
 
 
 
 
 

 
De Milieufederatie Limburg heeft kennis genomen van het voorontwerp-
bestemmingsplan “Regionaal bedrijventerrein de Brem” en wenst hierbij de volgende 
opmerkingen te maken. Deze opmerkingen worden onderschreven door het 
Staatsbosbeheer en de Stichting het Limburgs Landschap. 
 
Locatie 
 
De Milieufederatie is in 2002 nauw betrokken geweest bij het locatieonderzoek naar 
de meest geschikte plek voor het nieuwe bedrijventerrein, zoals uitgevoerd door 
Royal Haskoning. In de Klankbordgroep heeft de Milieufederatie haar voorkeur voor 
locatie B (de Brem) uitgesproken. Deze locatie is uit ruimtelijk oogpunt de beste 
locatie, omdat die direct aansluit aan het huidige bedrijventerrein en dus aan de 
huidige bebouwing. Bovendien wordt door een keuze voor locatie “de Brem” de 
realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone ten oosten van het 
plangebied niet gefrustreerd. De nu gekozen plaats voor het nieuwe bedrijventerrein 
heeft dan ook onze instemming. 
 
Omvang en begrenzing 
 
Het natuurgebied ten noorden van de Karrevenseweg (het zgn. politiebosje) is 
bestemd tot Natuur met een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming 
Bedrijfsdoeleinden. Als uit nader onderzoek blijkt dat er behoefte bestaat aan extra 
hectaren bedrijventerrein, dan mag het natuurgebied wijken voor bedrijventerrein. 
Al eerder heeft de Milieufederatie in de Klankbordgroep aangegeven voorlopig vast 
te houden aan de behoefteraming voor het bedrijventerrein, zoals opgenomen in het 
POL (20 hectare netto + enige hectaren strategische reserve). Het in dit 
voorontwerp-bestemmingsplan direct tot bedrijventerrein bestemde gebied heeft een 
bruto oppervlak van ca. 32 hectare. Door nog eens het natuurgebied ten noorden 
van de Karrevenseweg indirect te bestemmen tot bedrijventerrein (de strategische 
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reserve met een oppervlak van ca. 13,5 hectare), wordt ons inziens meer ruimte voor 
bedrijventerrein geclaimd dan voorzien in het POL. De Milieufederatie is dan ook 
geen voorstander van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in het 
voorontwerp-bestemmingsplan. Door een hoog maximaal bebouwingspercentage 
voor het bedrijventerrein voor te schrijven (ten minste 70 %), kan onnodig 
ruimtebeslag op de schaarse open ruimte zoveel mogelijk worden voorkomen.  
Bovendien schatten wij de mogelijkheid om het natuurgebied (het zgn. politiebosje) 
om te zetten in bedrijventerrein, niet erg hoog in. Het gaat hier immers om een 
gebied, dat volgens het POL onderdeel uitmaakt van de PES, en om een gebied, dat 
volgens de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier is aangewezen als waterbergend 
rivierbed. Als gevolg hiervan is toepassing van de wijzigingsbevoegdheid slechts 
mogelijk, als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. 
 
Duurzaamheid 
 
In het POL is benadrukt dat bedrijventerreinen duurzaam ontwikkeld moeten worden. 
In het voorontwerp-bestemmingsplan “Regionaal Bedrijventerrein de Brem” staat dat 
de gemeente Gennep streeft naar een duurzame inrichting van het bedrijventerrein. 
Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. 
Dit vinden wij veel te vrijblijvend. Op zijn minst zou in de beschrijving in hoofdlijnen, 
behorende bij de bestemming Bedrijfsdoeleinden, hierover iets opgenomen moeten 
worden. 
 
Natuurcompensatie 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan neemt reeds een voorschot op de regeling van 
natuurcompensatie, ingeval het natuurgebied ten noorden van de Karrevenseweg 
plaats moet maken voor het bedrijventerrein. Hiervoor is een zoekgebied opgenomen 
aan de oostgrens van het plangebied, nabij het Langeven. Dit zoekgebied komt ons 
in eerste instantie niet onlogisch voor, zeker in relatie tot de nog te realiseren 
robuuste ecologische verbindingszone. 
Het voorontwerp-bestemmingsplan rept daarnaast van compensatie in een 
ecologische buffer, welke voorzien is aan de noord-, oost- en zuidoostzijde van het 
nieuwe bedrijventerrein. Hier zetten wij echter vraagtekens bij. Het betreft hier een 
buffer van 10 tot 15 meter diep, die eerder te betitelen is als een landschappelijke 
inpassing van het bedrijventerrein. Wij willen erop wijzen dat er bij 
natuurcompensatie geen netto verlies aan natuurwaarden mag plaatsvinden. D.w.z. 
dat er dezelfde natuur (in kwantiteit en kwaliteit) moet terugkomen als er verloren 
gaat als gevolg van de ingreep.  
Voor de precieze omvang, ligging en inhoud van de compensatie zal er eerst een 
compensatieplan moeten worden opgesteld. Een definitief oordeel over de wijze van 
natuurcompensatie zullen wij dan ook pas kunnen geven na bestudering van een 
dergelijk natuurcompensatieplan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tot zover onze opmerkingen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij de 
vaststelling van het plan. 
 
Hoogachtend, 
 
Stichting Milieufederatie Limburg 
Mede namens het Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap 
 
 
 
 
B.N.J. Cobben - beleidsmedewerker 
 


