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1         GEBIEDSKARAKTERISTIEKEN
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KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Natuurontwikkeling   ++  Meander- en inundatiezones, opheffen ecologische 
       barrières, natuurlijk oeverbeheer; natuur in Niersdal en 
       Zeldersche Driessen op elkaar aansluiten.
Recreatieve ontsluiting   +  Niet in kwetsbare (natuur)gebieden; fiets- en wandelpaden 
       & oversteekmogelijkheden; 
       aansluitend op bestaande structuren, bijv. kern 
       Gennep en Roepaen-terrein.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +  Kleine landschappelijke elementen, gekoppeld aan
       ecologische en hydrologische waarden/ontwikkelingen. 
Stimuleren vernatting   ++  Met name in meander en inundatiezones.
Overgang kern-buitengebied  +  Met name zicht op buitengebied en infrastructurele 
       verbindingen. 
 

1.1 NIERSDAL

Na(ast) de Maas, is de Niers een belangrijke rivier op het 
grondgebied van Gennep. Het beekdal vormt een belang-
rijke natuurlijke verbinding tussen de aangrenzende grote 
natuurgebieden (Reichswald en Maasdal). De Niers is een 
meanderende laaglandrivier die zijn oorsprong vindt in 
Duitsland. Het Niersdal is een breed en open beekdal met 
een weids karakter. De Niers wordt voornamelijk gevoed 
door regenwater en grondwater (grotendeels in Duitsland) 
en door water uit zijbeken. 

De gronden aangrenzend aan de rivier, die deel uitmaken 
van het beekdal, zijn hoofdzakelijk in gebruik als weiland. 
De belangrijkste recreatieve waarden zijn de natuur- en 
landschapsbeleving. Er is een aantal wandelroutes
aanwezig en op de Niers kan gekanood worden. 

PROJECTEN:
• Stimuleren herstel en aanleg kleine landschapsele-

menten en erfbeplanting (LOP).*
• Duurzame laanbeplanting (LOP).*
• Recreatieve routes (LOP).* 
• Langzaam verkeersbrug over de Niers (LvG)*
• Vaarwegen oostzijde Maasduinen in oude beekdalen 

(RV).*

*zie de afkortingenlijst.

DOELSTELLINGEN:
• Natuurontwikkeling, in combinatie met passende 
       ondergeschikte nevenfuncties.
• Verbeteren waterhuishouding: vasthouden, bergen 

en vertragen van de waterafvoer en verminderen/
afvlakken piekafvoeren.

• Verbeteren recreatieve toegankelijkheid,   
met name voor wandelaars en fietsen
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KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Natuurontwikkeling   ++  Meander- en inundatiezones, opheffen ecologische 
       barrières, natuurlijk oeverbeheer; natuur in Niersdal en 
       Zeldersche Driessen op elkaar aansluiten.
Recreatieve ontsluiting   +  Niet in kwetsbare (natuur)gebieden; fiets- en wandelpaden 
       & oversteekmogelijkheden; 
       aansluitend op bestaande structuren, bijv. kern 
       Gennep en Roepaen-terrein.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +  Kleine landschappelijke elementen, gekoppeld aan
       ecologische en hydrologische waarden/ontwikkelingen. 
Stimuleren vernatting   ++  Met name in meander en inundatiezones.
Overgang kern-buitengebied  +  Met name zicht op buitengebied en infrastructurele 
       verbindingen. 
 

1.2 MAASDAL (2A & 2B)

Het Maasdal wordt gekarakteriseerd door een aaneen-
gesloten halfopen weidelandschap met heggen, met 
enerzijds ruige riviernatuur en anderzijds een agrarisch 
Maasheggenlandschap. Het weidelandschap is vrij klein-
schalig. Bijzondere punten zijn het Genneperhuis en het 
Huis Heijen, beide zijn van oudsher verbonden met de 
verdedigende kracht van het water.

De Maas is de belangrijkste waterloop in het gebied. Bij 
hoge waterstanden, in de winter, staat het winterbed 
van de Maas regelmatig onder water. Langs de Maas zijn 
verschillende historische elementen te vinden, die van 
oudsher samenhangen met deze infrastructurele route, 
zoals de ‘bakenbomen’. 

Door de ligging in het winterbed van de Maas, staan hier 
bijna geen (bedrijfs)gebouwen, waardoor het gebied 
een natuurlijke en groene uitstraling heeft, met een 
weids, open karakter. Typerend zijn de Maasheggen, die 
op sommige plaatsen nog voorkomen en voorheen de 
verschillende percelen van elkaar scheidden en dienst 
deden als veekering. Bijzondere natuurwaarden zijn 
onder meer te vinden in de Maaskemp, waar de Niers in 
de Maas uitmondt, en het Maasheggengebied bij Heijen 
met het Zuidereiland en de Leigraaf. 

DOELSTELLINGEN:
• Het belangrijkste verschil tussen de bestaande bos- 

en natuurgebieden en de zoekgebieden voor bos en 
natuur, zit in de wenselijkheid om andere functies 
een plaats te geven. In de bestaande bos- en na-
tuurgebieden zijn deze functies altijd ondergeschikt, 
terwijl voor de zoekgebieden geldt dat gezocht wordt 
naar de juiste balans tussen natuurwaarden en ove-
rige waarden. 

• Zoveel mogelijk behouden en versterken bestaande 
natuurwaarden, in goede combinatie met (natuurge-
richte) recreatie, en behouden en versterken functie 
als ecologische verbindingszone.

• Uitbreiding van het patroon van Maasheggen: rea-
liseren één groot Maasheggengebied en herstellen 
relaties met Maas en dorpen. 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten op en 
ruimte bieden aan voldoende veerkrachtige water-
systemen, voor de opvang van hoge waterafvoeren, 
het bestrijden van watertekort en verdroging en het 
voorkomen van erosie.

• Het zoveel mogelijk verplaatsen van intensieve, niet-
grondgebonden functies.

PROJECTEN
• Maasheggen stimuleringsgebied (LOP)
• Trekpont Mazenburg over oude Maasarm (RV)
• Nieuwe veerpont Gennep-Oeffelt (RV)
• Fietsbrug op pijlers bestaande brug Oeffelt (RV)
• Stimuleren herstel en aanleg kleine 
• landschapselementen en erfbeplanting (LOP)
• Duurzame laanbeplanting (LOP)
• Recreatieve routes (LOP)  

KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Lijnvormige beplantingselementen ++   Met name in de vorm van Maasheggen en 
        knotbomen.
Natuurontwikkeling   ++   Met name in bestaande bos- en natuurgebieden en
        /of in de vorm van Maasheggen en natte natuur. 
Recreatieve ontsluiting   + 
Verwijderen bebouwing   + 
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +   Met name in de vorm van Maasheggen; 
        aansluitend op bestaande waardevolle elementen 
        en gebieden, zoals het Genneperhuis.
Stimuleren vernatting   +   In combinatie met de ontwikkeling en het 
        verdwijnen van andere functies.
Overgang kern-buitengebied  +   Met name in de vorm van Maasheggen, 
        knotbomen en recreatieve routes.
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1.3 RIVIERDUINEN

RIVIERDUINEN (3A, 3B & 3C)
Het deelgebied Rivierduinen kent de meeste diversiteit 
aan functies en ruimtelijke verschijningsvormen, mede 
veroorzaakt door het aanwezige reliëf. De dominante 
functie van het gebied is bos. (Voormalige) infrastructu-
rele verbindingen (Duits Lijntje, N271 & A77), recreatie-
terreinen, beken en plassen, bestaande natuurgebieden 
(loof- en dennenbos, stuifzand, natuurlijke graslanden), 
zoekgebieden voor versterking/verbinding en land-
bouwgronden wisselen elkaar af. Het gebied maakt deel 
uit van een groter gebied Maasduinen, dat zich verder 
uitstrekt in zuidelijke richting.

Door de diversiteit aan functies en het relatief intensieve 
gebruik van het gebied zijn de ecologische waarden 
rondom de kernen beperkt, op enkele kerngebieden na. 
De akkers en weilanden in het bos zijn vaak marginale 
stukken landbouwgrond, maar zijn waardevol voor de 
natuurkwaliteit van het bos. Bovendien dragen ze bij aan 
de diversiteit van het landschap, die sterk gewaardeerd 
wordt. Aan de westkant ligt een scherpe overgang van 
bosrijk rivierduin naar open Maasgebied, die op som-
mige plekken nog goed zichtbaar is. 

PROJECTEN:
• Landschappelijk-ecologisch raamwerk bungalowpark 

Erfse Bosweg (LOP).
• Kansrijk gebied voor landgoederen (LOP).
• Groene inpassing De Brem en De Grens (RV). 
• Opwaarderen zone rondom N271: herstel karakte-

ristieke laanprofiel, aanleg fietspad, herinrichting 
kruisingen, landschappelijke etalage (RV).

• Duits Lijntjekunst op Natoterrein; aanleg ‘virtuele’ 
spoorwegovergang.

• Mozaïekzone (LOP).
• Kleefsebeek (LOP).
• Beleefbare rivierduinen (LOP).

• Stimuleren herstel en aanleg kleine landschapsele-
menten en erfbeplanting (LOP).

• Duurzame laanbeplanting (LOP).
• Recreatieve routes (LOP).  

DOELSTELLINGEN: 
• Verdere, natuurlijke ontwikkeling kernduingebieden, 

Natura 2000-gebied Maasduinen en Kleefsebeek, om 
natuurwaarden, aardkundige en cultuurhistorische 
waarden beter te beschermen. 

• Verdere, evenwichtige verweving van landbouw, 
natuur en recreatie in de randzones van het gebied, 
in aansluiting op bestaande infrastructuur en toeristi-
sche voorzieningen/potenties.

• Opwaarderen omgeving N271 en Duits Lijntje, door 
het zichtbaar maken van de huidige cultuur en de 
cultuurhistorie van de streek en de landschappelijke 
kwaliteiten. 

• Versterken recreatieve en ecologische waarden door 
erfbeplanting en kleine landschapselementen.

• Versterken van de verbindingen tussen de stadsrand 
van Gennep en het omliggende gebied, zodat meer 
interactie ontstaat. 

• Behouden waardevolle scherpe overgang(en) rivier-
duin-Maas, door de ontwikkeling van landgoederen 
met een breed gebruik te bevorderen. Op deze ma-
nier ontstaat ruimte voor beperkte ontwikkelingen 
en blijven de aardkundige elementen en het groene 
karakter behouden.  

KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Lijnvormige beplantingselementen +    Met name laanbeplanting langs N271. 
Erfbeplantingen    +    Met name in de randzones.
Natuurontwikkeling   +    Met name in de kernduingebieden, 
         Kleefse beek en Maasduinen. 
Recreatieve ontsluiting   +    Met name in de randzones.
Saneren bedrijfsbebouwing  +    Met name in kernduingebieden en 
         Maasduinen.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +    Met name rondom  N271, Duits Lijntje. 
Overgang kern-buitengebied  + 
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1.4 OPEN AGRARISCH LAND-
SCHAP (4A, 4B & 4C)

Het deelgebied open agrarisch landschap is vrijwel vol-
ledig open. In de agrarische gebieden ten oosten van de 
rivierduinen en ten zuiden van de stuwwal is veel ak-
kerbouw te vinden. Langs de Aaldonksebeek, die in een 
oude geul van de oer-Rijn ligt, zijn voornamelijk graslan-
den te vinden. In het noordelijke agrarische landschap 
komen ook andere bedrijfsvormen voor. De (bedrijfs)
bebouwing staat verspreid in het landschap, een aantal 
ontginningslijnen met bebouwingsclusters is in dit gebied 
duidelijk zichtbaar. Lange bomenrijen bepalen het land-
schapsbeeld in het Lob van Gennep. 

Aan de voet van de stuwwal ligt een aantal gebieden met 
bijzondere abiotische waarden: de Geuldert, de Diepen 
en Koningsven. De Kroonbeek is gegraven om het kwel-
gebied aan de voet van de stuwwal te ontwateren en 
geschikt te maken voor agrarisch gebruik. De oevers van 
de Kroonbeek hebben geen bijzondere natuurwaarden, 
maar dienen wel als verbinding tussen de omliggende 
gebieden, zoals de zandafgraving De Banen, welke in de 
toekomst ook als natuurgebied ingericht en beheerd zal 
worden. Als zodanig heeft de Kroonbeek een specifiek 
ecologische functie. De totale breedte van de ecologi-
sche zone langs de Kroonbeek is 30 meter. Op de kaart 
‘gebiedsindeling’ is deze zone enigszins aangezet om de 
zone zichtbaar te houden op de kaart. De totale breedte 
is voor een beoordeling doorslaggevend.

In het zuidoostelijk gelegen open agrarisch landschap 
zijn de natuurwaarden grotendeels beperkt tot het Lange 
Ven, een boogvormig ven in een oude Maasmeander, 
waar bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn. 

DOELSTELLINGEN:
• Benutten potenties voor recreatieve ontwikkelingen, 

zonder dat de mogelijkheden voor de landbouw hier-
door beperkt worden, bijvoorbeeld in de vorm van 
recreatieve routes langs de beken en de stuwwal. 

• In bestaande natuurgebieden ligt de nadruk op het 
beschermen en verder ontwikkelen van de aanwe-
zige actuele en potentiële natuurwaarden. Onderge-
schikte, extensieve recreatie is mogelijk. 

• In zoekgebieden voor natuur kunnen nieuwe ontwik-
kelingen en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

• Het waarborgen van een berging van rivierwater 
onder maatgevende hoogwaterstanden: niet-rivier-
gebonden activiteiten zijn alleen mogelijk als sprake 
is van hergebruik van bestaande gebouwen of als, 
met rivierverruimingsmaatregelen, ‘per saldo meer 
ruimte’ wordt geboden.

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten op en 
ruimte bieden aan voldoende veerkrachtige water-
systemen, voor de opvang van hoge waterafvoeren, 
het bestrijden van watertekort en verdroging en het 
voorkomen van erosie, met name in de aanwezige 
beekdalen en aan de voet van de stuwwal.

• Handhaven zichtrelatie tussen het open agrarische 
land en de beboste stuwwal.

• Stimuleren verbrede landbouw, in combinatie met 
stimulering van erfbeplanting en kleine landschaps-
elementen, zodat een aantrekkelijker landschap ont-
staat en de recreatieve druk op de stuwwal afneemt.

• Zorgvuldige vormgeving overgang dorp-landschap 
om deze te verfraaien en aantrekkelijker te maken.     

KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Lijnvormige beplantingselementen +    Met name laanbeplanting langs N271. 
Erfbeplantingen    +    Met name in de randzones.
Natuurontwikkeling   +    Met name in de kernduingebieden, 
         Kleefse beek en Maasduinen. 
Recreatieve ontsluiting   +    Met name in de randzones.
Saneren bedrijfsbebouwing  +    Met name in kernduingebieden en 
         Maasduinen.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +    Met name rondom  N271, Duits Lijntje. 
Overgang kern-buitengebied  + 
 

KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN.  

Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Lijnvormige beplantingselementen +   Met name langs de ontginningswegen. 
Erfbeplantingen    + 
Natuurontwikkeling   +   Met name in natuurgebieden en zoekgebieden
         voor natuur.
Recreatieve ontsluiting   +   Aansluitend op bestaande infrastructuur, 
        langs de stuwwal en de beekdalen.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +   In combinatie met natuurontwikkeling en ruimte 
        voor water, gericht op het behoud van de zicht
        relatie met de stuwwal.
Overgang kern-buitengebied  +   Niet door ‘inpakken’, maar gericht op doorzichten 
        en gebruikswaarde.
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PROJECTEN
• Kwelzone voet stuwwal (LOP).
• Lob van Gennep: herinrichting Kroonbeek; verbete-

ren Aaldonksebeek; laanbeplanting/bomenrij langs 
ontginningswegen; drempel.

• Groene dorpsranden (LOP).
• Ecologische verbinding Ven-Zelderheide (LOP).
• Kleefsebeek (LOP).
• Markering oude rivierbedding: Ossenbergsebeek – 

Aaldonksebeek – Spiekerbeek (LOP).
• Stimuleren herstel en aanleg kleine landschapsele-

menten en erfbeplanting (LOP).
• Duurzame laanbeplanting (LOP).
• Recreatieve routes (LOP). 
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1.5 OVERGANGSZONE (5A & 5B)

De zone tussen de stuwwal en de Maas is een smalle 
zone, waar de bebouwing (Milsbeek, bedrijventer-
reinen), infrastructuur (N271) en recreatieterreinen 
(rondom de Mookerplas, in de gemeente Mook en Mid-
delaar) dicht op elkaar liggen. Hiertussen zijn nog enkele 
open plekken met landbouw- en natuurgebieden. Tussen 
Milsbeek en de Mookerplas ligt een dekzandgebied waar 
enkele rivierduinen voorkomen. Hier is een kleinschalig 
akkerlandschap te vinden, met verspreid liggende bosjes. 
De landschappelijke afwisseling wordt versterkt door de 
Tielebeek, die door het gebied stroomt. In het gebied 
komen met name burgerwoningen voor en zijn enkele 
grondgebonden bedrijven aanwezig. Er is een relatief 
dicht netwerk van (wandel)paden aanwezig. 

Ook de stuwwal maakt onderdeel uit van dit gebied, om-
dat het, zowel qua ruimtelijke kwaliteiten als qua ontwik-
kelingsmogelijkheden overeenkomt met dit gebied. De 
stuwwal is grotendeels begroeid met bomen en wordt 
als geheel intensief gebruikt door recreanten. De rand 
van de stuwwal is heel belangrijk voor de identiteit van 
het gebied, doordat hier de overgang van laag naar hoog 
te vinden is en de stuwwal duidelijk zichtbaar en afgeba-
kend is. De beboste hellingen vormen (soms) een scherp 
contrast met het open landschap dat daaronder ligt. De 
dwarsdoorsneden (dat wat je ziet als je het landschap 
als het ware op zou pakken en in één keer ‘en profile’ 
zou kunnen zien) van deze zone zijn kenmerkend voor 
de hele regio, omdat ze de overgang van stuwwal naar 
rivierduinen en Maasdal laten zien. Deze doorsneden zijn 
op veel locaties niet meer zichtbaar. 

DOELSTELLINGEN:
• Beschermen zichtbare dwarsdoorsneden landschap 

vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt.
• Het waarborgen van een veilige afvoer en berging 

van rivierwater onder normale en onder maatgeven-
de hoogwaterstanden: niet-riviergebonden activitei-
ten zijn alleen mogelijk als sprake is van hergebruik 
van bestaande gebouwen of als, met rivierverrui-
mingsmaatregelen, ‘per saldo meer ruimte’ wordt 
geboden.

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten op en 
ruimte bieden aan voldoende veerkrachtige water-
systemen, voor de opvang van hoge waterafvoeren, 
het bestrijden van watertekort en verdroging en 
het voorkomen van erosie. Met name de Tielebeek 
speelt hierin een belangrijke rol. 

• Goed omgaan met de beperkte opnamecapaciteit 
voor nieuwe functies (met name verstedelijking). 

• Tegengaan verrommeling.
• Opwaarderen omgeving N271, door het zichtbaar 

maken van de huidige cultuur en de cultuurhistorie 
van de streek en de landschappelijke kwaliteiten. 

• Verbreden van landbouw en wonen met recreatieve 
functies, om de aantrekkelijkheid en (be)leefbaar-
heid van het gebied te vergroten. 

PROJECTEN:
• Groene inpassing Ovenberg en De Drie Kronen (RV).
• Stimuleren herstel en aanleg kleine landschaps-ele-

menten en erfbeplanting (LOP).
• Duurzame laanbeplanting (LOP).
• Recreatieve routes (LOP).
• Markante overgang Milsbeek met ecologische ver-

bindingszone (LOP).
• Groene dorpsranden (LOP).

KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGELEN
 
Maatregel           Prioriteit    Opmerking
Lijnvormige beplantingselementen +    Als verbinding tussen verschillende 
         natuurlijke elementen en om de 
         structuur van het landschap te versterken.
Natuurontwikkeling   +    Met name gekoppeld aan de Tielebeek.
Ontwikkelen landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden  +    Met name de karakteristieke overgangen 
         in het landschap, als verbinding tussen 
         stuwwal en Maasdal. 
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1.6 STICHTING DICHTERBIJ

Het Limburgs kwaliteitsmenu richt zich op relatief 
kleinschalige ontwikkelingen vanuit het particulier 
initiatief, die plaatsvinden in het buitengebied. Een 
meer complexe vorm van dit soort ontwikkelingen is de 
gebiedsontwikkeling. De POL aanvulling ‘Verstedelijking, 
Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering’ geeft aan 
wat onder gebiedsontwikkeling verstaan wordt. 

Voor gebiedsontwikkeling kan het kwaliteitsmenu een 
inspiratiebron vormen, maar de regels van het menu 
zijn er niet op toegesneden en niet voor bedoeld. Bij de 
gebiedsontwikkelingen zit de kwaliteitsverbetering als 
het ware ingebakken in het totaalplan. Hiervan is sprake 
voor een tweetal gebieden in het buitengebied van de 
gemeente Gennep, waarvan het terrein van Stichting 
Dichterbij aan de Siebengewaldseweg er één is. 

Voor het terrein aan de Siebengewaldseweg is een 
landschapsvisie, genaamd ‘Ambitie verweven in het 
landschap’ opgesteld. Deze landschapsvisie heeft tot doel 
de (landschappelijke) uitgangspunten te definiëren om 
de toekomstige ontwikkeling van het terrein zo optimaal 
mogelijk af te stemmen op de landschappelijke 
omgeving. Hierbij zijn niet alleen bestaande waardevolle 
landschappelijke en ecologische elementen in kaart 
gebracht, maar ook is onderzocht hoe de landschappe-
lijke en ecologische potentie van het terrein kan worden 
vergroot. 

De opgave van deze landschapsvisie reikt dus verder dan 
het simpelweg beschermen van de kwetsbare en waar-
devolle landschappelijke locaties en het aanwijzen van 
locaties voor ontwikkeling. De visie is een instrument 
om kansen voor een win-win situatie te definiëren. De 
toekomstige ontwikkelingen moeten resulteren in een 
duidelijke waardevermeerdering voor het terrein. 

De landschapsvisie is derhalve een plan op hoofdlijnen 
dat de landschappelijke spelregels voor het vervolg
proces vastlegt en inspiratie biedt om te komen tot een 
nieuw bestemmingsplan en een uiteindelijk
inrichtingsplan.

De landschapsvisie geeft niet alleen een kader voor de 
toekomstige ontwikkelingen, maar geeft ook duidelijk 
richting aan die ontwikkelingsmogelijkheden door
voorkeuren uit te spreken voor bebouwingstypologieën, 
de positionering van bouwvolumes, verschillende sfeer-
groepen en de relatie tussen bebouwing en groene om-
geving nader te omschrijven. De exacte invulling is nog 
niet bekend. Gedacht moet worden aan een combinatie 
van de volgende doelen: woonzorg (alleen in combina-
tie), landgoederen, medisch, kleinschalige bedrijvigheid, 
dienstverlening, educatie, recreatie en toerisme, sport en 
natuur en landschap.
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1.7 BAKSTEENFABRIEK MILSBEEK

Het Limburgs Kwaliteitsmenu richt zich op relatief 
kleinschalige ontwikkelingen vanuit het particulier initia-
tief, die plaatsvinden in het buitengebied. 

Op 11 mei 2010 zijn door Gedeputeerde Staten van 
Limburg de contouren rond de kernen op kaart gezet. 
Het voormalige baksteenbedrijf aan de Bloemenstraat 
te Milsbeek is gelegen binnen contour van de kern 
Milsbeek. Het maakt daardoor geen onderdeel uit van 
het Limburgs Kwaliteitsmenu. Toch vindt de gemeente 
Gennep de locatie tussen de Bloemenstraat en de rivier 
de Maas zo belangrijk voor de uitstraling van het buiten-
gebied en qua potentie dat zij in deze visie aandacht aan 
het gebied willen schenken, doch geen onderdeel willen 
laten zijn van het formele gemeentelijke kwaliteitsmenu. 
Toepassing van het Kwaliteitsmenu is overigens minder 
geschikt voor een eventueel hergebruik van de 
bestaande bebouwing of het bestaande terrein.

Door de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en 
Middelaar is gezamenlijk de Regiovisie BGMM opgesteld. 
Uitvoering van de Regiovisie vindt onder meer plaats via 
de Regionale Agenda en het sleutelproject N271 ‘etalage’ 
van de Regio en Verbindingen en Netwerken ‘De Maas-
wijdte’. De voormalige steenfabriek heeft in het geldende 
bestemmingsplan een bestemming die bij de vroegere 
functie van het baksteenbedrijf past. Al enige jaren is het 
baksteenbedrijf echter niet meer als zodanig in gebruik. 
De vele gebouwen op het terrein staan leeg. 
De gemeente Gennep staat open voor een 
herontwikkeling van de locatie die in overeenstemming is 
met de Regiovisie c.a. 

In de Regiovisie staan onder meer centraal het in stand 
houden en bevorderen van (ruimtelijke) kwaliteit en het 
ontwikkelen van een bijzonder toeristisch product. Aan 
de locatie van de steenfabriek wordt in de Regiovisie een 
belangrijke recreatieve potentie gegeven. 

De herontwikkeling van de baksteenfabriek zal daarom 
moeten passen in de versterking van de toeristische 
schakelfunctie van de Bloemenstraat. Als voorbeelden 
van een dergelijke functie zijn te noemen zorgtoerisme 
en watertoerisme. Een combinatie ven verschillende 
functies behoort tot de mogelijkheden. Een wijziging van 
het gebruik die permanent is en afwijkt van onze visie 
achten wij niet wenselijk.

Het is ook wenselijk dat een herontwikkeling hand in 
hand gaat met het behoud en/of versterking van de 
cultuurhistorische waarden in de regio en een betere 
inpassing van het complex in het landschap. Zo zou het 
versterken van het gedachtegoed van ‘Gennep als 
keramiekstad’ een bijzondere toegevoegde waarde 
hebben.

De herontwikkeling van de (bebouwing op de) 
voormalige Steenfabriek dient verder in samenhang te 
worden bezien met de aanwezige haven en de rivier de 
Maas. Een samenhangend totaalbeeld is wenselijk.
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Peter Gommans
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2         KWALITEITSVERBETERENDE
         MAATREGELEN
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De maatregelen om nieuw groen en landschap te realise-
ren en cultuurhistorische waarden te herstellen dragen 
bij aan de verbetering van de kwaliteit van het buitenge-
bied. De provincie stelt als eis dat het dient te gaan om 
de invulling van democratisch gelegitimeerde plannen. 
Daarmee wordt een ad hoc benadering voorkomen en 
het draagvlak vergroot. In voorliggend geval zijn zowel 
het landschapsontwikkelingsplan als overige gemeen-
telijke plannen als bron voor de kwaliteitsverbeterende 
maatregelen op het gebied van groen, landschap en 
cultuurhistorie gehanteerd. 

DE KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGEL
De kwaliteitsverbeterende maatregelen bestaan uit de 
realisatie van nieuwe natuur, landschap en herstel van 
cultuurhistorie, via verwerving van gronden, inrichting 
van gronden, (aanloop)beheer en eventuele doorlevering 
van de gronden aan een natuurbeherende instantie. Het 
gaat om gronden waarvan door de overheid is vastgelegd 
dat deze van belang zijn vanwege hun (potentiële) bete-
kenis om te worden ontwikkeld tot natuur of waardevol 
landschap of dat cultuurhistorische elementen hersteld 
zullen worden.  Het dient te gaan om additioneel groen 
en herstel van cultuurhistorie. In geval van groen gaat het 
niet om gronden waar al middelen voor beschikbaar zijn, 
zoals natuurcompensatie gronden. In principe geldt dit 
ook voor delen van de EHS. Daar kan echter in voorko-
mende gevallen bekeken worden of maatwerk mogelijk 
is. Het bereiken van kwaliteit staat daarbij voorop. Wat 
betreft cultuurhistorische elementen hecht de gemeente 
bijzondere waarde aan haar gemeentelijke monumen-
ten. Het monumentenbeleid is ingezet vanuit de filosofie 
‘behoud door ontwikkeling’ waarbinnen een ruimhartige 
beleid ten aanzien van functiewijziging wordt gehan-
teerd. 

Voor de gewenste soorten natuur en landschap zijn het 
Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap en het Land-
schapsontwikkelingsplan richtinggevend. Bij herstel van 
landschappelijke cultuurhistorie kan gedacht worden aan 
herstel van oude wegenstructuren, landschapelementen, 
graften, maar ook schansen, wegkruisen en kapellen, 
grafheuvels, landweren etc. Ook het herstel en de herbe-
stemming van monumentale complexen, zoals kloosters, 
tezamen met het omringende landschap, kunnen onder-
deel zijn van een kwaliteitsverbeterende maatregel. De 
gronden dienen na realisatie duurzaam beschermd te 
worden via het bestemmingsplan. 

De realisatie van de groene, landschappelijke of cultuur-
historische elementen dient privaatrechtelijk te worden 
vastgelegd, maar ook planologisch te worden vertaald. 
De handhaving van realisatie en instandhouding van 
de kwaliteitsverbetering ligt vanaf het moment dat het 
gemeentelijk kwaliteitsmenu van kracht is primair bij de 
gemeente.

NORMERINGEN
Voor de aanleg van natuur en landschap zijn, door onder 
meer Staatsbosbeheer, normbedragen opgesteld. Deze 
worden als basis gebruikt. Inrichtingskosten en waarde-
vermindering van de gronden zijn de grootste kosten-
posten voor kwaliteitsgroen. Uiteindelijk zullen de reële 
kosten de omvang van de kwaliteitsverbetering bepalen.

2.1 REALISERING NIEUW GROEN, LANDSCHAP 
EN HERSTEL CULTUURHISTORIE
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RECREATIEVE ONTSLUITING
De gemeente Gennep wil het buitengebied aantrekkelij-
ker maken voor recreatie, met name vanuit de kernen en 
recreatieterreinen/-parken. Door middel van de aanleg 
van recreatieve paden en de versterking van het knoop-
puntennetwerk wordt de algehele aantrekkelijkheid 
van de gemeente verder versterkt. Speciaal punt van 
aandacht is de koppeling met eventuele start- en aanleg-
plaatsen.
Kleine ommetjes vanuit de kernen stimuleren het re-
creatief medegebruik door de inwoners. In en rond de 
recreatieterreinen en –parken kunnen eveneens herken-
bare recreatieve routes worden aangelegd, waarbij de 
bijzondere cultuurhistorische elementen worden belicht. 
Het knooppuntennetwerk kan versterkt worden door 
de realisatie van vrij liggende wandel- en fietspaden. 
Waar routes nu over bestaande wegen lopen, worden zo 
rustige, autovrije fietspaden gerealiseerd en kan gekeken 
worden naar mogelijkheden voor wandelen over boe-
renland. Hierbij is het van belang om rekening te houden 
met een recreatieve zonering, zodat kwetsbare natuur 
ontzien wordt. 

DE KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGEL
In hoofdlijnen zijn de kwaliteitsverbeterende maatrege-
len ten behoeve van recreatieve ontsluiting gericht op 
het duurzaam oprichten van een sluitend netwerk van 
(weg)bermen, (schouw)paden en (onverharde) (zand)
wegen, inclusief de juiste routing en voorzieningen, zoals 
startplaatsen, knooppunten, bewegwijzering, informatie-
borden, picknickplaatsen, bankjes, vuilnisbakken etc.  

NORMERING VOOR RECREATIEVE ONTSLUITING
Voor de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de 
recreatieve ontsluiting zijn, door onder meer Staats-
bosbeheer, normbedragen opgesteld. Deze worden als 
basis gebruikt. Inrichtingskosten en waardevermindering 
van de gronden zijn de grootste kostenposten voor deze 
voorzieningen. Uiteindelijk zullen de reële kosten de 
omvang van de kwaliteitsverbetering bepalen.

AANDACHTSPUNTEN
Door de aanleg van recreatieve paden en routes kan de 
gemeente aan voorlichting, PR en educatie doen. Dit 
geldt ook voor recreatie- en overige (agrarische) bedrij-
ven.
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2.2 VERWIJDEREN BEBOUWING

De kwaliteitsverbeterende maatregel
Sloop van storende bebouwing en glas kan een grote 
ruimtelijke winst opleveren. Zeker wanneer de gemeente 
er voor kiest om dit gebiedsgericht te benaderen en de 
gebieden aangeeft waarin dit de meeste ruimtewinst 
oplevert en waar met prioriteit het instrument wordt in-
gezet. Hierbij is ook het watervoerend en waterbergend 
vermogen van een groot deel van de gemeente Gennep 
van belang. Daarom is het bij het verwijderen van de be-
bouwing ook van belang zoveel mogelijk (erf)verharding 
te verwijderen.

Opstallen worden, zo mogelijk, in het geheel gesloopt. 
Via aanpassing van het bestemmingsplan wordt geborgd 
dat nieuwbouw van bedrijfsgebouwen, stallen en glas op 
de locatie duurzaam worden voorkomen.

Uitgangspunt voor de vergoeding voor sloop is dat in on-
bruik geraakte bebouwing en glas wordt verwijderd, niet 
dat nog functionerende bedrijven worden gesaneerd. 
Daarom richt de bijdrage zich op de sloopkosten en niet 
op de waardevermindering van de opstallen. Daarbij is 
er voor gekozen ook andere zaken te waarderen, zoals 
verwijdering van verharding.

NORMERING SLOOP VAN BEBOUWING EN GLAS
Voor de sloop van bebouwing, zoals stallen, schuren en 
andere bebouwing, geldt als richtlijn € 25 per m2 te slo-
pen opstal. Er wordt geen restwaarde of actuele waarde 
voor de gebouwen vergoed, er wordt van uit gegaan dat 
het om oudere gebouwen gaat. De sloop is vrijwillig en 
eventuele kapitaalvernietiging (afbreken van opstallen 
met waarde) is geen aanvaardbare tegenprestatie. 

Voor de sloop van glasopstanden geldt een richtlijn van 
€ 4 per m2. Er wordt geen restwaarde of actuele waarde 
voor de glasopstanden vergoed. De sloop is vrijwillig en 
eventuele kapitaalvernietiging (afbreken van opstallen 
met waarde) is geen aanvaardbare tegenprestatie.
Voor de waardering van het verwijderen van verharding 
wordt gekeken naar de realistische aanneemsom van het 
betreffende werk.

AANDACHTSPUNTEN
• Via wijziging van het bestemmingsplan zal een pas-

sende bestemming moeten worden gegeven aan 
de gronden die overblijven na de sloop van glas of 
bebouwing. Op basis van het POL 2006 is doorstart 
op de locatie enkel als (volwaardig) grondgeboden 
bedrijf mogelijk. Het gebruik van hoge boogkassen is 
hierbij uitgesloten.

• Voor agrarische bedrijven die reeds zijn beëindigd is 
de mogelijkheid om de sloop van stallen als kwali-
teitsverbeterende maatregel in te zetten.
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Om de milieukundige en landschappelijke situatie in het 
buitengebied (en soms ook in de kernen) te verbeteren, 
is het in bepaalde gevallen wenselijk bedrijfsbebouwing 
te saneren. De (ondersteuning van de) verplaatsing van 
een agrarisch bedrijf is, wanneer dit leidt tot ruimtelijke 
kwaliteitsverbeteringen, een maatregel die past in het 
gemeentelijk kwaliteitsmenu. Het verschil tussen deze 
module en de module die zich richt op het verwijderen 
van bedrijfsgebouwen zit in de milieucomponent die 
voor voorliggende module van belang is. Deze is bijvoor-
beeld bij het verwijderen van verharding niet of nauwe-
lijks aanwezig.

DE KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGEL
Het dient bij te verplaatsen bedrijven om het oplossen 
van een objectiveerbaar en kwantificeerbaar ruimtelijk, 
milieukundig en maatschappelijk knelpunt te gaan. Ver-
betering van de bedrijfseconomische, ruimtelijke situatie 
kan een mededoel zijn, maar niet de (enige) aanleiding. 
Er dient een goede balans te zijn tussen de inzet van mid-
delen en het bereik van de doelen, welke gestalte wordt 
gegeven via een (grond)exploitatieberekening. De oude 
locaties krijgen een duurzame bestemmingswijziging.

NORMERING 
Functieschade door bestemmingswijziging wordt niet 
vergoed, omdat in het algemeen de gronden voor agrari-
sche waarde gekocht zijn. In het Limburgs Kwaliteitsme-
nu (LKM) zijn maximale kosten per kostensoort opgeno-
men. Daarnaast geldt ook een richtlijn voor het plafond 
van de totale bijdrage per bedrijf, omdat het een stimu-
leringsbijdrage betreft. Als aandachtpunt geldt dat nooit 
méér kan worden vergoed dan de daadwerkelijke kosten. 
Dit om problemen met staatssteun te voorkomen.

AANDACHTPUNTEN
• De provinciale verplaatsingsregeling voor intensieve 

veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden 
staat los van het kwaliteitsmenu. 

• Beëindiging en sanering van agrarische bedrijven valt 
buiten het kader van het provinciaal kwaliteitsmenu. 
In voorkomende gevallen, zoals gebiedsontwikke-
lingen, kan de provincie in overleg met gemeenten 
en andere betrokken partijen besluiten om mee te 
werken aan de sanering van bedrijven om daarmee 
ruimtelijke doelen te bereiken. Er is dan echter altijd 
sprake van maatwerk en gezamenlijke betrokken-
heid.

2.3 SANEREN BEDRIJFSBEBOUWING
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2.4 STIMULEREN VERNATTING

Meerdere (natuur)gebieden in de gemeente Gennep 
hebben te kampen met verdroging, matige waterkwali-
teit en ecologische/ecohydrologische ontwikkeling die 
niet optimaal is. Door bepaalde gebieden te vernatten 
kan verdroging worden tegengegaan/voorkomen en 
ecologische/ecohydrologische ontwikkeling worden be-
vorderd. In veel gevallen zal de waterkwaliteit eveneens 
toenemen, bijvoorbeeld door een verbeterde doorstro-
ming. 

DE KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGEL
Vernatting kan onder meer worden gestimuleerd door 
het dempen van sloten en omleggen en meer natuurlijk 
inrichten van afwateringskanalen en –beken. Hierbij 
horen onder meer het aanleggen van (verlaagde) groene 
oevers, de realisatie van vijverparken, visplaatsen, om-
metjes, rustplaatsen en beekzones. 

NORMERING VOOR STIMULEREN VERNATTING
Voor de aanleg van voorzieningen ten behoeve van het 
vernatten zijn, door onder meer Staatsbosbeheer, norm-
bedragen opgesteld. Deze worden als basis gebruikt. 
Inrichtingskosten en waardevermindering van de gron-
den zijn de grootste kostenposten voor deze voorzienin-
gen. Uiteindelijk zullen de reële kosten de omvang van de 
kwaliteitsverbetering bepalen.

AANDACHTSPUNTEN
• De herinrichting van beken is een opgave die ook in 

het kader van (inter)nationaal waterbeleid (onder 
meer Kaderrichtlijn Water) van belang is. De herin-
richting van beken zal primair door het waterschap 
worden ‘getrokken’. 

Wat betreft het verbeteren van de algehele 
waterkwaliteit en het voorzien in de benodigde 
bergingsruimte, staan zowel waterschap als 
gemeente aan de lat.
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De afronding/overgang van de kernen, maar ook de 
bedrijventerreinen, naar het buitengebied vraagt op 
meerdere plaatsen om verbetering, enerzijds door een 
zeer (te) harde overgang, anderzijds door een slechte 
herkenbaarheid over en weer. Om de overgang van het 
stedelijk naar het landelijk gebied zachter te maken, zal 
de landschappelijke inpassing van aanwezige bebouwing 
worden verbeterd. Mede door de aanplant van groene 
elementen langs de dorpsranden zal de aantrekkelijk-
heid en inpassing worden versterkt. De beleving van de 
dorpsranden en nieuwe groene elementen zal op deze 
wijze versterkt worden. 

Er ligt een sterke samenhang tussen deze maatregelen 
en de aanleg van recreatieve paden, routes en ommetjes 
(zoals hierna beschreven). Ook het verwijderen van over-
tollige bebouwing en het saneren van bedrijven heeft 
een positief effect op het verbeteren van de overgang 
tussen kernen en buitengebied. 

DE KWALITEITSVERBETERENDE MAATREGEL
Praktisch gezien gaat het om het aanleggen van (op-
gaande) beplanting(en) en overige groene en/of blauwe 
elementen, zoals poelen of vijvers. Vaak moet de bodem 
van de betreffende locaties hiervoor geschikt gemaakt 
worden. 

NORMERING VOOR OVERGANG KERN-BUITENGEBIED
Voor de aanleg van voorzieningen ten behoeve van het 
opwaarderen van de overgang tussen de kern(en) en het 
buitengebied zijn, door onder meer Staatsbosbeheer, 
normbedragen opgesteld. Deze worden als basis ge-
bruikt. Inrichtingskosten en waardevermindering van de 
gronden zijn de grootste kostenposten voor deze voor-
zieningen. Uiteindelijk zullen de reële kosten de omvang 
van de kwaliteitsverbetering bepalen.

AANDACHTSPUNTEN
• Voor het opwaarderen van de overgangen tussen het 

bebouwde en het minder dicht bebouwde gebied 
gelden per locatie, met bijbehorende eigenschappen, 
verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij 
de aanleg van onder meer beplanting moet rekening 
gehouden worden met de specifieke eigenschappen 
van de betreffende locatie. 

2.5 OVERGANG KERN - BUITENGEBIED
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Edward Cremers - Picardie 62
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3ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
/ MODULES
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3.1 NIEUWE LANDGOEDEREN

TOELICHTING 
In het algemeen worden landgoederen hoog gewaar-
deerd, mede omdat veel landgoederen zijn opengesteld 
voor het publiek. De laatste decennia zijn er echter 
nauwelijks nieuwe landgoederen gesticht. 

In de POL-herziening op onderdelen ‘Contourenbeleid’ 
uit 2005 wordt de mogelijkheid geboden om, ter verster-
king van de natuur en landschapskwaliteit, een landgoed 
te ontwikkelen, bestaande uit 10 ha nieuw groen en een 
gebouw van allure.

Omdat de provincie (en de gemeente) het belangrijk vin-
den dat deze mogelijkheid om het buitengebied op een 
positieve manier te ontwikkelen, beter benut kan wor-
den, wordt de landgoederenregeling verruimd, door ook 
bestaande gebouwen in aanmerking te laten komen voor 
de regeling, waarbij uitgegaan wordt van een minimale 
omvang van 5 ha nieuw groen, in plaats van de 10 ha, die 
geldt voor een nieuw landgoed.

Voor de nieuwe landgoederen die worden ontwikkeld 
op een locatie waar nog geen bestaande (woon)bebou-
wing aanwezig is, blijft de eis gelden van ca. 10 ha nieuw 
groen. In beide gevallen is de kwaliteit van het landgoed 
leidend of realisatie mogelijk is. De eis dat het landgoed 
wordt gerealiseerd in de POG vervalt. De verwachting is 
dat met deze aanpassingen meer landgoederen daad-
werkelijk tot ontwikkeling zullen komen.

MODULE
De belangrijkste aspecten aan een landgoed zijn de 
openbare toegankelijkheid, de herkenbaarheid en uit-
straling; de eenheid en allure. Een belangrijk doel van 
het beleid voor nieuwe landgoederen is het realiseren 
van nieuw groen en landschap. Het rood op het landgoed 
dient beperkt te zijn en onderdeel te zijn van het geheel 
van het landgoed.

Een landgoed heeft een minimale oppervlakte van ca. 10 
ha nieuw groen, waarbij maatwerk mogelijk is. Het rood 
kan verschillende passende functies herbergen. Wanneer 
deze functie wonen betreft, wordt bij een landgoed van 
ca. 10 ha gedacht aan maximaal 4 wooneenheden in een 
gebouw van allure of in een samenhangend ensemble. 
Bij grotere landgoederen is maatwerk mogelijk. De te 
bereiken kwaliteit staat daarbij voorop.

Als variant kunnen bij bestaande (woon)gebouwen, zoals 
voormalige boerenbedrijven, landgoederen worden 
gevormd met een oppervlakte van minimaal 5 ha nieuwe 
natuur. Daarbij kan een passende functionele invulling 
van de gebouwen worden gezocht. Wanneer dat wonen 
is, geldt ook hier een maximum van 4 woningen bij 5 
ha nieuwe natuur. Enige uitbreiding van de bestaande 
bebouwing is mogelijk. De te bereiken kwaliteit staat ook 
hier voorop.

Landgoederen zijn over het algemeen sterk verbonden 
met de lokale situatie. Het is dan ook aan de gemeente 
om op het lokale niveau verder invulling aan deze ont-
wikkeling te geven. Om de recreatieve en uitloopfunctie 
van het landgoed voor de omgeving te garanderen, is 
openstelling van 90% van het landgoed vereist. In de EHS 
is maatwerk aan de orde, in overleg met de provincie.

NORMERING
De kwaliteiten worden in principe alle op het landgoed 
gerealiseerd. Als vaststaande tegenprestatie gelden de in 
onderstaande tabel opgenomen normeringen voor het 
ontwikkelen van landgoederen. Daarbij zijn de te berei-
ken kwaliteiten belangrijker dan de exacte oppervlakte. 

Landgoederen	 	 	 Tegenprestatie	per	eenheid	 							Tegenprestatie	in	€	 	 Nieuw	groen	(ha)
Nieuwe bebouwing,            ca. 10
max. 4 wooneenheden   Per landgoed 

Bestaande bebouwing, 
max. 4 wooneenheden   Per landgoed       5
Meer dan 4 wooneenheden  Per extra eenheid      2,5
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3.2 GRONDEIGEN RECREATIE EN 
TOERISME

TOELICHTING
De toeristische sector is voor Limburg en voor de ge-
meente Gennep een belangrijke sector. Voor de sector is 
de landschappelijke kwaliteit van groot belang. Het land-
schap vormt een trekker voor vele toeristen en vormt het 
aantrekkelijke decor, waarin ook eigen inwoners graag 
recreëren. Het behoud en het versterken van de land-
schappelijke kwaliteiten is dan ook van belang voor de 
sector zelf. De sector heeft er mede belang bij om, ten 
behoeve van de kwalitatieve verbetering van het recrea-
tief toeristisch product, bij nieuwvestiging en uitbreiding 
van recreatieve en toeristische functies te zorgen dat 
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit verbeterd 
wordt. Gebiedseigen voor het buitengebied van Gennep 
zijn kleinschalige, duurzame recreatieve en toeristische 
initiatieven, zoals natuurcampings, combinaties van zorg 
en agrarische bedrijvigheid, voorzieningen gericht op 
fietsers en wandelaars, centra voor natuur- en/of mili-
eueducatie of  ontwikkelingen gerelateerd aan het Duits 
Lijntje.

MODULE
De uitbreiding van bestaande en de vestiging van nieuwe 
recreatieve en toeristische bedrijven dienen bij te dragen 
aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Omdat in 
de recreatieve en toeristische sector een grote verschei-
denheid aan functies en verschijningsvormen voorkomt, 
wordt hier een gedifferentieerd kwaliteitsbeleid gevoerd.

NIET COMMERCIËLE VOORZIENINGEN
Kleinere – niet commerciële – recreatieve en toeristi-
sche voorzieningen, zoals picknickplaatsen, recreatieve 
parkeerplaatsen, gemeentelijke sportparken, trapveldjes, 
speelvoorzieningen etc. vallen niet onder dit beleid. Voor 
deze voorzieningen geldt het normale planologische 
regime.

GEBIEDSEIGEN RECREATIEF TOERISTISCHE 
VOORZIENINGEN
Voor recreatieve en toeristische voorzieningen die 
gebiedseigen zijn in het buitengebied van Gennep, staat 
de inpassing en de (verbetering van de) kwaliteit op de 
locatie van de ontwikkeling zelf voorop. Er moet een 
goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing geleverd 
worden. Het gaat hier dan om voorzieningen die afhan-
kelijk zijn van een ligging in het buitengebied van Gennep 
en die ontwikkeld worden met een groene inrichting. 
Voorbeelden zijn campings, golfbanen en bungalow-
parken. Hierbij dient een ruime parkachtige setting te 
worden gecreëerd, die kan bijdragen aan de kwaliteit van 
het buitengebied. Om te borgen dat deze projecten een 
voldoende groen karakter hebben, wordt de toepassing 
van een minimumverhouding groen ten opzichte van 
rood geadviseerd. Hiervoor is een vaststaande tegen-
prestatie gegeven. 

NORMERING 
Voor de gebiedseigen recreatieve en toeristische ontwik-
kelingen geldt het bereiken van een groen karakter en 
voldoende ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling en 
de directe omgeving als uitgangspunt. Er dient altijd een 
goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing te wor-
den gerealiseerd. Daar waar de ontwikkeling zelf weinig 
nieuw groen met zich meebrengt, dient dit via de realisa-
tie van nieuw groen te worden gecompenseerd. 

Als vaststaande tegenprestatie wordt hier een verhou-
ding van circa 1:5 worden aangehouden. Inclusief inpas-
sing levert de ontwikkeling circa 5 keer zoveel nieuw 
groen op als nieuw rood en grijs. Het groen wordt daarbij 
passend bestemd en beschermd. Bij voorkeur vindt de 
compensatie binnen de ontwikkeling of in de directe 
omgeving plaats. 

AANDACHTSPUNTEN
• Het in deze module opgenomen beleid richt zich 

specifiek op ontwikkelingen die eigen zijn aan het 
buitengebied. Voor ontwikkelingen van nieuwe va-
kantieappartementen en solitaire vakantiewoningen 
is de regeling niet geschikt. Wanneer dit soort ont-
wikkelingen aan de orde zijn dient te worden aange-
sloten op de regeling voor solitaire woningen.

Recreatie	en	toerisme	 	 	 Kwaliteitsbijdrage	per	eenheid	 	 	 Nieuw	groen	(ha)
Gebiedseigen ‘rood’ 
(bijv. bungalowpark)   m2 verhard en bebouwd   Oppervlakte factor 5
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3.3 NIET GEBIEDSEIGEN 
RECREATIE EN TOERISME

TOELICHTING 
De sector recreatie en toerisme kent een grote verschei-
denheid aan verschijningsvormen. Naast de ontwikkelin-
gen die enkel een plaats kunnen vinden in het buitenge-
bied, zoals campings, golfbanen, openluchtrecreatie en 
bungalowparken, is er een toenemende vraag vanuit de 
markt om ook recreatief toeristische voorzieningen in het 
buitengebied mogelijk te maken die niet gebiedseigen 
zijn voor het buitengebied. Daarbij gaat het om voorzie-
ningen als hotels, restaurants en wellnescentra, maar 
ook om grotere ontwikkelingen als overdekte skibanen, 
deels overdekte pretparken, overdekte speeltuinen, 
kartbanen en grootschalige leisure-ontwikkelingen. Voor 
deze functies, die niet gebonden zijn aan het buiten-
gebied, geldt dat deze in eerste instantie in de kern of 
het stedelijke gebied een plaats dienen te krijgen. Een 
uitzondering maakt de gemeente voor bestaande voor-
zieningen binnen deze categorie, waarvan recreatiepark 
Heijderbos de grootste is. Dit type bedrijven kunnen 
uitbreiden binnen Gennep. Het maken van afspraken 
over de tegenprestaties in het kader van het GKM is 
maatwerk. 

MODULE 
Bij de ontwikkeling van niet gebiedseigen recreatie in 
het buitengebied dient niet alleen een goede ruimtelijke 
en landschappelijke inpassing plaats te vinden, maar 
ook een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. Dit ter 
compensatie van de inbreuk die door de ontwikkelin-
gen wordt gedaan in het buitengebied. De functie had 
immers ook binnen een kern of de stadsregio een plaats 
kunnen krijgen.

NORMERING 
Voor de nieuwvestiging of uitbreiding van niet gebiedsei-
gen, meer ‘rode’ recreatieve en toeristische ontwikkelin-
gen geldt als vaststaande tegenprestatie voor de kwali-
teitsbijdrage € 25 per m2 bedrijfsvloeroppervlakte. 

AANDACHTSPUNTEN
• Leisure- en horeca-activiteiten als centrumvoorzie-

ningen op grotere recreatieparken worden niet als 
zelfstandige ontwikkeling gezien, maar vormen on-
derdeel van het gehele park. Hiervoor geldt dan ook 
het beleid voor het gehele park, zoals beschreven in 
de module ‘gebiedseigen recreatie en toerisme’.

• Nieuwe solitaire recreatiewoningen en appartemen-
ten zijn planologisch te beschouwen als woningen. Zij 
kunnen alleen worden gerealiseerd op locaties waar 
ook woningen kunnen worden gerealiseerd. Ook in 
het kwaliteitsmenu worden zij gelijk behandeld. De 
module voor solitaire woningbouw is van toepassing.

• Bestaande voorzieningen binnen de categorie ‘niet 
gebiedseigen recreatie en toerisme’ zullen min of 
meer als bijzondere situaties worden behandeld en 
wat betreft uitbreidingsmogelijkheden eerder op een 
positieve of neutrale grondhouding van de gemeente 
kunnen rekenen, dan wanneer het gaat om nieuw-
vestiging.. De uiteindelijke afweging is maatwerk.

• Voor functieveranderingen binnen bestaande bebou-
wing (i.k.v. VAB-beleid) geldt dat de gemeente bereid 
is maatwerkoplossingen te vinden. ‘Niet gebiedsei-
gen recreatie en toerisme’ in vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing kan eerder op een positieve of 
neutrale grondhouding van de gemeente rekenen, 
dan wanneer het gaat om nieuwvestiging.

Recreatie	en	toerisme	 	 	 Kwaliteitsbijdrage	per	eenheid	 	 	 Kwaliteitsbijdrage	in	€
Niet gebiedseigen ‘rood’ 
(bijv. horeca)     m2 b.v.o.     €25 
Grootschalige leisure    m2 b.v.o.     €25
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3.4 AGRARISCHE (NIEUW-
VESTIGING EN) UITBREIDING

TOELICHTING 
De wens van agrariërs om te groeien kan op gespannen 
voet staan met de wens om de kwaliteit van het bestaan-
de landschap te behouden. Met name grootschalige 
bedrijven kunnen een inbreuk in het landschap vormen. 
Om zowel de ontwikkeling van landbouwbedrijven te 
blijven faciliteren, alsook de kwaliteit van het landschap 
te verbeteren, worden landschappelijke maatregelen en 
eventueel verdergaande kwaliteitsverbeterende maat-
regelen gevraagd van agrarische bedrijven die willen uit-
breiden of die zich nieuw willen vestigen. Wat minstens 
zo belangrijk is, is dat er zonder agrariërs geen land-
schappelijke kwaliteit is en dat boeren de beheerders van 
het landschap zijn!

MODULE
De module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding 
van agrarische bedrijven is van toepassing op agrarische 
bedrijven, agrarische hulp- en nevenbedrijven, boom-
kwekerijen, paardenhouderijen en hoveniersbedrijven 
en dergelijke. Indien aanvullende kwaliteitsverbeterende 
maatregelen aan de orde zijn, dient in ieder geval de vol-
ledige kavel te worden ingepast.

NORMERING 
De inpassingen en kwaliteitsbijdrage zijn in hoge mate 
maatwerk. De aard, grootte en vorm van de ontwikke-
ling, tezamen met de waarden van de omgeving, zijn 
hierin leidend. De gemeente Gennep maakt onderscheid 
tussen nieuwvestiging van agrarische bedrijven en uit-
breiding van bestaande agrarische bedrijven. Ten aan-
zien van nieuwvestiging neemt de gemeente alleen een 
positieve grondhouding in voor deelgebied 4a (Kernge-
bied open agrarisch landschap). Voor uitbreiding gelden 
ruimere ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bij landschappelijke inpassing kan gewerkt worden met 
het landschapskader Noord en Midden-Limburg. Gead-
viseerd wordt om, afhankelijk van de lokale situatie, een 
minimumbreedte voor de inpassing op te nemen. 

AANDACHTSPUNTEN
In de module agrarische nieuwvestiging en uitbreiding is 
het in het algemeen wenselijk om de ontwikkelingen en 
de kwaliteitsverbeterende maatregelen zo veel mogelijk 
op de ontwikkelingslocatie te koppelen aan de effecten 
van de locatieontwikkeling.

De maatregelen (inpassing etc.) vinden op het bedrijf zelf 
plaats of in de directe omgeving (sloop, aanleg natuur 
etc.). 

Kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) is onder-
deel van het verbrede agrarische bedrijf. Het vindt plaats 
op of aansluitend aan de bouwkavel. De inpassing en 
eventuele aanvullende maatregelen dienen te voldoen 
aan de regeling voor agrarische bedrijven.

TOELICHTING
De glastuinbouw is in Nederland een belangrijke agrari-
sche sector. In Noord en Midden-Limburg is de bedrijfs-
tak sterk aanwezig. In de gemeente Gennep is dit niet 
het geval. Derhalve is de module voor de uitbreiding van 
glastuinbouwbedrijven niet van toepassing binnen (het 
buitengebied van) de gemeente Gennep. De gemeente 
verleent in principe geen medewerking aan nieuwves-
tiging of uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Door 
nieuwvestiging van bedrijven en door omschakeling van 
bedrijven heeft een grote verspreiding van glastuinbouw-
bedrijven plaatsgevonden. Het streven voor glastuin-
bouw is er op gericht om de concentratie in concentra-
tie- en projectvestigingsgebieden, buiten de gemeente 
Gennep, verder te stimuleren. Gelijktijdig wordt beoogd 
om een geleidelijke afbouw op minder duurzame locaties 
elders te realiseren.
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3.5 UITBREIDING BEDRIJVEN
TERREINEN

TOELICHTING
Door het vertrek van bedrijven uit steden en dorpen, 
door vertrek van bedrijven vanaf het platteland, alsmede 
door de autonome ontwikkeling van de sector is er een 
afnemende, maar vrijwel continue behoefte aan bedrij-
venterreinen.

Vanuit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik verdienen 
herstructurering en revitalisering van bestaande en ver-
ouderde bedrijventerreinen de voorkeur. 

MODULE 
Uitbreiding van bedrijventerreinen in het buitengebied 
is alleen mogelijk onder voorwaarde dat een kwaliteits-
bijdrage wordt geleverd. De kwaliteitsbijdrage komt 
bovenop de goede ruimtelijke en landschappelijke inpas-
sing. De kwaliteitsbijdrage dient ter compensatie van 
het verlies aan waarden in het buitengebied, die door 
de ontwikkeling wordt veroorzaakt. Voor de kwaliteits-
bijdrage wordt een vaststaande tegenprestatie gegeven. 
De kwaliteitsbijdrage wordt ingezet voor realisering van 
groen, natuur, landschap en herstel van landschappelijke 
cultuurhistorie. 

NORMERING 
Voor de uitbreiding van bedrijventerreinen buiten de 
contour geldt als vaststaande tegenprestatie een  kwa-
liteitsbijdrage van € 5 per m2 bedrijventerrein (exploi-
tatiegebied). De goede ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing van het terrein maakt geen onderdeel uit van 
de kwaliteitsbijdrage. Deze dient aan additionele kwali-
teitsverbeterende maatregelen te worden besteed. 

AANDACHTSPUNTEN
• De bijdrage in deze module uitbreiding bedrijventer-

reinen is gebaseerd op de compensatiegedachte. 
Daarbij wordt, via de mogelijkheden van de Grond-
exploitatiewet, een bijdrage gevraagd ter verbete-
ring van de ruimtelijke kwaliteit. Bij uitbreidingen 
van bedrijventerreinen kan de gemeente daarnaast 
aanvullend gebruik maken van de mogelijkheden van 
de Grondexploitatiewet om bijdragen te vragen voor 
(andere) ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt 
inzet voor leefbaarheid, herstructurering, revitali-
sering etc. mogelijk. Deze bijdragen maken evenwel 
geen onderdeel uit van het Limburgs Kwaliteitsmenu.

3.6 UITBREIDING SOLITAIRE
BEDRIJVEN IN HET BUITEN-
GEBIED

TOELICHTING
Voor solitaire, niet aan het buitengebied gebonden, 
bedrijven die in het buitengebied liggen, wordt een 
kwalitatieve benadering gehanteerd. Dit als vervolg op 
de regeling zoals deze was opgenomen in de provinciale 
handreiking RO. Bij uitbreiding van solitaire bedrijven in 
het buitengebied zal in de ruimtelijke afweging als eerste 
naar de mogelijkheid van verplaatsing naar een bedrij-
venterrein moeten worden gekeken. Ook dient de SER 
ladder te worden doorlopen. Pas als dit geen oplossing 
biedt, kan onder de voorwaarde van een kwaliteitsverbe-
tering, naar een uitbreiding ter plaatse worden gekeken.

MODULE 
De uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitenge-
bied is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Indien 
blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan uitbrei-
ding ter plekke, dan is uitbreiding alleen mogelijk wan-
neer, naast een goede ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing, ook een kwaliteitsbijdrage geleverd wordt. Via 
deze kwaliteitsbijdrage wordt de ingreep in het buitenge-
bied gecompenseerd. Voor de hoogte van de kwaliteits-
bijdrage wordt een vaststaande tegenprestatie gegeven. 
Nieuwvestiging van een solitair bedrijf in het buitenge-
bied, dat niet aan dat buitengebied gebonden is (en niet 
valt in de categorie IV, Glas of VAB), is niet toegestaan. 

NORMERING
Voor solitaire bedrijven in het buitengebied, waarbij een 
uitbreiding kan worden toegestaan, geldt als vaststaande 
tegenprestatie een kwaliteitsbijdrage van € 35 per m2 
nieuw bestemd bedrijfsterrein. 
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3.7 NIEUWE (SOLITAIRE) 
WONINGBOUW

Daar waar sprake is van woningbouw, dient dit te ge-
beuren binnen de bestaande of nog te maken afspraken. 
Afspraken die gemaakt zijn in het kader van de woonvisie 
en de woningbouwprogrammering en afspraken zoals die 
gemaakt zijn in het kader van het project Ruimte voor 
Ruimte Noord- en Midden-Limburg. In het kader van de 
Ruimte voor Ruimte regeling Noord- en Midden-Limburg 
zijn reeds 595.000 m2 aan stallen gesloopt. Op 14 augus-
tus 2009 zijn van de 238 woningen van de eerste tranche 
er 234 in ontwikkeling (deels zelfbouw) of gereed. Van de 
755 woningen voor de tweede tranche zijn er 358 ver-
kocht. Dat betekent dat er voor de tweede tranche nog 
een inspanning moet worden geleverd alvorens het ge-
meentelijk kwaliteitsmenu volledig kan worden ingezet.

TOELICHTING
Woningen dienen in principe binnen de contouren te 
worden gebouwd, zodat het buitengebied gevrijwaard 
wordt van verdere verstedelijking en verstening. In de 
praktijk van de afgelopen jaren is dit beleid in eerste 
instantie vormgegeven door middel van het Contou-
renbeleid: binnen de contouren kan gebouwd worden, 
daarbuiten niet. Uit een evaluatie van het beleid in 2004 
is echter gebleken dat de contouren te ‘hard’ waren. Het 
bleef wenselijk het bouwen van een beperkt aantal wo-
ningen in het buitengebied, onder een aantal duidelijke 
voorwaarden, toe te staan. Het beleid is dat in het gehele 
buitengebied geen nieuwe solitaire woningen toegestaan 
zijn, behoudens in bestaande bebouwing of in situaties 
waar per saldo het aantal woningen gelijk blijft dan wel 
minder wordt. 

 

MODULE
De module is van toepassing op die gevallen waarin de 
bestemming van een perceel wordt gewijzigd in een 
woonbestemming, waardoor woningbouw mogelijk 
wordt gemaakt. Of indien op een woonbestemming, via 
bestemmingswijziging, een nieuwe woning (extra) kan 
worden gebouwd. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk 
indien ze per saldo tot een ruimtelijke kwaliteitsverbete-
ring leidt. Om invulling te geven aan deze voorwaarde, 
zal ter plaatse sprake moeten zijn van kwaliteit, maar 
dient ook een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd. 
Voor de hoogte van de kwaliteitsbijdrage is een vast-
staande tegenprestatie gegeven.

De bestemmingswijziging is alleen mogelijk op een 
locatie binnen een bestaand lint of cluster of aansluitend 
aan de contour. Het bouwen van solitaire woningen ‘in 
het vrije veld’ blijft uitgesloten, met uitzondering van de 
nieuwe landgoederen. De woningen dienen te passen in 
de regionale woningbouwafspraken en de afspraken met 
betrekking tot Ruimte voor Ruimte.

NORMERING 
Het uitgangspunt voor de kwaliteitsbijdrage is dat de 
bouw plaatsvindt op onbebouwde grond op locaties 
waar de ontsluiting (hoofdinfrastructuur) reeds aanwezig 
is en kosten van bouw- en woonrijp maken relatief laag 
zijn (betreffen vooral huisaansluitingen). 

Om het bouwen van woningen in het buitengebied niet 
te stimuleren, is de kwaliteitsbijdrage afgestemd op het 
lokale prijsniveau. Voor kleinschalige woningbouwont-
wikkelingen in het buitengebied geldt als vaststaande 
tegenprestatie een kwaliteitsbijdrage van € 100 per m2 
uitgeefbare grond/nieuwe woonbestemming. 

Voor appartementen geldt als vaststaande 
tegenprestatie een  kwaliteitsbijdrage van € 125 per m2 
bruto vloer oppervlak.

Recreatie	en	toerisme	 	 	 Kwaliteitsbijdrage	per	eenheid	 	 	 Nieuw	groen	(ha)
Woningbouw    m2 uitgeefbaar kaveloppervlak    €100
Appartementenbouw   m2 uitgeefbaar b.v.o.     €125



30

3.8 NIEUWE UITBREIDINGS-
GEBIEDEN VOOR WONINGBOUW

TOELICHTING
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen solitaire wo-
ningbouw en uitbreidingsgebieden voor woningbouw, de 
zogenaamde uitleglocaties. De demografische verwach-
tingen duiden op een stagnatie van de groei tot krimp 
van de bevolking in onze regio. De periode van bevol-
kingsgroei is voorbij, terwijl de ontgroening en vergrij-
zing door zullen zetten. Dit is des te meer reden dat alle 
woningbouwinitiatieven dienen te passen binnen in de 
regionale woonvisie gemaakte afspraken. 

Gezien de verwachte demografische ontwikkelingen en 
de aanwezige woningbouwvoorraad worden overigens 
geen nieuwe uitleggebieden wenselijk geacht in ons 
buitengebied. 

Het opnemen van een module in het gemeentelijke Kwa-
liteitsmenu ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 
uitleggebieden kan daarom ook achterwege blijven. De 
gemeente verleent in principe geen medewerking aan 
nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningbouw in het 
buitengebied.

3.9 OVERIGE (GEBOUWDE) 
FUNCTIES

TOELICHTING
Naast de, in de vorige modules genoemde, meer 
algemeen voorkomende categorieën van ontwikkelingen, 
zijn er minder algemeen voorkomende ontwikkelingen, 
die op een kwalitatieve wijze dienen te worden bena-
derd. De gemeente Gennep maakt daarbij onderscheid 
in niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen, 
waarbij de vestiging buiten de contour functioneel of 
ruimtelijke noodzakelijk is en anderzijds in commerciële 
voorzieningen, die uit oogpunt van rust, ruimte of andere 
motieven een locatie zoeken buiten de contour, zoals 
bijvoorbeeld zorginstellingen. Ook functieverandering en 
herontwikkeling kunnen redenen zijn om op een meer 
kwalitatieve manier met bestemmingsveranderingen om 
te gaan.

MODULE
Niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen
Voor de niet-commerciële/publieke maatschappelijk 
voorzieningen, zoals politiebureaus, gemeentehuizen, 
brandweerkazernen, sportvelden etc., die niet onder de 
voorgaande modules vallen, geldt een kwaliteitsbeleid. 
Allereerst zal de noodzaak duidelijk moeten zijn om de 
publieke maatschappelijke voorziening buiten de contour 
te realiseren. Voor politie, brandweer etc. kan dit te 
maken hebben met inzetbaarheid, infrastructuur, 
reactietijden etc.

Op basis van de publieke noodzaak om voor een locatie 
buiten de contour te kiezen, wordt niet voorzien in  het 
leveren van een genormeerde kwaliteitsbijdrage. Deze 
ontwikkelingen komen zo sporadisch voor dat er voor 
deze ontwikkelingen maatwerk wordt voorgestaan. 
Uitgangspunt daarbij is een kwalitatieve benadering. Een 
objectieve beoordeling van de kwaliteiten is daarbij aan 
de orde.

Ten aanzien van bestaande (buiten)sportparken hanteert 
de gemeente Gennep het beleid dat de sportparken in 
Milsbeek, Ottersum (2x) en Heijen onder strikte voor-
waarden mogelijkheden houden tot (beperkte) uitbrei-
ding. 



31

COMMERCIËLE VOORZIENINGEN
Voor commerciële voorzieningen, die niet onder de uit 
gewerkte modules vallen, geldt een kwaliteitsbeleid. Er 
wordt voorzien in maatwerk, waarbij een kwalitatieve 
benadering uitgangspunt is. De kwaliteit van de ont-
wikkeling dient objectief beoordeeld te worden. Uit de 
ruimtelijke afweging moet blijken of vestiging buiten de 
contour aanvaardbaar is. Zo ja, dan dient de ontwikke-
ling, naast een goede ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing ter plaatse, per saldo bij te dragen aan een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is een 
kwaliteitsbijdrage verplicht. De hoogte van de kwaliteits-
bijdrage is maatwerk, waarbij de gevolgen van de nieuwe 
bestemming voor de kwaliteit ter plekke en de omgeving 
moeten worden meegenomen, evenals de waardeveran-
dering door de bestemmingswijziging. Er kan aansluiting 
worden gezocht bij vergelijkbare ontwikkelingen die in 
dit kwaliteitsmenu zijn opgenomen. Voor nieuwe vormen 
van zorg- of bedrijfsappartementen dient aangesloten te 
worden bij de module voor solitaire bebouwing.

FUNCTIEVERANDERING (NAAR WONEN)
Ook voor de functieverandering van niet voor (perma-
nente) bewoning bestemde panden naar woningen staan 
wij een kwaliteitsbeleid voor (bijvoorbeeld vakantiewo-
ningen, schuren, fabriekspanden etc.). Hoewel ruimtelijk 
(niet direct) een inbreuk wordt gepleegd op de waarden 
van het buitengebied, gebeurt dit functioneel wel. De 
panden zijn over het algemeen opgericht ten behoeve 
van hun functie in of voor het buitengebied.

Nu deze functie klaarblijkelijk niet meer aan de orde is 
zouden zij eigenlijk gesloopt kunnen worden. Door hier 
een woonbestemming aan te geven, vindt er daardoor 
indirect toch een verdergaande verstedelijking en verste-
ning van het buitengebied plaats. Daar komt bij dat in het 
algemeen het opleggen van de woonbestemming ook 
leidt tot de wens om bijgebouwen etc. op te richten. Het-
geen ook leidt tot een verdergaande verstening. Daarom 
stellen wij voor deze ontwikkelingen een kwaliteitsbena-
dering voor. De hoogte van de kwaliteitsbijdrage is maat-
werk, waarbij de gevolgen van de nieuwe bestemming 
voor de kwaliteit van het object en de omgeving moeten 
worden meegenomen, evenals de waardeverandering 
door de bestemmingswijziging. Er dient aansluiting te 
worden gezocht op vergelijkbare modules in het kwali-
teitsmenu.

AANDACHTPUNTEN
• Voor de omzetting van recreatiewoningen naar ge-

wone woningen geldt het Rijks en provinciaal beleid 
voor deze categorie. Wanneer hieraan voldaan is, kan 
een kwaliteitsbenadering worden toegepast.
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LIJST MET AFKORTINGEN

bvo   bruto vloeroppervlak
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek
EHS   Ecologische Hoofdstructuur
etc.   et cetera
EVZ   Ecologische verbindingszone
GKM   Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
Grexwet  Grondexploitatiewet
GS   Gedeputeerde Staten
ha   hectare
IPO   Interprovinciaal Overleg
IV   Intensieve veehouderij
km   kilometer
l   liter
LvG   Lob van Gennep
LKM   Limburgs Kwaliteitsmenu
LNV   Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOG   Landbouwontwikkelingsgebied
LOP   Landschapsontwikkelingsplan 
m   meter
m2   vierkante meter
m3   kubieke meter
m.e.r.   Milieueffectrapportage
MER   Milieueffectrapport
NGE   Nederlandse grootte-eenheden
P1 t/m x  Perspectief 1 t/m x
PMV   Provinciale Milieuverordening
POL   Provinciaal Omgevingsplan Limburg
RO   Ruimtelijke Ordening
RV    Regiovisie Bergen Gennep en Mook en Middelaar
RvS   Raad van State
SEF   Specifiek Ecologische Functie
TOK   Teeltondersteunende kassen
TOV   Teeltondersteunende voorzieningen
VAB   Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen
VHR    Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM   Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu
vvo   verkoop vloeroppervlak
Wm   Wet milieubeheer
WOR   Wet op de Openluchtrecreatie
Wro   Wet ruimtelijke ordening



ADDENDUM 

Omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep 

Ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad op 23 september 2019 worden aanvullend 

op de Nota van Wijzigingen de volgende wijzigingen aangebracht in de Ontwerp-omgevingsvisie 

gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep. 

1. De tekst onder de laatste bullet op blz. 81 ¨Groot onderhoud en verkeersveiligheids-

maatregelen N271 en oplossen verkeersproblematiek Zwarteweg door het inzetten op een 

verbindingsweg ten oosten van de Zwarteweg¨ wordt gewijzigd in: ¨Groot onderhoud en 

verkeersveiligheidsmaatregelen N271 en oplossen verkeersproblematiek Zwarteweg ¨. 

2. De volgende zinsnede op blz. 8 van de bijlagen wordt verwijderd: ¨aanleg spoorbruggetje 

over Kendel; ¨ 

3. Op blz. 33 van de bijlagen wordt de lijst met Rijksmonumenten en Gemeentelijke 

monumenten vervangen door de volgende lijst met Rijksmonumenten en Gemeentelijke 

monumenten: 

 

  



Rijksmonumenten Gemeente Gennep 

                                                                                                                                          

Gennep Beschrijving             (monumentennummer) 
Heijenseweg 7 Villa Aurora (525604) 

Genneperhuisweg e.a. Archeologisch monument, Kasteelterrein 
(525667) 

Mariaoord, ten westen van Stadsmuren (16088) 

Mariaoord, ten westen van Torenresten stadsmuur (16098) 

Markt 1 Stadhuis (16088) 

Markt 3 Hervormde kerk (16085) 

Martinushof 2 R.K. Kerk Martinus, pastorie en klokken (532044 

Molenstraat 11 Schuur ´Van Rens¨, oudste huis (470319) 

Niersstraat 2 Prof. Petershuis (16086) 

Ottersumseweg 16a Molen de Reus (16086) 

Torenstraat bij 17 Voormalige St. Martinustoren (525602) 

  

Heijen  
Diekendaal 21 Gerarda-Molen (16092) 

Diekendaal / Elskamp Archeologisch monument, Nederzetting 
Romeinse tijd (46220) 

Hoofdstraat 38-42 Kasteel Heijen (complex 526594) 

  

Milsbeek  
Bloemenstraat bij 3  

 Bouwval Genneperhuis (16090) 

Ottersum  
Hondsiepsebaan bij 13 Grafmonument (16095) 

Kleefseweg 9 Maria Roepaen (504497) 

Raadhuisplein 1 Voormalig raadhuis (525603) 

St. Janstraat 13 RK Kerk H. Johannes den Doper (525605) 

St. Janstraat bij 13 Grafmonument rond kerk (16094) 

St. Janstraat bij 22 Schuur (508163) 

  

Ven-Zelderheide  
Kleefseweg 59a Molen Rust na Arbeid (16101 

Vensestraat 66 Kapel St. Antonius Abt (16098) 

Zelder bij 1 Kapel Zelder (16099) 

Zelder bij 1 Schuur landgoed Zelder (16100 

 

  



Gemeentelijke monumenten Gemeente Gennep 

 

 

Gennep Beschrijving                     
Brabantweg LOK ´94 

Davidlaan Joods begraafplaats 

De Doelen Trafohuisje 

Maasbrug Gennep / Oeffelt ´Eerste steen´ in pijler 

  

Heijen  
Hoofdstraat bij 26 Trafohuisje 

  

Milsbeek  
Achterbroekseweg / Bloemenstraat 90 Afwateringsmolen 

Bloemenstraat 84 Woonhuis 

Kerkstraat 25 Pastorie 

Kerkstraat 27 Parochiekerk 

Kerkstraat bij 27 Militaire begraafplaats 

Kerkstraat bij 27 Begraafplaats 

Overberg 3 b-c Windkorenmolen 

Ovenberg 5 Woonhuis 

Rijksweg 20 Pottery ´de Jacobsladder´ 

Rijksweg bij 33 Trafohuisje 

  

Ottersum  
Raadhuisplein 4 en 5 Vml. Boerderij / café 

St. Janstraat 1 Herenboerderij 

´t Stepke 3 Voormalig klooster / schoolgebouw 

´t Stepke 5 Voormalig klooster / Woonhuis 

´t Zand 1 Zuivelfabriek 
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Nota van wijzigingen Omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´ 
 
 
Inleiding 
Op woensdag 29 mei 2019 heeft de bekendmaking plaatsgevonden van de ter-inzage legging van de ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen 

maken we Gennep´. Met ingang van donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen in het 

gemeentekantoor. Ook was het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.gennep.nl en via de landelijke voorziening 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende voornoemde termijn heeft iedereen een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvisie in kunnen dienen. De 

ingekomen zienswijzen zijn gewogen en hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van de omgevingsvisie (zie het zienswijzeverslag). Daarnaast is het 

wenselijk een aantal ambtshalve wijzigingen door te voeren. Dat mede naar aanleiding van reacties tijdens de informatiebijeenkomst en -markt over de 

ontwerp-omgevingsvisie op 24 juni 2019 en reacties van raadsleden.  

 

Wijzigingen 

De ingediende zienswijzen, gestelde vragen, opmerkingen en ambtelijke toetsing gebben er toe geleid om de omgevingsvisie gewijzigd aan de 

gemeenteraad ter vaststelling aan te beiden. In onderstaande tabel treft u een integraal verslag aan van hetgeen is gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-

omgevingsvisie. Daar waar opportuun is een motivering gegeven van de wijziging. 
 

Paginanummer en opmerking t.a.v. ontwerp-omgevingsvisie Wijziging in omgevingsvisie (en eventueel motivering) 

  

P. 3 
De inhoudsopgave op p. 3 correspondeert niet met de 
inhoudsopgave van de bijlagen 

Wijziging 
De inhoudsopgave van het hoofddocument en de bijlagen zijn aangepast. 
 

  

P. 7  
Belangrijk is dat we de visie openen door een duidelijk punt op 
de horizon te formuleren. Waar willen we als gemeente over 15 
jaar staan. Daarmee ambitie tonen. 
 

Wij menen dat de omgevingsvisie overwegend een positieve en inspirerende 
toon aanslaat. Dit zal verder worden uitgebouwd door de omgevingsvisie voor 
een ieder goed toegankelijk te maken. Dat willen wij doen via de volgende 
sporen: 

 Plaatsing op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  

 Het op de gemeentelijke website inrichten van een voor het publiek goed 
toegankelijke gemeentelijke webversie. 
Voorbeeld: https://nota.noord-holland.nl/omgevingsvisieNH2050/ 

http://www.gennep.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://nota.noord-holland.nl/omgevingsvisieNH2050/


 Het in samenwerking met Imagro opstellen van een inspiratiedocument. 
 
De enkele zorgen die er zijn voor toekomstige ontwikkelingen mogen we echter 
niet onder stoelen of banken steken. Daarmee zouden wij geen recht doen aan 
de toekomstige realiteit.  
 
Het landschap van de gemeente Gennep is uniek door zijn variatie en 
afwisseling. Zo hebben onze inwoners en ondernemers ook geen duidelijke 
keuze gemaakt voor een enkel richting, zoals industrie, logistiek, recreatie, 
landschap en/of een woongemeente. Echter er zijn twee zaken die alle 
inwoners aan het hart gaan: 
1. Behoud en versterking van het goede (ruimtelijke kwaliteit) dat we hebben. 
2. Uitgaan van samenwerking en een dialoog tussen alle betrokkenen bij 

nieuwe ontwikkelingen. Dit hebben wij willen vertalen met de term 
Participatiesamenleving. 

In een nieuwe paragraaf in de inleiding zullen wij dit benoemen. 
 
Wijziging 
In paragraaf 1.3 is een tekst toegevoegd over ruimtelijke kwaliteit en 
participatie.  
 

  

P. 11 
Gesproken wordt over "Het landschap wordt doorsneden door 
infrastructuur of aangetast door afgravingen en waterberging." 
Deze zin - in tegenstelling tot de algemene toon in het document 
- vrij negatief. Immers, afgravingen zoals de zandwinning in het 
Koningsven hebben ook tot resultaat dat we nieuwe 
natuurgebieden krijgen. Dus infra, afgraving en waterberging zijn 
kansen voor het landschap.  
 
 

Wijziging 
De volgende tekst in paragraaf 2.1.1: "Maar, ze worden ook aangetast door 
onze moderne gebruiksfuncties. Het landschap wordt doorsneden door 
infrastructuur of aangetast door afgravingen en waterberging." 
Vervangen door: ¨Maar, er zijn ook zorgen over (mogelijke) aantasting door 
moderne gebruiksfuncties. Het unieke landschap dient te worden beschermd 
en behouden door een zorgvuldige inpassing van infrastructuur, bebouwing, 
afgravingen en waterberging." 

P. 19 Uit de concept-bedrijventerreinenvisie is gebleken dat de behoefte aan 



Hoe staat het met de behoefte aan ruimte voor bedrijfsterreinen 
op de langere termijn? Waar geven we invulling aan die 
behoefte? 

bedrijventerreinen voor Gennep voor de lange termijn, dus tussen 2018 en 
2030, tussen de 4,7 ha en 10,5 ha ligt. Het lage scenario (4,7 ha) houdt rekening 
met een beperkte demografische ontwikkeling en een gematigde economische 
groei terwijl het hoge scenario (10,5 ha) rekening houdt met een hoge 
bevolkingsgroei en een hoge economische groei. In beide scenario’s is rekening 
gehouden met de uitgifte van bedrijventerreinen in het verleden. Deze uitgifte 
valt vrij hoog uit o.a. door de ontwikkeling van Arvato. Mochten we meer grote 
bedrijven aantrekken, dan kan de ruimte behoefte (4,7 ha - 10,5 ha) hoger 
komen te liggen. Hierbij dient echter ook rekening gehouden te worden met 
enige leegstand die de bedrijventerreinen nu kennen. Bekeken zal dienen te 
worden of deze leegstand ook opgevuld kan worden. Door vanuit de gemeente 
in te zetten op proactief accountmanagement, zal er vroegtijdig inzicht 
verkregen worden in de wensen en eisen van bestaande en toekomstige 
bedrijven/ondernemers. Uit deze dialoog moet blijken waar eventueel invulling 
van bedrijventerrein wenselijk is.  
 
Wijziging:  
In paragraaf 2.1.4 na de laatste zin van tussenkop bedrijvigheid toevoegen: 
“Vanuit de gemeente wordt ingezet op proactief accountmanagement. Zo kan 
vroegtijdig inzicht verkregen worden op de wensen en eisen van bestaande 
ondernemingen en ondernemingen die zich willen vestigen in de gemeente 
Gennep.” 

  

P. 25 
Op pag. 25 wordt gesproken over kansen en dan over "Groene 
stroom door de Maas". Dit wordt in dit hoofdstuk niet verder 
toegelicht. Vraag me af of we daar als gemeente werk van 
moeten maken, maar in elk geval is een uitleg van wat we 
hiermee bedoelen wenselijk. 
 
 
 

“Groene stroom door de Maas” is natuurlijk een kans. Deze kansen worden 
echter provinciaal, vanuit de werkgroep RES bekeken. Bij mogelijke kansen kan 
eerder worden gedacht aan warmte-/koudeopslag etc. dan aan daadwerkelijke 
opwek door middel van waterkracht. Mocht het ooit zover komen dan liggen 
hier mogelijk koppelkansen voor de gemeente Gennep. De gemeente zal hier 
hoogstwaarschijnlijk géén voortrekkersrol innemen, gezien de -op basis van de 
huidige informatie- geringe energiewinsten in relatie tot de kosten. 
 
Wijziging 
In paragraaf 2.2.1 de tekst ¨Groene stroom door de Maas¨  



Vervangen door: Groene energie door inzet van Maaswater, zoals warmte-
/koudeopslag¨. 
 

  

P. 29 
Zorg dat sanering van buiten bedrijf geraakte agrarische 
opstallen middels stimuleringsregelingen mogelijk wordt. Dus 
extra aandacht voor leegstaande en leegkomende panden. 

Dit is een aspect dat ook uitvoerig aan de orde de door de gemeenteraad op 1 
juli 2019 vastgesteld Regionale visie land- en tuinbouw en de daarbij behorende 
uitvoeringsparagraaf. Wij erkennen dat het aspect onvoldoende tot uitdrukking 
komt in de omgevingsvisie. 
 
Wijziging 
In paragraaf 2.2.3 Landelijk, door natuur omarmd, wordt aan het onderdeel 
´Ruimte voor land- en tuinbouw´ een alinea toegevoegd luidende:  
´Er is in 2019 reeds sprake van leegstand van agrarische bebouwing en de 
verwachting is dat deze aanzienlijk zal toenemen omdat meerdere agrarische 
bedrijven komende jaren gaan stoppen. Langdurige leegstand van agrarische 
bebouwing kan leiden tot verloedering, gevaarlijke situaties, verrommeling en 
illegaal gebruik van leegstaande gebouwen. Hierdoor komt ook de 
aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor recreanten onder druk te staan. 
Daarnaast wordt de ´pensioenvoorziening´ van agrariërs aangetast omdat zij 
hun pensioen van oudsher hebben ‘belegd’ in de waarde van de bedrijfskavel 
en de agrarische gebouwen. Tot slot kan de toename van leegstand en het 
aantal burgerwoningen de doorontwikkeling van bestaande agrarische 
bedrijven belemmeren.  
De aanpak van deze leegstand vraagt om een integrale, regionale benadering, 
waarbij een oplossingsrichting moet worden gezocht in een brede coalitie van 
provincie, gemeenten en zakelijke stakeholders (bijv. banken, LLTB, makelaars) 
gericht op een integrale aanpak (zowel het economisch, ruimtelijk als sociaal 
domein). De gemeente wil samen met de regio Noord-Limburg bijdragen aan 
het oplossen van de leegstandsproblematiek in het landelijk gebied in relatie 
tot (de ontwikkeling van) toekomstbestendige locaties, dynamisch 
voorraadbeheer en ruimtelijke kwaliteit. In de op 1 juli 2019 door de 
gemeenteraad vastgesteld ´Regionale visie land- en tuinbouw´ zijn daarvoor 
kaders opgenomen.´ 



 

  

P. 29 
De LLTB wil zich de komende jaren inzetten om kringlopen van 
mineralen zoveel mogelijk te sluiten waarbij zo weinig mogelijk 
verliezen optreden en de biodiversiteit wordt bevorderd 
(natuurinclusieve landbouw). Zij vragen de gemeente hiervoor 
ruimte te bieden. 

Wijziging 

In paragraaf 2.2.3, Landelijk, door natuur omarmd, is bij het onderdeel ´Ruimte 

voor land- en tuinbouw´ de volgende tekst: ¨De agrarische sector, waarbinnen 

hoogwaardige landbouw een plek kan krijgen, draagt het karakter van het 

landelijk gebied. Maar, de agrarische sector staat onder druk door allerlei 

ontwikkelingen (toenemende eisen voor voedselveiligheid en dierenwelzijn, 

gezonde ecosystemen, hoogwatermaatregelen, zandafgravingen). De gemeente 

wil samen met de agrarische sector werken aan een vitaal platteland.´ 

 

Als volgt gewijzigd: ¨De agrarische sector, waarbinnen hoogwaardige landbouw 

een plek kan krijgen, draagt het karakter van het landelijk gebied. Maar, de 

agrarische sector staat onder druk door allerlei ontwikkelingen (toenemende 

eisen voor voedselveiligheid en dierenwelzijn, gezonde ecosystemen, 

hoogwatermaatregelen, zandafgravingen). De gemeente wil samen met de 

agrarische sector werken aan een vitaal platteland. Onderdeel daarvan is een 

goede balans van de mineralenkringloop waarbij zo weinig mogelijk verliezen 

optreden en de biodiversiteit wordt bevorderd (natuur-inclusieve landbouw).¨ 
 

  

P. 31 
Gesproken wordt over kansen en dan over "Opwekking van 
duurzame energie". Dit is vrij algemeen en zou bijvoorbeeld 
plaatsen van windmolens kunnen impliceren. Graag wat 
specifieker wat daarmee wordt bedoeld. 
 
 
 

Het voornemen in Duitsland tot plaatsing van windmolens op de stuwwal heeft 
de laatste jaren tot stevige weerstand in de gemeente Gennep geleid. Gezien 
de energietransitie vallen windmolens echter niet bij voorbaat helemaal uit te 
sluiten voor het gehele grondgebied van de gemeente. In elk geval zal een 
goede belangenafweging noodzakelijk zijn waarbij mede de belangen van 
bewoners en omgevingswaarden worden betrokken. 
 
Wijziging 
De tekst in paragraaf 2.2.3 (onder kansen): ¨Opwekking van duurzame energie¨  
Vervangen door: ¨“Opwek van diverse vormen van duurzame energie op zowel 
land als water.” 



  

P. 39 
Graag extra aandacht voor versterking van de vestingstad 
Gennep, daarbij zorgen voor het opstellen van een 
beeldkwaliteitsplan. 

Wijziging 
In paragraaf 2.3.1, Stad Gennep, wordt aan het onderdeel/kader ´kansen´ het 
volgende toegevoegd: 
¨Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan als basis voor de verdere versterking 
van de uitstraling van het historisch centrum¨ 
 

  

P. 39 
De tekst "De Brabantweg vormt een harde grens met het 
zuidelijk deel, waar vanaf de jaren tachtig uitbreidingswijken zijn 
ontwikkeld." klinkt nogal negatief. 
 
 

Wijziging 
In paragraaf 2.3.1, Stad Gennep, de volgende tekst op blz. 39: "De Brabantweg 
vormt een harde grens met het zuidelijk deel, waar vanaf de jaren tachtig 
uitbreidingswijken zijn ontwikkeld." 
Vervangen door: "De Brabantweg vormt een fysieke scheiding met het zuidelijk 
deel, waar vanaf de jaren zeventig uitbreidingswijken zijn ontwikkeld." 

  

P. 45 
Naam kerk niet juist  

Wijziging 
In paragraaf 2.3.4, Milsbeek wordt in het kader bovenaan de tekst: ¨de parochie 
Onze-Lieve-Vrouw van altijd durende Bijstand¨ 
Vervangen door: ¨de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand¨ 

  

P. 50 
S.v.p. het Deltaprogramma en Integraal Rivierenmanagement 
noemen 

Wijziging 
In paragraaf 3.1, Klimaat en duurzaamheid wordt aan de zin in de tweede alinea 
´Ook de komende …… worden uitgewerkt.¨ 
De volgende de zin toevoegen: ´Het door de Rijksoverheid aangestuurde 
´Deltaprogramma Maas´ en ´Integraal Riviermanagement´ zijn daarbij de 
bovenlokale kaders. 

De ondergrond heeft geen aandacht gekregen in de visie Wijziging 
Aan paragraaf 3.1 Klimaat en duurzaamheid wordt het volgende toegevoegd: 
 
Bodem en ondergrond. 
De fysieke leefomgeving is niet alleen wat we om ons heen zien, ook de bodem 
en ondergrond hoort daar als vrij nieuw ruimtelijk thema bij. Voor de gemeente 
Gennep is daarbij de volgende gedragen overkoepelende doelstelling voor 



bodem en ondergrond: “het duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en 
ondergrond waarbij beschermen en benutten met elkaar in balans zijn”. Daarbij 
staan de volgende vijf maatschappelijke opgaven centraal die in de stedelijke 
en landelijke leefomgeving spelen en te maken hebben met ruimtelijke 
ordening en beheer van de openbare ruimte:  

 Kwaliteit leefomgeving  

 Klimaatadaptatie  

 Drinkwatervoorziening  

 Energietransitie  

 Circulaire economie  
Deze centrale opgaven raken aan een reeks inhoudelijke thema’s waaronder 
waterkwaliteit en kwantiteit, bodemkwaliteit, bodemdaling, bodemenergie, 
grondwaterbeheer etc. waarbij bodem en ondergrond een rol van betekenis 
kunnen spelen of een beperking zijn. De gemeente wil het belang van de 
bodem en ondergrond laten meewegen bij ruimtelijke initiatieven. 
 

  

P. 52 
Gesproken wordt over Arbeidsmigranten en dan over "Deze 
inwoners dienen ook op een geschikte wijze gehuisvest te 
worden." Hier ontbreekt het onderscheid tussen short en long 
stay van arbeidsmigranten. Voor short moet er samen met 
ondernemers worden gekeken naar goede tijdelijke huisvesting, 
voor long moet er voldoende woonruimte in de gemeente 
beschikbaar zijn zodat deze inwoners ook kunnen integreren. 
 
 
 

Na enkele jaren van relatieve rust komt de economie in de Regio Noord-
Limburg op volle toeren. Om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen 
komen veel arbeidsmigranten naar onze regio waarmee ook de behoefte aan 
huisvesting toeneemt. Doordat niet voldoende aan deze vraag wordt voldaan 
ontstaan ongewenste situaties t.a.v. (vooral short stay-) arbeidsmigranten. Het 
huidige huisvestingsbeleid geeft geen adequaat antwoord op de vraag vanuit 
de markt. Daarom moet omgezien worden naar aanpassingen in het beleid om 
actief in te spelen op de recente en toekomstige ontwikkelingen, omdat uit 
onderzoek gebleken is dat de behoefte aan arbeidsmigranten in Noord-Limburg 
de komende jaren toeneemt en naar verwachting ook op langere termijn blijft 
bestaan. 
 
Het voorgaande is aanleiding om een beleidskader op te stellen voor 
huisvesting van arbeidsmigranten. Primair richt deze opdracht zich vooral op de 
zogeheten “short- stay migranten” om hen van daaruit ook te verleiden en 
activeren tot “mid-stay” en “long-stay” (een derde blijf langer dan 5 jaar). In het 



bijzonder in de laatste categorieën liggen kansen voor de instandhouding en 
uitbreiding van de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de woningmarkt in 
onze gemeente waar iedereen mee gebaat is. 
 
  
Wijziging 1 
De volgende tekst in paragraaf 3.2, Bevolkingsontwikkelingen: "Deze inwoners 
dienen ook op een geschikte wijze gehuisvest te worden." 
Vervangen door: “Deze inwoners dienen ook op een geschikte wijze gehuisvest 
te worden in een short-stay faciliteit dan wel in een reguliere woning bij long-
stay.” 
 
wijziging 2 
In paragraaf 3.2 bevolkingsontwikkelingen, wordt de volgende tekst 
toegevoegd:  
´In samenspraak met de regiogemeenten wil de gemeente Gennep in 2020 
kaders vaststellen om aan deze ambitie uitvoering te geven. Daarbij zal 
aandacht worden besteed aan de integratie van arbeidsmigranten om hen te 
verleiden zich langdurig aan de gemeente te verbinden.´ 
 

  

P. 52 
Gesproken wordt over "Ouderen blijven het liefste wonen in de 
eigen kern." Natuurlijk zijn er veel ouderen die in hun kern willen 
blijven wonen, feit is echter ook dat er massaal wordt gezocht 
naar appartementen in het centrum van Gennep. We mogen dus 
niet uit het oog verliezen dat er veel ouderen zijn die willen 
verhuizen naar het hart van Gennep om dichter bij de 
voorzieningen te zijn. 
 

Wijziging 
De volgende tekst in paragraaf 3.2, Bevolkingsontwikkelingen: "Ouderen blijven 
het liefste wonen in de eigen kern." 
Vervangen door: “De meeste ouderen blijven het liefste wonen in de eigen 
kern. Daarnaast zijn er ouderen die graag bij voorzieningen willen wonen en 
daarom naar het centrum van Gennep verhuizen. In iedere kern zal vraag zijn 
naar betaalbare levensloopbestendige woningen/appartementen.” 

  

P. 53 
Neem in de visie ook ruimte op voor de oprichting Tiny Houses. 

Wijziging 
Aan de alinea in paragraaf 3.2, Bevolkingsontwikkelingen, over ´Kwantitatieve 



en kwalitatieve vraag uit de woningmarkt beantwoorden´  
De volgende zin toevoegen: ¨Als gemeente zetten wij in op de realisatie van 
toekomstbestendige woonsegmenten die aansluiten bij de 
huishoudensontwikkeling, bijvoorbeeld ´tiny houses´ die uiterst geschikt zijn 
voor kleinere huishoudens.¨ 
 

  

P. 60 
Naast aandacht voor de maasheggen dient er ook aandacht te 
zijn voor mogelijkheden voor rivierverruiming. 

Wijziging 
Op de legenda van de speerpuntenkaart in Hoofdstuk 4, Wat zijn de 
speerpunten van de omgevingsvisie, de beschrijving ´Versterken Maasheggen´ 
Vervangen door: ¨Versterken Maasheggen in combinatie met rivierverruiming´ 

  

P 63 
Gesproken wordt over "Aansluiten bij projecten zoals Operatie 
Steenbreek of Groene stad". Wat houden deze projecten in? 

Wijziging 
In paragraaf 4.1 Samen maken we Gennep cultuurrijk, de volgende tekst 
"Aansluiten bij projecten zoals Operatie Steen-breek of Groene stad" 
Vervangen door: "Aansluiten bij projecten om samen met de inwoners de 
directe leefomgeving groener te maken, zoals Operatie Steenbreek of Groene 
stad" 

  

P 63 
Bij speerpunt 1 'Wij versterken de trots ...'  wordt gesproken over 
voorlichting. Graag uitleggen wat daarmee wordt voorgestaan. 
 
 

We willen vooral de inwoners van de gemeente Gennep bereiken en hen tot 
ambassadeurs maken van hun eigen gebied.  
 
Wijziging 
In paragraaf 4.1 Samen maken we Gennep cultuurrijk de volgende tekst 
¨aandacht voor en voorlichting over onze identiteit en waarden¨  
Aanvullen met: ¨opdat onze inwoners de natuurlijke ambassadeurs worden van 
hun eigen gebied¨ 
 

  

P 65 
Gesproken wordt over "Spelen en ontmoeten in de openbare 
ruimte". Graag aangeven welke kant we daarmee op willen. 
 

Welke kant we hiermee op willen, gaat duidelijk worden in een nieuwe 
beleidsnota. Op deze pagina van de Omgevingsvisie zou wij de opsomming evt. 
concreter kunnen maken, maar dan zouden wij  bij veel meer zaken moeten 
doen. Daarom zien we daar van af. 



  
Wijziging 
In paragraaf 4.2, Samen maken we krachtige keren en vitale bedrijvigheid, 
(onder Bestaand beleid, wat doen we) al de tekst:  
"Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte" 
Vervangen door: ¨(Herziening van ) Het beleidsplan Spelen en ontmoeten in de 
openbare ruimte 2016-2019" 

  

P.65 
Benoem zaken de geplande zaken als de bouw of uitbreiding van 
de sporthal en het onderwijscentrum. 

Deze (en andere) projecten zijn dermate concreet of (relatief) kleinschalig dat 
ze veelal buiten de scope van de omgevingsvisie liggen. Een uitzondering kan 
worden gemaakt voor het KEC. 
 
Wijziging 
In paragraaf 4.2, Samen maken we krachtige kernen en vitale bedrijvigheid, 
wordt onder 4. een laatste bullet toegevoegd met als tekst: 

 ¨Het realiseren van een Kind Educatie Centrum in de kern Gennep¨ 
 

  

P. 66 
Het projectgebied van de Lob van Gennep is aanzienlijk groter 
dan de illustratie suggereert. Gelieve de juiste situering aan te 
geven.  

Op diverse plaatsen in de omgevingsvisie wordt de Lob van Gennep benoemd. 
Gezien het abstractie niveau van de omgevingsvisie zou daarmee kunnen 
worden volstaan. Wel zou het projectgebied beter op de kaart van Hoog, droog 
en veilig Gennep gesitueerd kunnen worden. Daardoor komt de omvang van 
het MIRT-project beter tot uiting. Verder zij verwezen naar de website 
www.lobvangennep.nl 
 
Wijziging kaart 
Op de kaart in paragraaf 4.3, Samen maken we een hoog, droog en veilig 
Gennep, de situering van het projectgebied Lob van Gennep correct overnemen 
cf. de kennisgeving in de Staatscourant van het voornemen voor een 
verkenning Lob van Gennep, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 
14 mei 2019. 
 

  

http://www.lobvangennep.nl/


P. 67 
Gesproken wordt over "Een duurzame benadering verplicht 
stellen bij nieuwe ruimtelijke initiatieven." Dit is niet heel helder: 
wat is een duurzame benadering? Hoe willen we dit verplichten? 
En voor wie willen we dat verplichten?  
 

De betreffende passage staat onder het kopje over water (Maaswater, neerslag 
en droogte). Het lijkt ons goed bij elke nieuwe planontwikkeling acht te slaan 
op de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Doch de gebruikte bewoording 
kan iets meer richting het aangaan van een dialoog worden omgebogen. Op 
deze manier prikkelen en stimuleren we initiatiefnemers in het nemen van 
slimmere, duurzame stappen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het een 
(financiële) last moet zijn. 
 
Wijziging 
De volgende tekst in paragraaf 4.3, Samen maken we een hoog, droog en veilig 
Gennep: "Een duurzame benadering verplicht stellen bij nieuwe ruimtelijke 
initiatieven." 
Vervangen door: ¨Een duurzame benadering reeds bij de planvoorbereiding van 
nieuwe initiatieven als uitgangspunt hanteren.¨ 

  

P. 67 
Gesproken wordt over "Mogelijkheden onderzoeken voor 
subsidie". Het is de vraag of gemeentelijke subsidie wenselijk is, 
terwijl er nu al diverse provinciale, nationale en Europese 
subsidies zijn voor klimaat/energie/duurzaamheid. Insteek zou 
eerder moeten zijn door middel van een goed 
duurzaamheidsloket mensen bewust te attenderen op de 
subsidieregelingen die er al zijn. 
 

Klopt, het is natuurlijk zaak om de bestaande subsidieregelingen te benoemen. 
Tevens staat de tijd niet stil en kunnen zich andere kansen voordoen die 
aansluiting vinden op de (Gennepse) behoefte op dat moment. Dit soort kansen 
dienen onderzocht te worden en kunnen een zetje in de rug zijn voor de 
initiatiefnemer.  
 
Wijziging 
In paragraaf 4.3, Samen maken we een hoog, droog en veilig Gennep, de tekst 
"Mogelijkheden onderzoeken voor subsidie" vervangen door "Aansluiten bij 
bestaande (en toekomstige) subsidiemogelijkheden" 

  

P. 69 
Op pag. 69 wordt gesproken over "De gemeente wil zich 
positiever opstellen ten opzichte van actieve inwoners." Dit 
veronderstelt dat we op dit moment geen positieve houding 
hebben richting inwoners, dat er dus iets mis gaat in onze 
communicatie/dienstverlening.  

Wijziging 
In paragraaf 4.4, Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen 
sterker, de volgende tekst "De gemeente wil zich positiever opstellen ten 
opzichte van actieve inwoners." 
Vervangen door: ¨De gemeente stelt zich positief op ten opzichte van actieve 
inwoners.¨ 

  



P. 69  
Gesproken wordt over de Participatiesamenleving. Hier 
ontbreekt het Right to Challenge. Dat staat wel opgenomen in 
hoofdstuk 5 in het uitvoeringsprogramma. 
 
 

Right to Challenge is een voorbeeld van een positieve houding richting actieve 
inwoners. Idee erachter is dat we meer de regie bij de inwoners willen leggen, 
op welke wijze we dat doen is uitwerking. Dat het in het uitvoeringsprogramma 
staat, is logisch. We gaan immers –na een motie van de raad- onderzoek doen 
naar de mogelijkheden voor Right to Challenge in Gennep. 
 
Wijziging 
In paragraaf 4.4, Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen, 
sterker, wordt aan de speerpunten  
Een bullet toevoegen:  

 We zoeken naar mogelijkheden om de regie meer bij inwoners neer te 
leggen, zoals met het instrument Right to Challenge.  

 

  

P. 69 
Zaken uit het collegeprogramma die betrekking hebben op 
verkeer, zoals verbindingsweg, N291 en N271, concreet 
opnemen in de visie. 

Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffect-rapportage) is te lezen, worden in de 
omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen 
aangewezen. Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of 
themagerichte programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is 
natuurlijk mogelijk. In algemene zin kan wel worden gesteld dat gemeente 
Gennep inzet op onderzoek naar en realisatie van een verbindingsweg om de 
verkeersproblematiek op de Zwarteweg te op te lossen.  
Verder is van belang 
 
Verder is van belang om te melden, dat verkeer is als integraal thema in de 
omgevingsvisie is opgenomen. Zo is bij de kansen voor de kern Milsbeek het 
volgende opgenomen :  ´Verbetering verkeersveiligheid en veiligheid in de 
openbare ruimte´. In Hoofdstuk 4.3, Samen maken we een hoog, droog en veilig 
Gennep,  wordt gesproken over  ingezet onderzoek naar knelpunten op het 
gebied van luchtkwaliteit, trillinghinder, leef baarheid en verkeersveiligheid 
voort en het aan de slag gaan met de uitkomsten hiervan. Ook op andere 
plaatsen wordt gesproken ver een veilige en duurzame invulling van verkeer en 
vervoer, en de verkeersproblematiek Zwarteweg. De regionale (en 
gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in Trendsportal. Daarin zijn ook 



de ambities/projecten voor de gemeente Gennep opgenomen. De website van 
Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: https://www.trendsportal.nl/. 
De verdere uitwerking ligt buiten de scope van de omgevingsvisie. 
 
Wijziging 
In paragraaf 4.4 Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen 
sterker, de laatste bullet ¨Stimuleren fietsgebruik, reconstructie N271 en 
verkeersproblematiek Zwarteweg´ 
Wijzigen in:  

 Stimuleren fietsgebruik 

 Groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen N271 en oplossen 
verkeersproblematiek Zwarteweg door het inzetten op een verbindingsweg 
ten oosten van de Zwarteweg 

 

  

P 69 
Gesproken wordt over "Duurzaam deelvervoer beschikbaar 
maken voor inwoners en bedrijven." Als het gaat om het (bijv. 's 
avonds) beschikbaar stellen van deelauto's die de gemeente als 
werkgever overdag zelf nodig heeft, dan kan dat prima. Maar de 
gemeente heeft als lokale overheid geen taak om een heel 
systeem lokaal te gaan oprichten voor duurzaam deelvervoer.  

De constatering dat het aan de markt zelf is om een dergelijk duurzaam 
deelvervoer voor inwoners en bedrijven in te richten, is helemaal juist. Dat is 
niet de ambitie van de gemeente. Maar wat gaan wij dan wel doen? Als 
gemeente Gennep (samen met de andere 7 gemeenten in Noord Limburg) 
zetten wij onze zakelijke kilometers op de markt om via duurzaam deelvervoer 
in te vullen. Een marktpartij gaat dit dan voor ons verzorgen en heeft door de 
gemeentelijke schaalgrootte voldoende basis om duurzaam deelvervoer ook 
daadwerkelijk te kunnen aanbieden. 
De opdracht/samenwerking met de gemeente voor alleen de zakelijke 
kilometers kan dan gaan dienen als vliegwiel voor een marktpartij om het 
aanbod aan duurzaam deelvervoer ook voor derden beschikbaar te stellen. De 
marktpartij heeft namelijk het liefst dat de voertuigen zoveel/zo vaak mogelijk 
gebruikt worden. Hij heeft dus een financieel belang bij het betrekken van meer 
gebruikers. Dit kunnen dan zowel de inwoners of andere bedrijven zijn, maar 
ook de collega’ s van de gemeente die privé af en toe gebruik willen maken van 
dit duurzaam deelvervoer. Maar dit loopt allemaal via de marktpartij en valt 
buiten de overeenkomst die de gemeente heeft met de marktpartij. 
De gemeente heeft in de opzet dus enkel de rol van launching customer, de 

https://www.trendsportal.nl/


marktpartij gaat zelf andere partijen en deelnemers benaderen om zijn 
business case nog beter te maken. 
 
Wijziging 
De volgende tekst in paragraaf 4.4 Samen maken we de samenleving en 
(digitale) verbindingen sterker, (rechterkolom, onder 3.): "Duurzaam 
deelvervoer beschikbaar maken voor inwoners en bedrijven." 
Vervangen door: "Het stimuleren van duurzaam deelvervoer voor inwoners en 
bedrijven." 

  

P 82 / 83  
(Uitvoeringsparagraaf speerpunten) 
 
 
 

Wijziging 
De volgende tekst in paragraaf 5.2, Uitvoeringsprogramma (onderdeel Samen 
maken we de samenleving en (digitale) verbindingen sterker): ¨de gemeente wil 
zich positiever opstellen ten opzichte van actieve inwoners zoals het 
experimenteren met het instrument Right to Challenge.¨  
Vervangen door: ‘de gemeente stelt zich positief op ten opzichte van actieve 
inwoners zoals het experimenteren met het instrument Right to Challenge’. 

  

P. 85 
Een link naar de regionale investeringsagenda ontbreekt. 

Wijziging 
Aan paragraaf 5.4 (Regionale ruimtelijke samenwerking) wordt de volgende 
tekst toegevoegd: 
¨Ook hebben de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg in juni 2019 een 
regionale investeringsagenda vastgesteld. De thema´s die ten grondslag liggen 
aan de agenda sluiten goed aan bij de gemeentelijke ambities. Dat geldt ook 
voor enkele icoonprojecten die in de agenda zijn opgenomen, zoals het werken 
aan de arbeidsmarkt van de toekomst en het werken aan vrijetijdseconomie in 
een vitaal landschap.¨ 

  

P. 89 
De verwijzing naar kwaliteitsmenu Structuurvisie woningbouw in 
kernen moet zijn 6.2 i.p.v. 6.1 

Wijziging 
Gecorrigeerd  

  

P. 95 Wijziging 



In paragraaf 6.1, Structuurvisie buitengebied gemeente Gennep -
borging Kwaliteitsmenu-  zijn de pagina´s 31 t/m 34 uit de in 
2012 vastgestelde Structuurvisie abusievelijk niet opgenomen. 
 

In paragraaf 6.1, Structuurvisie buitengebied gemeente Gennep -borging 
Kwaliteitsmenu- zijn de ontbrekende pagina´s (nagenoeg) integraal 
toegevoegd). 
.  
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Zienswijzeverslag Omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we 
Gennep´  

 
Inleiding 
Op woensdag 29 mei 2019 heeft de bekendmaking plaatsgevonden van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´. Met ingang van donderdag 

30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen in het 

gemeentekantoor. Ook was de omgevingsvisie te raadplegen via de gemeentelijke website 

www.gennep.nl  en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende 

voornoemde termijn heeft iedereen zijn zienswijze over de ontwerp-omgevingsvisie mondeling dan 

wel schriftelijk kenbaar kunnen maken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de inzagetermijn zijn tien zienswijzen ontvangen. In navolgend verslag worden de 

zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. In verband met de privacy zijn de gegevens van 

privépersonen in deze nota geanonimiseerd. 

 
 

Naam Dhr. xxxx, namens Stichting het Limburgs Landschap 

Adres Postbus 4301, 5944 ZG Arcen 

Samenvatting Stelt een planologische regeling voor waarbij het oostelijk deel van het Dichterbij-
terrein aan de Siebengewaldseweg een ecologische bestemming krijgt en in het 
westelijk deel mogelijkheden zijn voor de realisatie van een ecodorp.  Over de 
precieze begrenzing van dit deel wil de indiener van de zienswijze met gemeente 
Gennep in overleg. 

Reactie gemeente De in de zienswijze voorgestelde regeling sluit goed aan bij de ¨Landschapsvisie 
ambitie verweven in het landschap", terrein Dichterbij, Siebengewaldseweg te 
Ottersum. De gemeenteraad van Gennep heeft op 14 mei 2012 met deze visie 
ingestemd. Wij gaan dan ook graag met de indiener van de zienswijze het gesprek 
aan. De voorgestelde regeling is echter dermate concreet van aard dat deze beter 
past bij een op te stellen bestemmingsplan (of omgevingsplan) dan bij de aard en 
structuur van onderhavige omgevingsvisie. 

Conclusie De zienswijze geeft geen aanleiding tot een gewijzigde vaststelling van de 
omgevingsvisie. 

 

 
Naam  Dhr. xxxx 

Adres   

Samenvatting Mondelinge zienswijze. 
1. Wat is de visie van de gemeente Gennep ten aanzien van zonneweides en 

windmolens? 
2. Zijn in de gemeente Gennep locaties aangewezen voor de plaatsing van 

http://www.gennep.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 

zonneweides en windmolens?  
3. Gevraagd wordt om duidelijkheid te verschaffen waarom deze locaties wel/niet 

zijn opgenomen. 
 

Reactie gemeente Ad 1. Onze visie ten aanzien van de energietransitie staat beschreven in Hoofdstuk 
3.1 Klimaat en Duurzaamheid van de omgevingsvisie. In Hoofdstuk 4.3, Samen maken 
we een hoog, droog en veilig Gennep staan onze acties ten aanzien van de 
energietransitie beschreven. Een van de acties is het doen van onderzoek naar 
locatiekansen voor grootschalige duurzame energieopwekking in de hele gemeente, 
waarbij de landschappelijke kwaliteit als randvoorwaarde geldt. Ook zetten we in op 
samenwerking met andere gemeenten om de energieopgave te kunnen halen. 
 
Ad 2. Ten oosten van de Brem is een gebied planologisch bestemd ten behoeve van 
de realisatie van een grootschalig park voor zonnepanelen. Andere gebieden zijn 
(nog) niet aangewezen. 
 
Ad 3. Zie de reactie onder 1. 
 
 

Conclusie De zienswijze geeft geen aanleiding een gewijzigde vaststelling van de 
omgevingsvisie. 

 

 
Naam Dhr. xxxx, namens Werkgroep Rust in het Veld 

 

Adres  

Samenvatting Identiteit 
1. Het herstel of de verbetering van de groene ader van het buitengebied met 

bloemrijke bermen en akkerranden, evenals volwaardige houtwallen is 
belangrijk. 

2. Ten behoeve van de gezondheid van mens, dier en plant moet aandacht blijven 
voor reductie van de uitstoot van fijnstof en ammoniak. 

3. De sociale gemeenschap in Milsbeek is ontwricht omdat enkele bewoners het 
probleem van ‘gevoelsmatige’ verkeersoverlast  naar andere dorpsgenoten 
doorschuiven. 
 

Hoog, droog en veilig 
4. Is behoud van de waterbergende functie van Lob van Gennep nodig? Zo ja, 

waarom?  
5. De oppervlakte van de Lob van Gennep wordt verschillend weergegeven. Wat is 

de exacte strekking van het waterbergend winterbed?  
6. In welke mate houden modellen rekening met huidige en toekomstige 

klimaatveranderingen en daarmee samenhangende hogere waterafvoeren?  
7. Welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s op verdroging in te 

perken?  
8. Krijgt gemeente Gennep een bijdrage voor medewerking aan de plannen binnen 

Lob van Gennep voor ‘verbindende dijken’ of ‘dubbele dijken’ met een 
inlaatconstructie?  

9. Wat is de grondslag en de juridische status van bescherming voor inwoners in de 
Lob van Gennep?  



 
 

10. Wie is aansprakelijk voor schade door het openzetten van de eventuele ‘inlaat’? 
11. Is schadeverhaal te garanderen en/of te verzekeren?  
12. Is er een inwerkingtreding van een rampenfonds?  
13. Wat is de impact van waterberging op de archeologische waarde van het 

gebied?  
 

Doorsteek/verbindingsweg 
14. De huidige verkeerssituatie op de Zwarteweg, inclusief de zandtransporten, 

geven geen maatschappelijke gronden om alternatieve infrastructuur aan te 
leggen. Uit deugdelijk uitgevoerde maatschappelijke kosten/batenanalyses kan 
geen andere conclusie worden getrokken.  

15. De in 2018 verleende Omgevingsvergunning plan ‘De Banen-De Diepen´, inclusief 
wijziging van de milieusituatie, (registratiekenmerk 2018-0323) toont aan dat  
ook gemeente Gennep de bestaande infrastructuur geschikt acht voor 
afwikkeling van (meer dan) de huidige verkeersdruk.  

16. Elders in gemeente Gennep zijn gevaarlijkere en drukkere wegen dan de 
Zwarteweg. Indien binnen gemeente Gennep infrastructurele overlast zal 
worden aangepakt, moeten integrale oplossingen worden uitgewerkt.  

17. Om het alternatieve tracé jaarrond te kunnen gebruiken moet de ondergrond 
van het traject grondig worden verstevigd en/of verhoogd. Dergelijke 
afwegingen zijn nog nooit meegenomen in begrotingen of bij overwegingen met 
betrekking tot de impact op de (natuurwaarde van) het gebied. 

18. De veiligheid van de fietsers op de Zwarteweg, tussen N271 en Ringbaan, wordt 
met enige regelmaat ter discussie gesteld. Begin 2018 is het idee aangedragen 
om een fietsstraat aan te leggen met als voorgesteld tracé Kerkstraat-
Pottenbakker-Ringeloor. Wat is de status van beoordeling e/o uitwerking van 
een dergelijk veilig route-alternatief voor het fietsverkeer in Milsbeek?  

 

Reactie gemeente Ad 1. Wij zien concrete initiatieven graag tegenmoet en zijn graag bereid daarover 
een dialoog aan te gaan om te bekijken op welke wijze de gemeente Gennep kan 
faciliteren. De omgevingsvisie hoeft daarvoor niet te worden gewijzigd. 
 
Ad 2. Wij ondersteunen de gevraagde aandacht voor gezondheid en behoud van de 
biodiversiteit. De omgevingsvisie hoeft daarvoor niet te worden gewijzigd. 
 
Ad 3. Ook in een hechte gemeenschap kunnen belangen van (groepen) mensen 
uiteenlopen. In het geheel genomen kunnen we echter blijven spreken van een 
hechte gemeenschap in de kern Milsbeek.   
 
Ad 4. Het is een gegeven dat de Lob van Gennep door de Rijksoverheid is 
aangewezen als waterbergend winterbed van de Maas.  
 
Ad 5. Deze zienswijze is correct. Alhoewel de gebruikte kaarten/afbeeldingen een 
indicatief karakter hebben, is de afwijking ten aanzien van het projectgebied Lob van 
Gennep erg groot. Wij zullen dit corrigeren. 
 
Ad 6. Deze zienswijze ligt buiten de  reikwijdte van de omgevingsvisie. In het kader 
van het MIRT-project Lob van Gennep kan dit nu reeds worden ingebracht bij het 
betreffende projectteam, zie de volgende link: : https://www.lobvangennep.nl/lob-
van-gennep. 
 
Ad 7. Vanwege de bodemgesteldheid in de Lob van Gennep is de waterhuishouding 

https://www.lobvangennep.nl/lob-van-gennep
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een aandachtspunt in het kader van het MIRT-project Lob van Gennep. Deze 
zienswijze ligt buiten de reikwijdte van de Omgevingsvisie. 
 
Ad 8. Realisatie van project Lob van Gennep is begroot op € 160.000.000,- (160 
miljoen Euro). De bijdrage van de gemeente Gennep voor kwaliteitsverbetering 
(landschapsontwikkeling, recreatieve routestructuren e.d.) is begroot op een bedrag 
van € 900.000,00.  
 
Ad 9. Momenteel is de Lob van Gennep door de Rijksoverheid aangewezen als 
waterbergend winterbed van de Maas. De Minister kan bij dreigende calamiteiten 
langs de Maas besluiten de Lob van Gennep daadwerkelijk in te zetten. 
 
Ad 10. De vraag naar schade en schadevergoeding maakt deel uit van onderzoek in 
het kader van het MIRT-project Lob van Gennep. De zienswijze ligt buiten de 
reikwijdte van de omgevingsvisie. 
 
Ad 11. De vraag naar schade en schadevergoeding maakt deel uit van onderzoek in 
het kader van het MIRT-project Lob van Gennep. De zienswijze ligt buiten de 
reikwijdte van de omgevingsvisie. 
 
Ad 12. Het rampenfonds kan door de Minister worden opengesteld. Garanties 
daarover op lokaal niveau zijn (momenteel) niet te geven. De vraag naar schade en 
schadevergoeding maakt overigens deel uit van onderzoek in het kader van het 
MIRT-project Lob van Gennep. 
 
Ad 13. In het kader van het MIRT-project Lob van Gennep kan deze zienswijze 
worden ingebracht bij projectteam Lob van Gennep. Deze is te bereiken via de 
volgende link: https://www.lobvangennep.nl/lob-van-gennep. Beantwoording van de 
zienswijze ligt buiten de reikwijdte van de omgevingsvisie. 
 
Ad 14.  Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffectrapportage) is te lezen, worden in de 
omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen. 
Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of themagerichte 
programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is natuurlijk mogelijk. In 
algemene zin kan wel worden gesteld dat gemeente Gennep inzet op onderzoek naar 
en realisatie van een verbindingsweg om de verkeersproblematiek op de Zwarteweg 
te op te lossen. Deze zienswijze ligt buiten de reikwijdte van de omgevingsvisie en zal 
indien nodig worden betrokken bij de planologische besluitvorming omtrent 
realisatie van de verbindingsweg. 
 
Ad 15. Zie de reactie op zienswijzeonderdeel 14. 
 
Ad 16.De regionale (en gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in 
Trendsportal. Daarin zijn ook de ambities/projecten voor de gemeente Gennep 
opgenomen. De website van Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: 
https://www.trendsportal.nl/. 
 
Ad 17. Civieltechnische onderzoek naar de eventuele realisatie van de 
verbindingsweg ligt buiten de reikwijdte van de omgevingsvisie en zal indien nodig 
worden betrokken bij besluitvorming omtrent realisatie van de verbindingsweg 
 
Ad 18. Aan het initiatief van de Werkgroep Rust in het Veld is door het College van 

https://www.lobvangennep.nl/lob-van-gennep
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Burgemeester en wethouders geen vervolg gegeven.  

Conclusie De zienswijze geeft op onderdeel 5 aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvisie. 
 

 

 
Naam Dhr. xxxx, namens Teunesen zand en Grint B.V. 

Adres Postbus 90, 6590 AB Gennep 

Samenvatting 1. Beveelt aan om vanuit Genneps perspectief meer aandacht te besteden aan de 
herkomst van de vier speerpunten. Daarmee zal duidelijker worden hoe de 
onderwerpen wonen, werken en recreëren in de vier speerpunten gestalte 
krijgen. 

2. Stelt voor om meer aandacht te besteden aan werken/economie/bedrijvigheid. 
3. Stelt voor om gebieden te benoemen waar bedrijvigheid (door-)ontwikkeld kan 

worden. 
4. Merkt op dat het gemeentelijke kwaliteitsmenu is verouderd met verwijzing naar 

plannen voor het Maasdal ter versterking van hoogwaterveiligheid, economie, 
cultuurhistorie, landschap etc. 

5. Verzoekt in paragraaf 4.4 meer aandacht te besteden aan de verkeersstructuur, 
waaronder A77. 

6. Verzoekt op blz. 29 van de omgevingsvisie aandacht te besteden aan 
Koningsven-De Diepen, mede in relatie tot de Lob van Gennep.  

7. Gevraagd wordt om in paragraaf 2.2.3, Landelijk, door natuur omarmd, meer 
aandacht te besteden aan de kansen voor hoogwaardige landbouw. 

8. Enkele kleine verbeterpunten worden doorgegeven. 
 

Reactie gemeente Ad 1. De aanbeveling nemen wij ter harte. Om de integraliteit en systematiek van de 
omgevingsvisie niet aan te tasten zullen de inleiding van de visie aandacht besteden 
aan de begrippen ´ruimtelijke kwaliteit en participatie´. 
 
Ad 2. De omgevingsvisie en de daarin opgenomen speerpunten hebben een integraal 
en strategisch karakter. Meer sectorale thema´s zijn naar dat niveau vertaald. In alle 
vier speerpunten komen economisch getinte mogelijkheden overigens uitgebreid 
aan de orde. Wij delen de zienswijze niet.  
 
Ad 3. Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffectrapportage) is te lezen, worden in de 
omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen. 
Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of themagerichte 
programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is natuurlijk mogelijk. 
 
Ad 4. Abusievelijk zijn een aantal pagina´s uit de structuurvisie Buitengebied niet 
correct opgenomen in de voorliggende omgevingsvisie. De pagina´s worden 
toegevoegd. Daarmee menen wij recht te doen aan uw oproep. Overigens staan wij 
open voor de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe modules in de omgevingsvisie 



 
 

op te nemen. Momenteel achten wij voldoende mogelijkheden voor flexibiliteit en 
maatwerk aanwezig. 
 
Ad 5. De gemeentelijke ontsluitingswegen, waaronder de A77 komen op diverse 
plaatsen in de omgevingsvisie aan de orde, waaronder in de paragrafen: 2.1.4, 2.2.4 

en de kaart bij speerpunt 4, ´Samen maken we de samenleving en 

(digitale) verbindingen sterker´. Wij delen uw zienswijze daarom niet. 
 
Ad 6. Beide projecten zijn reeds in de aanhef van paragraaf 2.2.3 benoemd. 
 
Ad 7.In paragraaf 2.2.3 wordt onder meer  aandacht besteed aan landbouw en de 
doorontwikkeling van landbouwbedrijven op toekomstbestendige locaties. Deze 
doorontwikkeling grijpt terug op het door de gemeenteraad op 1 juli 2019 
vastgestelde Regionaal Ruimtelijke Kwaliteitskader en de Regionale visie land- en 
tuinbouw Noord-Limburg. Daarmee wordt ons inziens voldoende tegemoet gekomen 
aan het verzoek om aandacht voor landbouw. 
 
Ad 8. De verbeterpunten zijn tegen het licht gehouden en deels overgenomen. 
 
 

Conclusie De zienswijze geeft op de onderdelen 1, 4 en 8 aanleiding tot aanpassing van de 
omgevingsvisie. 

 
Naam Mevr. xxxx, namens Stichting Wandelnet 

Adres Postbus 846, 3800 AV Amersfoort 

Samenvatting Complimenteert de gemeente met de omgevingsvisie. 
Verzoekt in de omgevingsvisie: 
1. Om op blz. 19 (Hoofdstuk 2.1.4 wonen, werken infrastructuur) ook fietsers te 

benoemen onder het kopje Infrastructuur. 
2. Alle (formele en informele) paden en routes op te nemen. 
3. Op te nemen dat de gemeente zich inzet om te zoeken naar adequate 

oplossingen mochten bestaande wandelroutes bedreigd worden door ruimtelijk 
ingrijpen. 

4. Op te nemen dat de gemeente bestaande of toekomstige lokale knelpunten 
aanpakt. 

5. In de omgevingsvisie op te nemen dat bij ruimtelijk ingrijpen de belangen van 
wandelaars geborgd of gecompenseerd wordt, 

 

Reactie gemeente Het compliment nemen wij voor kennisgeving aan. 
Ad 1. Wij zullen de suggestie overnemen. 
 
Ad 2. Opname van alle wandel-, fietspaden en andere recreatieve routestructuren 
past niet binnen de systematiek van de voorliggende omgevingsvisie. De zienswijze 
ligt daarom buiten de  reikwijdte van de omgevingsvisie. Overigens beschikken wij 
wel over een uitgebreide inventarisatie van recreatieve routestructuren.  
 
Ad 3. In de vier deelgebieden, Dynamische Maasdal, Vertier op de Niers, Landelijk, 
door natuur omarmd en Avontuurlijke rivierduinen, worden kansen voor het 
versterken van wandel- en fietsroutes benoemd. Daarnaast wordt in Hoofdstuk 5 



 
 

onder Gezondheid aandacht besteed aan belang van fiets- en wandelroutes. Verder 
wordt in het Hoofdstuk 4.1, Samen maken we Gennep cultuurrijk, en in het 
Uitvoeringsprogramma (Hoofdstuk 5.2) ingezet op verbetering van de recreatieve 
routestructuren. In Hoofdstuk 4.4. Samen maken we de samenleving en (digitale) 
verbindingen sterker, wordt ook nog aandacht besteed aan fietsgebruik.  
Daarmee is de inzet van de gemeente Gennep t.a.v. behoud en versterking van de 
recreatieve routestructuren reeds voldoende geborgd.  
 
Ad 4. zie onze reactie onder 3. 
 
Ad 5. Het belang van wandelaars komt reeds dermate pregnant aan de orde in de 
omgevingsvisie, dat wij een verdere borging onwenselijk vinden. Een dergelijk 
borging zou in het kader van een gegeven concrete ontwikkeling ten koste kunnen 
gaan van de gewenste flexibiliteit. Dat laat onverlet dat het belang van de 
recreatieve routestructuren zeer zwaar weegt (zie hierboven). 
 

Conclusie De zienswijze geeft op onderdeel 1 aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

 

 
Naam Dhr. xxxx, namens  Vereniging Geen Zand Erover 

Adres  

Samenvatting Complimenteert de gemeente met de nu voorliggende ontwerp-omgevingsvisie. 
De Zwarteweg in Milsbeek is niet geschikt voor de afwikkeling van de huidige (en 
toekomstige) hoeveelheden  vracht- en landbouwverkeer. Mede door de toename 
van het aantal recreanten op de weg  ontstaan verkeersonveilige situaties en andere 
negatieve effecten op de leefomgeving, Van de gemeente worden oplossingen in de 
infrastructuur verwacht ten behoeve van alternatieve ontsluitingsroutes opdat in de 
toekomst de Zwarteweg kan worden ontlast en verkeersveilig wordt.  

Reactie gemeente Het compliment nemen wij voor kennisgeving aan. 
In paragraaf 4.4 Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen sterker, 
wordt uitvoerig ingegaan op een veilige en gezonde wegen. De regionale (en 
gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in Trendsportal. Daarin zijn ook de 
ambities/projecten voor de gemeente Gennep opgenomen. De website van 
Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: https://www.trendsportal.nl/. De 
verdere uitwerking ligt buiten de scope van de omgevingsvisie. Aanvullend daarop is 
het volgende van belang. Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffect-rapportage) is te lezen, 
worden in de omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen 
aangewezen. Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of 
themagerichte programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is natuurlijk 
mogelijk. In algemene zin kan wel worden gesteld dat gemeente Gennep inzet op 
onderzoek naar en realisatie van een verbindingsweg om de verkeersproblematiek 
op de Zwarteweg te op te lossen. Dit zullen wij in de omgevingsvisie verwerken. 
 

Conclusie De zienswijze leidt tot aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

https://www.trendsportal.nl/


 
 

Naam Dhr. xxxx 

Adres  

Samenvatting 1. Is verbaasd dat zandafgraving De Banen en Koningsven-De Diepen niet zijn 

genoemd in tegenstelling tot ander bedrijventerreinen. 

2. De zienswijze is overigens grotendeels gelijk aan delen van de zienswijze van 

Vereniging Geen Zand Erover. 

Reactie gemeente Ad 1. In tegenstelling tot bedrijventerreinen hebben de projecten Koningsven-De 

Diepen en de Banen een tijdelijke functie voor   delfstoffenwinning met als 

uiteindelijk doel natuurontwikkeling. De zienswijze noopt niet tot wijziging van de 

omgevingsvisie. 

Ad 2. In paragraaf 4.4 Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen 

sterker, wordt uitvoerig ingegaan op een veilige en gezonde wegen. De regionale (en 

gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in Trendsportal. Daarin zijn ook de 

ambities/projecten voor de gemeente Gennep opgenomen. De website van 

Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: https://www.trendsportal.nl/. De 

verdere uitwerking ligt buiten de scope van de omgevingsvisie. Aanvullend daarop is 

het volgende van belang. Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffect-rapportage) is te lezen, 

worden in de omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen 

aangewezen. Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of 

themagerichte programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is natuurlijk 

mogelijk. In algemene zin kan wel worden gesteld dat gemeente Gennep inzet op 

onderzoek naar en realisatie van een verbindingsweg om de verkeersproblematiek 

op de Zwarteweg te op te lossen. Dit zullen wij in de omgevingsvisie verwerken. 

 

Conclusie De zienswijze geeft op onderdeel 2 aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

Naam Mevr. xxxx 

Adres  

Samenvatting Mist de volgende ambities: 

Het weren van zwaar verkeer en doorgaand verkeer uit de kernen en het daarmee 

ontlasten van de kernen. 

Reactie gemeente Het verkeer is als integraal thema in de omgevingsvisie opgenomen. Zo is bij de 

kansen voor de kern Milsbeek het volgende opgenomen :  ´Verbetering 

verkeersveiligheid en veiligheid in de openbare ruimte´. In Hoofdstuk 4.3, Samen 

maken we een hoog, droog en veilig Gennep,  wordt gesproken over  ingezet 

onderzoek naar knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit, trillinghinder, leef 

baarheid en verkeersveiligheid voort en het aan de slag gaan met de uitkomsten 

hiervan. Ook op andere plaatsen wordt gesproken ver een veilige en duurzame 

invulling van verkeer en vervoer, en de verkeersproblematiek Zwarteweg. De 



 
 

regionale (en gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in Trendsportal. Daarin 

zijn ook de ambities/projecten voor de gemeente Gennep opgenomen. De website 

van Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: https://www.trendsportal.nl/. 

De verdere uitwerking ligt buiten de scope van de omgevingsvisie. 

 

Conclusie De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van de omgevingsvisie. 

 

Naam Dhr. xxxx 

Adres  

Samenvatting 1. Benadrukt het belang van facilitering door de gemeente van private partijen ten 

behoeve van  herontwikkeling van gebouwen en gronden in het binnen- en 

buitengebied. 

2. Meent dat de Zwarteweg geen ontsluitingsweg mag zijn en ijvert voor een 

alternatieve route voor de Zwarteweg. 

 

Reactie gemeente Ad 1. De gemeente staat open ten aanzien van het aangaan van een dialoog over  

herontwikkeling van gebouwen en gronden ten behoeve van woningbouw.   

 

Ad 2. Ongeacht of een alternatief voor het vrachtverkeer op de Zwarteweg  

gerealiseerd zal worden, blijft qua verkeerssystematiek de Zwarteweg een 

ontsluitingsweg voor de kern Milsbeek.  

In paragraaf 4.4 Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen sterker, 

wordt uitvoerig ingegaan op een veilige en gezonde wegen. De regionale (en 

gemeentelijke) visie op mobiliteit is uitgewerkt in Trendsportal. Daarin zijn ook de 

ambities/projecten voor de gemeente Gennep opgenomen. De website van 

Trendsportal is te bezoeken via de volgende link: https://www.trendsportal.nl/. De 

verdere uitwerking ligt buiten de scope van de omgevingsvisie. Aanvullend daarop is 

het volgende van belang. Zoals in paragraaf 5.5. (Milieueffect-rapportage) is te lezen, 

worden in de omgevingsvisie geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen 

aangewezen. Doorvertaling van de omgevingsvisie in gebiedsgerichte of 

themagerichte programma´s, een bestemmingsplan of omgevingsplan is natuurlijk 

mogelijk. In algemene zin kan wel worden gesteld dat gemeente Gennep inzet op 

onderzoek naar en realisatie van een verbindingsweg om de verkeersproblematiek 

op de Zwarteweg te op te lossen. Dit zullen wij in de omgevingsvisie verwerken. 

 

Conclusie De zienswijze geeft op onderdeel 2 aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

 

Naam Dhr. xxxx, namens LLTB-regio Noord-Limburg 

https://www.trendsportal.nl/
https://www.trendsportal.nl/


 
 

Adres Postbus 960, 6040 AZ Roermond 

Samenvatting 1. Het in de omgevingsvisie geformuleerde beleid om ruimte te geven aan de 

ontwikkeling van agrarische bedrijven wordt van harte ondersteund. 

2. De omgevingsvisie heeft als titel ‘Samen maken we Gennep’. Dit motto is In de 

omgevingsvisie duidelijk te herkennen en de LLTB sluit zich als 

belangenbehartiger van de agrarische sector daar geheel bij aan. 

3. De LLTB wil zich de komende jaren inzetten om kringlopen van mineralen zoveel 

mogelijk te sluiten waarbij zo weinig mogelijk verliezen optreden en de 

biodiversiteit wordt bevorderd  (natuurinclusieve landbouw). Zij vragen de 

gemeente hiervoor ruimte te bieden. 

Reactie gemeente Ad 1. Wij waarderen uw steun. 

 

Ad 2. Wij waarderen uw betrokkenheid. 

  

Ad 3. Wij ondersteunen uw verzoek  en zullen daarvan in de omgevingsvisie acte 

geven in paragraaf 2.2.3 3 Landelijk, door natuur omarmd. 

 

Conclusie De zienswijze geeft op onderdeel 3 aanleiding tot wijziging van de omgevingsvisie. 
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