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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.

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.
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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
spoonfveg is, dat eens in de zoveel tijd het ballastbed wordt vernieuwd. Analoog hieraan kan dan
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 langsdeoudespoorlijnvanNijmegennaarKleefeenverhard?etspadaanleggen.DeafdelingOpenbarewerken
wilwetenof dezeaanlegomgevingsvergunningplichtigis.

ONZEAANPAK
OpgrondvandeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht(Wabo)ishetverbodenomzonderomgevingsvergunningeenwerk,geen
bouwwerkzijnde,uit te voerenin gevallenwaarindatbijeenbestemmingsplan,beheersverordening,exploitatieplanof voorbereidingsbesluit
isbepaald(artikel2.1,eerstelid,onderbWabo,in hetbestendigspraakgebrulk:eenaanlegvergunning)of omgrondenin strijdmethet
bestemmingsplante gebruiken(artikel2.1,eerste lid,onderc Wabo).

Vanwegedezewettelijkebepalingenisgekekennaardebestemmingsplannendievoorhetprojectgebiedgelden:Buitengebied2005,
Bedrijventerreinen,Stekkenberg/Schouwenberg,CentrumGroesbeekDorpen 't ViljeMariëndaalKloosterstraat.Ookis gekekennaar
bestemmingsplanBuitengebieddatop29augustusjongstledenis vastgesteld.Alsopgrondvaneengeldendbestemmingsplannamelijk
eenaanlegvergunningmoetwordenaangevraagden er geenweigeringsgrondis,danmoetdebeslissingeroverwordenaangehouden,
ondermeerindieneennieuwontwerpbestemmingsplanter inzageis gelegdof eennieuwbestemmingsplanisvastgesteld(artikel3.3
Wabo).Deaanhoudingkan(onderandere)wordendoorbrokenalsde aanvraagin hetnieuwebestemmingsplanpast.

CONCLUSlES

1. Hetverharde?etspadpastindebestemmingsplannenBedrijventerreinen,Stekkenberg/Schrouwenberg,CentrumGroesbeekDorpen 't
ViljeMariëndaalKloosterstraat.

2. Opgrondvande dubbelbestemming^VenNachtingsgebiedarcheologischewaarden'lndezebestemmingsplannenis echtereen
aanlegvergunningvereistvoorhetaanbrengenvangeslotenoppervlakteverhardingenmeteenoppervlaktevan100m2of groter,Naar
venlvachtingbestrijkthetverharde?etspad- eengeslotenoppervlakteverharding- eenoppervlaktevanmeerdan100m2enzijneen
aanlegvergunningen indatkadereenarcheologischonderzoekvereist.

3. Recreatiefmedegebruikis inbestemmingsplanStekkenberg/Schrouwenbergen in hetgeldendebestemmingsplanBuitengebied2005
andersgede?nieerddan indeanderebestemmingsplannen.Dede?nitieinbestemmingsplanStekkenberg/Sohrouwenbergen in het
geldendebestemmingsplanBuitengebied2005gaatuitvangebruikmakingvandebestaandeinrichtingennietvan neven-of
ondergeschiktheidvanhetrecreatiefgebruikaananderetoegestanefuncties.

4. OpgrondvanbestemmingsplanBuitengebied2005iseenaanlegvergunningvereistalshetverharde?etspadwordtaangelegdbinnen
de beschermingszonevande rioolpersleidingparallelaandeoudespoorlijn.Op29augustusjongstledenis echterhetnieuwe
bestemmingsplanBuitengebiedvastgesteld.Daarinisdebeschermingszonevande rioolpersleidingnietbestemdmaariswel een
aanlegvergunningvereistzowelvanwegededubbelbestemming'Waarde-Archeologischevenuachtingswaarden'alsvanwegede
dubbelbestemming*Waarde-Cultuurhistorie”,alsmeerdan200m2vanhet?etspadsamenvaltmetdezedubbelbestemming.

5. OpditmomentlaatdegemeenteGroesbeekmogelijkemitigerendemaatregeleninhetkadervande Flora-en Faunawetonderzoeken.
Als dezemitigerendemaatregelenschadelijkeeffectenvoorbeschermdesoortennietkunnenvoorkomendan iszeerwaarschijnlijkeen
onthef?ngvande Flora-enFaunawetnoodzakelijk.

6. Samenvattend:
g

a. voorhetdeelvanhetprojectgebieddatsamenvaltmetde bestemmingsplannenin dekomvanGroesbeekzijnsowiesoeenfši aanlegvergunningen indatkadereenarcheologischonderzoekvereist.Risico:de procedureduurtlanger,degemeentemaakt
tl kostenvooreenarcheologischonderzoeken er isbezwaaren beroepmogelijk.Erkan,omwillevandevoortgangen metmogelijk

bestaandinzichtindearcheologischevervvachtingswaarden,voorwordengekozenomgeenaanlegvergunningaan te vragen.
Risico:mogelijkverzoekomhandhavingenstilleggingvandewerkzaamheden,imagoschadedientengevolgeenhetmogelijk
plegenvaneeneconomischdelict;

b. wordtgeoordeelddatdeaanlegvanhetverharde?etspadpastbinnendede?nitievan recreatiefmedegebruikzoalsopgenomenin
hetbestemmingsplanBuitengebied2005(enbestemmingsplanStekkenberg/Schrouwenberg)enervanuitgaandedatde
mogelijkemitigerendemaatregeleninhetkadervande Flora-en Faunawetvolstaanenhetverharde?etspadbuitende
beschermingszonevanderioolpersleidingparallelaande oudespoorlijnligt,dankaninhetdeelvanhetprojectgebieddat
samenvaltmetbestemmingsplanBuitengebied2005meteenmetde aanlegwordenbegonnen.Risico:hetverharde?etspad
voldoetmogelijknietaandede?nitievan recreatiefmedegebruik;

c. ligthetverharde?etspadbinnende beschermingszonevande rioolpersleidingvolgensbestemmingsplanBuitengebied2005,dan
is ook indatkadereenaanlegvergunningvereist.lseenmaalhetnieuwebestemmingsplanBuitengebiedinwerkinggetreden,dan
is naarverwachtinggeenaanlegvergunningmeervereistvanwegederioolpersleidingmaarzijnwel eenaanlegvergunningeneen
archeologischonderzoekinhetkadervandedubbelbestemming'Waarde-Archeologischegvenlvachtingswaarden"alsookeen(P aanlegvergunnjing_ip_hç-àtgkadervanydegdgbbeljbestemgming/'jlßaggle-Cultuurrhistogelverejst.Er"ka"n]ämwilleivan'devoortgangen
metmogelijkbestaandinzichtindearcheologischevewvachtingsw“amäfde"n,'voorwordengekozenomgeenaanlegvergunningaan° te vragen,Risico:zieondera.
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BESTEMMINGSPLANNEN

BEDRIJVENTERREINEN
InbestemmingsplanBedrijventerreinis hetprojectgebiedgeprojecteerdin de bestemming'Spoonivegennatuur'.Dezegrondenzijnbestemd
voor'doeleindenvan railverkeeren natuurmetrecreatiefmedegebruikalsmedevoorde instandhoudingvanwatergangen,terplaatsevan
deopdeplankaartopgenomenaanduiding'beschermingszonewatergang'.En/anuitgaandedatdewatergangmetdeaanlegvanhet
?etspadinstandwordtgehouden,resthierdevraag:ishet?etspadeenvormvan recreatiefmedegebruik?Bestemmingsplan
Bedrijventerreinende?nieertrecreatiefmedegebruikals'dievormenvan recreatiefgebruikdieplaats(kunnen)vindennaasten
ondergeschiktaande andereinhetplanvoorgeschrevenvormenvangebruik.'Eenverhard?etspadkanhieronderwordenbegrepen.De
bestemmingsregelsstellenverder:'Despoorvvegvoorzieningenmogenuitsluitendblijvendwordengeamoveerdtenbehoevevanhet
realiserenvannatuurdoeleindenenrecreatiefmedegebruik.Daartoedientvoorafschriftelijketoestemmingte zijnverkregenvande
ondernemervandespoon/vegdienst'(nu:ProRail).En: 'Bijde inrichtingvandenatuurdoeleindenmetrecreatiefmedegebruikmogengeen
extrabelemmeringenvoorde bedrijfsontwikkelingvandebestaandeomliggendeagrarischebedrijvenvoortvloeiendeuitde
milieuwetgeving.'

Ookgeldtdedubbelbestemming'Verwachtingsgebiedarcheologischewaarde'.Nietalleenis opgrondvandezedubbelbestemmingeen
aanlegvergunningvereistvoorhet ophogen,afgravenenegaliserenvangrondenmaarookvoorhetaanbrengenvangesloten
oppervlakteverhardingen,in beidegevallenbijeenoppervlaktevan 100m2of groter.Deaanlegvergunningkanslechtswordenverleend
'indienuitarcheologischonderzoekblijktdatdedoordewerkenof werkzaamheden,danweldoorde daarvanhetzijdirecthet indirectte
verwachtengevolgenhetbehoudvandearcheologischeinformatieniet in hetgedingkomt',

Hoewelhetverharde?etspadwordtaangelegdterplekkevaneenbestaandschouwpaden eenbestaandballastbed,kandeaanlegnaar
verwachtingnietonder'normaalonderhoud'wordengeschaarden isze nietvanondergeschiktebetekenis:de inrichtingwijzigt(betonin
plaatsvanhalf-of geenverharding)enhetgebruikwijzigt(relatiefintensiefals formeel?etspadin plaatsvan incidenteelalsschouwpadof
als informeel?etspad).Bijvoorbeeld:ingevalvaneenaanlegvergunningstelselvoordeaanduiding'speci?ekevormvanagrarischmet
waarden- natuurontwikkelingsgebied'verstonddeAfdelingondernormaalonderhoudwel 'relatieflichteingrepenals
reparatiewerkzaamhedenen hetegaliserenvangronden'maarniet'hetgeheelvervangenvandrainageop eendieptevan0,8mof hetover
groteoppervlakteophogenvangronden'(AbRS201110578/1/R3).En:ingevalvaneenaanlegvergunningstelselvooreenbosgebiedzagde
Afdelingnietindatwerkzaamhedenalshetophogenvaneenperceelenhetdaarnaafdekkenen/an meteenlaagasfaltgranulaat,geletop
hunaardenomvang,alsmedeopde gebruiktematerialen,openigerleiwijzealsnormaleonderhoudswerkzaamhedenzoudenkunnen
wordenbeschouwd(AbRs200300501/1).Kortom,herstelofverstevigingvanhetballastbeddoorProRailkanwelondernormaalonderhoud
wordenbegrepen,de aanlegvaneen (formeel)?etspadniet.

Totslot,terhoogtevandewegHulsbroekishetprojectgebiedbestemdals 'Openbaargroen'.Fietspadenwordeninde
bestemmingsomschrijvingnietgenoemd,padenwel.

'TVILJEMARIÉNDAALKLOOSTERSTRAAT
ZiebestemmingsplanBedrijventerreinen,metdienverstandedat inditbestemmingsplanspoonuegovergangenookalszodanigzijn
aangeduidbinnende bestemming'Spoorvvegennatuur'.Recreatiefmedegebruikwordtnietnadergede?nieerdmaarerkanworden
aangeslotenbijdede?nitieinbestemmingsplanBedrijventerreinen,omdatookdit plangebiedinde komvanGroesbeekligtengrenstaan
datvanbestemmingsplanBedrijventerreinen.

CENTRUMGROESBEEKDORP
Zie bestemmingsplan't ViljeMariëndaalKloosterstraat,metdienverstandedatdegrondenookzijnbestemdvoorverblijfsgebied.

STEKKENBERG/SCHROUWENBERG
Zie bestemmingsplan't ViljeMariëndaalKloosterstraat.Echter,recreatiefmedegebruikis indit plangede?nieerdals 'eenvormvan recreatie
waarvoorgeenspeci?ekeinrichtingvanhetgebiednoodzakelijkis,dochkanwordenvolstaanmetde voorzieningendiereedsten behoeve
vandehoofdfunctieaanwezigzijnenondergeschiktevoorzieningenzoalswegbewijzeringsbordjes,picknickbankenendraaihekjes'.Het
verharde?etspadis eennieuwevoorzieningwaan/an twijfelachtigis of hetondergeschiktis zoalswegbewijzeringsbordjesdatzijn.Hetgaat
indezede?nitieinbeginselnietomdevraagof sprakeis vaneenneven-of ondergeschiktefunctiedienaastdeanderefunctie(s)kan
plaatsvindenmaaromdevraagof gebruikwordtgemaaktvanal bestaandevoorzieningen,aldannietmettoevoegingvanondergeschikte
voorzieningen.Wordtniettemingeoordeelddat hetverharde?etspadpastbinnendezede?nitievanrecreatiefmedegebruik,omdateral
wordtge?etstenomdathetverharde?etspadondergeschiktis aanhetrailverkeer,danzoudaartegenkunnenwordeningebrachtdatde
de?nitieuitgaatvangebruikmakingvande bestaandeinrichtingendat indit gevaljuistdiespecifiekeinrichtingwijzigt.Bovendienzou
kunnenopgemerktdathetde?nitieverschilvan recreatiefmedegebruikmogelijkis ingegevendoorde relatiefgeringeimpactvanzulk
medegebruikinstedelijkgebied(centrum,bedrijventerreinen)en eenrelatiefgrotereimpactin landelijkgebied(buitengebied).

BUITENGEBIED2005
ZiebestemmingsplanStekkenberg/Schrouwenberg,ookwatbetreftde de?nitievan recreatiefmedegebruik.Daarbijkomtdat in
bestemmingsplanBuitengebied2005explicieteenwijzigingsbevoegdheidisopgenomenvoordeaanlegvannieuweonverhardeof
halfverhardepaden.Bovendienis in deaangrenzendebestemmingBos-enNatuurgebied,dieook recreatiefmedegebruiktoestaat,weleen
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aanlegvergunningvereist'voorzoverhetbetreftdenietopdekaartRecreatiewegenaangegevenonverhardeensemiverhardewegen:voor
hetaanbrengenvanverhardingendanwelhetverwijderenvandezewegen.Deaanlegvergunningkanuitsluitendwordenverleendindiende
werkzaamhedennoodzakelijkzijnvoorhetterreinbeheer,ergeenaantastingplaatsvindtvande landschappelijkeen ecologischewaarden
enhetbehoudendeontwikkelingvande recreatievebetekenisnietin hetgedingkomen.'

BestemmingsplanBuitengebied2005kentvoorhet projectgebiedgeenaanlegvergunningstelselzoalsbovengenoemde
bestemmingsplannen.ln tegenstellingtothetnieuwebestemmingsplanBuitengebiedechter(ziehierna)is in bestemmingsplanBuitengebied
2005de beschermingszonerondderíoolpersleidíngwelonderdeelvandedubbelbestemming'Leidingen':binnen25meterterweerszijden
vande ríoolpersleidíngparallelaande oudespoorlijnis eenaanlegvergunningvereistvoorondermeerhetafgraven,egaliserenenophogen
vangrondenenhetaanbrengenvanverhardingen.Naarvenuachtingwordteendeelvanhetverharde?etspadbinnendeze
beschermingszoneaangelegden isopgronddaarvaneenaanlegvergunningvereist.Voorderedeneringtenaanzienvanwatkanworden
geschaardonder'normaalonderhoud',wordtvenuezennaarBedrijventerreinen.

BUlTENGEBlED
HetnieuwebestemmingsplanBuitengebiedisgewijzigdvastgesteldop29augustus2013.lngevalvangewijzigdevaststelling,wordtdit
besluitzeswekennavaststellingbekendgemaakt.Met instemmingvanprovincieen Rijkkanhetbesluiteventueeleerderbekendworden
gemaakt.Hetnieuwebestemmingsplantreedtvervolgensmetingangvandedagnaa?oopvande beroepstermijninwerking(tenzijsprake
isvaneenreactieveaanwijzingvanprovincieof Rijkof hetbesluitis geschorstdoorde rechtervanwegeingediendberoep),

ln bestemmingsplanBuitengebiedis het?etspadgeprojecteerdin debestemming'Verkeer-Railverkeer'.Degrondenmetdezebestemming
zijnondermeerbestemdvoor'voorzieningenvoorverkeeren verblijf',dusookvooreenverhard?etspad.Volgensdetoelichtingstaatechter
behoudenlof herstelvanspoonwegvoorzieningenen behoud,herstelenontwikkelingvan landschappelijkewaardenen/ofnatuunlvaarden
voorop.ik neemaandathetverharde?etspaddezedoeleindennietindewegstaat.

Naastdezebestemmingis eenaantaldubbelstemmingenenaanduidingenrelevant:
1. Hoewelin hetvastgesteldeplande dubbelbestemming'Waarde-Archeologischevenlvachtingswaarden'deelsambtshalveisverwijderd

- alsdebetreffendelocatieal isvrijgegevenof alsde aanwezigearcheologischevondst(en)is (zijn)opgegraven- lijktheteropdathet
projectgebiednogsteedsalszodanigis aangeduid.Ditbetekentdat eenaanlegvergunningis vereistvoor 'hetuitvoerenvan
grondbewerkingendieperdan0,40men meteenoppervlaktegroterdan100m2onderhetmaaiveld,zoalsafgraven,diepploegen,
egaliseren,frezen,scheurenvangrasland,aanlegof rooienvanbos,boomgaardof diepwortelendebeplanting,aanbrengenvan
opperviakteverhardingen,aanleggenvandrainage,verwijderenvanfunderingen'.Alsvoorhet?etspadeersteenballastbedmoet
wordenafgegraven,vindendewerkzaamhedennaarverwachtingnietdieperdan0,40meteronderhetmaaiveldplaatsen is opgrond
vandedubbelbestemmingWaarde-Archeologischevenivachtingswaardengeenaanlegvergunningnodig.

2. Hetprojectgebiedisookaangeduidals'stuwwal'.Degrondenmetdezeaanduidingzijnmedebestemdvoorbehoudvanbeslotenheid,
bosareaal,reliëfenhoogteverschillenvande erosiedalen,versterkingvandenatuunivaardenenbehoudvanenontwikkelingtot
ongelijkjariggemengdbos.Eenverhard?etspadisnaarverwachtingniet instrijdmetdezedoeleinden.

3. MetdevaststellingvanbestemmingsplanBuitengebiedis dedubbelbestemming'Waarde-Cultuurhistorie'toegevoegd.Volgenshet
raadsvoorstelheeftdezedubbelstemmingbetrekkingopdewinningskuillangsde spooniveg en opaardenwallen(inhetbos
eromheen).EensmallestrookvanhetbestemmingsvlakVerkeer-Railverkeerheeftookdezedubbelbestemming.Opgrondvandeš\ dubbelstemmingWaarde-Cultuurhistorieis ondermeereenaanlegvergunningvereistvoorhetontginnen,afgraven,egaliserenen
ophogenvangronden,waarbijdehoogtevanhetmaaiveldmetmeerdan0,50mwordtgewijzigd,hetaanleggenenlofverhardenvan

1° wegen,paden,parkeerterreinenof hetaanbrengenvanandereopperviakteverhardingengroterdan 200mzen hetverwijderenvanbos,
natuur-en landschapselementen.Ookhierwordtopgemerktdatdeaanlegvaneenverhard?etspadnietonder 'normaalonderhoud'
kanwordengeschaardendat ze nietvanondergeschiktebetekenisis.Als meerdan200m2vanhetprojectgebiedsamenvaltmetdeze
dubbelbestemming,danisopgrondvandezedubbelbestemmingeenaanlegvergunningvereist, Zo'naanlegvergunningkanworden
verleendalsdoor(dedirecteof indirectegevolgenvan)deaanlegvanhet?etspadde landschappelijkeenecologischewaardenende
recreatievebetekenisalsmededeontwikkelingspotentiesvoor landschapnietonevenredigwordenaangetast.

4. Parallelaanen - op 't oog - netbuitenhetbestemmingsvlak'Verkeer-Railverkeer'loopteenaanduiding'hartlijnleiding-riool',waarop
de dubbelbestemming'Leiding'van toepassingis.Omdatalleende hartlijnlijktte zijnaangeduiden nieteenbeschermingszone,lijken
de regelsalleenopdiehartlijnvantoepassingen lijkenze nietvan toepassingopde aanlegvanhet?etspad.

RUIMTELIJKEVERORDENINGGELDERLAND

lnde RuimtelijkeverordeningGelderlandis hetgebiedwaarinhet?etspadisgeprojecteerd- ondermeer-aangewezenals 'Ecologische
Hoofdstructuur(EHS)'.De regelsomtrentdeEHSzijnvertaaldinbestemmingsplanBuitengebied.ik gaervanuitdatdeprovincie
Gelderlandheeftingestemdmetdezevertaling.lnhaarzienswijzeoverhetontwerpbestemmingsplangaanzeer inelkgevalnietop in.
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DeaanwezigheidvansoortendieopgrondvandeFlora-enFaunawetzijnbeschermdisbekend,inelkgevaldievandegladdeslang.De
aanlegvan het?etspadheeftmogelijkeenschadelijkeffectopdezesoort(en).Alsdemitigerendemaatregelenwaarnaarnuwordtgekeken
voldoendesoelaasbiedenisgeenonthef?ngvandeFlora-enFaunawetnodig.Ku`n|*fe~n1r1et*n1itigwendèïšchadelijkeeffectennietworden
voorkomen,isnietsprakevaneenalgemeenvrijgesteldesoortof is desoortnietvrijgesteldalseengedragscodewordtgevolgd,dan is een

„2EÉl§§E9„Y,ë?de.F|5![§l;„5-2;lj,_lf„21i1_Qqk\qv„eß_t»_aandeorde.Degladdeslangiseenextrabeschermdesoortdienietalgemeenisvrijgestelden
waaropgeengedragscodevantoepasïi??åis.Als mitígerendemaatregelenschadelijkeeffectennietkunnenvoorkomendanis zeer
waarschijnlijkeenontheffingvande Flora-en Faunawetnoodzakelijk.Vragenzijndanondermeerof de instandhoudingingevaarkomt,of
er alternatievenzijn.

ENVERDER:WEGENVERKEERSWET,REACTIVERINGSPOORLIJN

Er isnueeninformeel?etspad,vooreenformeel?etspadis naarverwachtingeenverkeersbesluitnodigopgrondvande
Wegenverkeerswet!BABWenook indatverbandoverlegmetdespoonuegbeheerder:ProRail.
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