
2005de beschermingszone
rondde ríoolpersleidíng
wel onderdeelvan de dubbelbestemming
'Leidingen':binnen25 meterter weerszijden
vande ríoolpersleidíng
parallelaande oudespoorlijnis een aanlegvergunning
vereistvoorondermeerhet afgraven,egaliserenen ophogen
van grondenen het aanbrengen
vanverhardingen.
Naarvenuachting
wordteendeelvan hetverharde?etspadbinnendeze
beschermingszone
aangelegden is op gronddaarvaneen aanlegvergunning
vereist.Voorde redeneringten aanzienvan wat kanworden
geschaardonder'normaalonderhoud',
wordtvenuezennaarBedrijventerreinen.
BUlTENGEBlED

Hetnieuwebestemmingsplan
Buitengebied
is gewijzigdvastgesteldop 29 augustus2013.ln gevalvangewijzigdevaststelling,
wordtdit
besluitzes wekenna vaststellingbekendgemaakt.Met instemming
van provincieen Rijkkanhetbesluiteventueeleerderbekendworden
gemaakt.Hetnieuwebestemmingsplan
treedtvervolgensmet ingangvan de dagna a?oopvan de beroepstermijn
in werking(tenzijsprake
is vaneen reactieveaanwijzingvan provincieof Rijkof het besluitis geschorstdoorde rechtervanwegeingediendberoep),
ln bestemmingsplan
is het ?etspadgeprojecteerd
Buitengebied
in de bestemming
'Verkeer-Railverkeer'.
Degrondenmet dezebestemming
zijn ondermeerbestemdvoor'voorzieningen
voor verkeeren verblijf',dusook vooreen verhard?etspad.Volgensde toelichtingstaatechter
behoudenlof herstelvan spoonwegvoorzieningen
en behoud,herstelen ontwikkelingvan landschappelijke
waardenen/ofnatuunlvaarden
voorop.ik neemaandat hetverharde?etspaddeze doeleindenniet in de weg staat.

Naastdeze bestemming
is een aantaldubbelstemmingen
en aanduidingenrelevant:
1. Hoewelin het vastgesteldeplande dubbelbestemming
'Waarde-Archeologische
venlvachtingswaarden'
deelsambtshalveis verwijderd
als de betreffendelocatieal is vrijgegeven
of alsde aanwezigearcheologische
vondst(en)is (zijn)opgegraven lijkt het eropdathet
projectgebied
nogsteedsalszodanigis aangeduid.Dit betekentdat eenaanlegvergunning
is vereistvoor 'hetuitvoerenvan
grondbewerkingen
dieperdan0,40 m en meteen oppervlaktegroterdan 100m2onderhet maaiveld,zoals afgraven,diepploegen,
egaliseren,frezen,scheurenvangrasland,aanlegof rooienvanbos,boomgaardof diepwortelende
beplanting,aanbrengen
van
opperviakteverhardingen,
aanleggenvan drainage,verwijderenvan funderingen'.Als voorhet ?etspadeersteenballastbedmoet
wordenafgegraven,vindende werkzaamheden
naar verwachting
nietdieperdan 0,40 meteronderhetmaaiveldplaatsen is op grond
vande dubbelbestemming
Waarde-Archeologische
venivachtingswaarden
geenaanlegvergunning
nodig.
-

-

2.

Hetprojectgebied
is ook aangeduidals'stuwwal'.Degrondenmet dezeaanduidingzijn medebestemdvoor behoudvan beslotenheid,
bosareaal,reliëf en hoogteverschillen
van de erosiedalen,
versterkingvan de natuunivaarden
en behoudvan en ontwikkeling
tot
ongelijkjariggemengdbos.Een verhard?etspadis naar verwachting
niet in strijdmet dezedoeleinden.

3.

Metde vaststellingvan bestemmingsplan
is de dubbelbestemming
Buitengebied
'Waarde-Cultuurhistorie'
toegevoegd.
Volgenshet
raadsvoorstel
heeftdezedubbelstemming
betrekkingop de winningskuillangsde spooniveg en op aardenwallen(in hetbos
eromheen).Eensmalle
strookvan
het bestemmingsvlak
heeftook dezedubbelbestemming.
Opgrondvan de
Verkeer-Railverkeer
dubbelstemming
Waarde-Cultuurhistorie
is ondermeereen aanlegvergunning
vereistvoorhet ontginnen,afgraven,egaliseren
en
ophogenvan gronden,waarbijde hoogtevan hetmaaiveldmet meerdan 0,50 m wordtgewijzigd,het aanleggenenlofverhardenvan
wegen,paden,parkeerterreinen
of het aanbrengenvan andereopperviakteverhardingen
groterdan 200mz
en het verwijderenvan bos,
natuur-en landschapselementen.
Ook hier wordtopgemerktdatde aanlegvaneen verhard?etspadnietonder 'normaalonderhoud'
kanwordengeschaarden dat ze niet vanondergeschiktebetekenisis. Als meerdan200 m2vanhet projectgebied
samenvaltmet deze
dubbelbestemming,
danis op grondvan deze dubbelbestemming
vereist, Zo'n aanlegvergunning
eenaanlegvergunning
kanworden
verleendals door (de directeof indirectegevolgenvan)de aanlegvanhet ?etspadde landschappelijke
en ecologischewaardenen de
recreatievebetekenisalsmedede ontwikkelingspotenties
voor landschapniet onevenredigwordenaangetast.

š\
1°

4.

Parallelaanen op 't oog net buitenhet bestemmingsvlak
'Verkeer-Railverkeer'
loopteenaanduiding'hartlijnleiding-riool',waarop
de dubbelbestemming
'Leiding'van toepassingis. Omdatalleende hartlijnlijktte zijnaangeduiden nieteen beschermingszone,
lijken
de regelsalleenop die hartlijnvantoepassingen lijkenze nietvan toepassingop de aanlegvan het ?etspad.
-

-

RUIMTELIJKEVERORDENING
GELDERLAND
ln de RuimtelijkeverordeningGelderlandis het gebiedwaarinhet?etspadis geprojecteerd ondermeer-aangewezenals 'Ecologische
Hoofdstructuur
(EHS)'.De regelsomtrentde EHSzijn vertaaldin bestemmingsplan
ik ga ervanuitdatde provincie
Buitengebied.
Gelderlandheeftingestemdmetdezevertaling.ln haar zienswijzeover het ontwerpbestemmingsplan
gaanzeer in elk geval niet op in.
-
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FLoRA- EN FAUN/-\WET

f

bekend,

De aanwezigheid
van soortendie op grondvande Flora-en Faunawet
zijnbeschermdis
in elkgevaldie vande gladdeslang.De
aanlegvan het ?etspadheeftmogelijkeen schadelijkeffectop dezesoort(en).Als demitigerendemaatregelenwaarnaar
nu wordt gekeken
voldoendesoelaasbiedenis geenonthef?ngvande Flora-en Faunawetnodig.Ku`n|*fe~n1r1et*n1itigwendèïšchadelijke
effectennietworden
voorkomen,is niet sprakevan eenalgemeenvrijgesteldesoortof is de soortnietvrijgesteldals een gedragscodewordtgevolgd,dan is een
de orde.De gladdeslangis eenextrabeschermde
de.F|5![§l;„5-2;lj,_lf„21i1_Qqk\qv„eß_t»_aan
„2EÉl§§E9„Y,ë?
soortdie niet algemeenis vrijgestelden
waaropgeengedragscode
vantoepasïi??åis.
Als mitígerende
maatregelenschadelijkeeffectennietkunnenvoorkomendanis zeer
waarschijnlijkeenontheffingvan de Flora-en Faunawetnoodzakelijk.
Vragenzijn danonder meerof de instandhouding
in gevaarkomt,of
er alternatievenzijn.

EN VERDER:WEGENVERKEERSWET,
REACTIVERING
SPOORLIJN
Er is nueeninformeel?etspad,voor eenformeel?etspadis naarverwachting
een verkeersbesluit
nodigop grond van de
Wegenverkeerswet!BABW
en ook in datverbandoverlegmetde spoonuegbeheerder:
ProRail.
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