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Geacht College,  
 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Milieufederatie Limburg op de ontwerp POL-aanvulling 
Robuuste Verbinding Schinveld-Mook. Deze zienswijze wordt ingediend mede namens de Stichting 
Het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer regio Zuid. 
 
Met de Robuuste Verbinding wordt de (grensoverschrijdende) ruimtelijke samenhang van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het gebied tussen Schinveld en Mook aanzienlijk versterkt. Onze 
organisaties kunnen dan ook van harte met het voornemen tot realisatie van deze Robuuste 
Verbinding instemmen. 
De huidige EHS is te versnipperd en onvoldoende samenhangend om als robuust systeem te kunnen 
functioneren en om de effecten op de biodiversiteit van de te verwachten klimaatsverandering op te 
kunnen vangen. Met de realisatie van de Robuuste Verbinding worden natuur- en bosgebieden met 
elkaar verbonden en versterkt en worden enclaves en rafelranden zoveel mogelijk opgevuld, waardoor 
externe (milieu)invloeden verminderd worden. Dit levert niet alleen winst op voor de natuur, maar 
draagt ook bij aan de versterking van het landschap, meer natuur bij de stad, een duurzaam 
waterbeheer en betere recreatiemogelijkheden. 
 
De concrete begrenzing van de Robuuste Verbinding is tot stand gekomen in nauw overleg met de 
agrarische sector. Wij hebben hier begrip voor. Dit heeft er wel toe geleid dat er – om draagvlak onder 
de agrariërs te verkrijgen – concessies zijn gedaan aan een optimale begrenzing vanuit ecologisch 
oogpunt. 
Naar onze mening is de Robuuste Verbinding als gevolg hiervan op een aantal plekken wel erg smal. 
Als voorbeelden kunnen genoemd worden de traverse zuid-oostelijk van Gennep (passage A77) en 
de traverse oostelijk van Posterholt en Echt. Als de betreffende agrariërs op die plekken niet mee 
willen werken aan de totstandkoming van de Robuuste Verbinding, vallen er essentiële gaten in de 
robuuste ecologische structuur. Het aankopen door de overheid van agrarische gronden om er natuur 
te ontwikkelen of het afsluiten van beheersovereenkomsten met de grondgebruiker gebeurt immers op 
vrijwillige basis. 
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Wij pleiten er dan ook voor om de Robuuste Verbinding op een paar – uit ecologisch oogpunt 
essentiële plekken – breder te maken. De terreinbeheerders zullen deze plekken in een aanvullende 
reactie nader duiden. 
 
Voor twee deeltrajecten is de gedetailleerde begrenzing van de Robuuste Verbinding nu nog niet 
bekend. Het betreft delen van de stadsrandzone van Venlo en het gebied Bleijenbeek bij Nieuw 
Bergen. Nadere studie moet voor deze twee gebieden uitwijzen hoe de concrete begrenzing eruit 
komt te zien. 
Beide deeltrajecten vormen belangrijke schakels in de doorlopende ecologische structuur. Wij pleiten 
er dan ook voor om de deelstudies z.s.m. af te ronden, zodat gedetailleerde begrenzing van de 
Robuuste Verbinding ter plekke zo snel mogelijk kan plaatsvinden. In elk geval moet worden 
voorkomen, dat er ruimtelijke ontwikkelingen in beide zones plaatsvinden, die een optimale invulling 
van de doorgaande ecologische structuur ter plekke verhinderen. 
 
Een deel van de Robuuste Verbinding moet noodgedwongen op Duits grondgebied worden ingevuld, 
omdat er aan de Nederlandse kant van de grens te grote barrières liggen als gevolg van bebouwing of 
infrastructuur. Deze grensoverschrijdende ambitie voor de Robuuste Verbinding onderschrijven wij 
van harte. Natuur trekt zich immers weinig van landsgrenzen aan. Dit betekent wel dat zo spoedig 
mogelijk met Duitse partners overeenstemming moet worden bereikt over de realisatie van extra 
natuur en ecoducten op Duits grondgebied. Wij vragen de provincie om voortvarend werk te maken 
van dit grensoverschrijdend overleg. 
 
Uit de landelijke pot van beschikbare hectares voor de realisatie van de Robuuste Verbindingen heeft 
Limburg een bepaald deel toegewezen gekregen. Als nu blijkt dat er na definitieve begrenzing van de 
Robuuste Verbinding Schinveld-Mook (inclusief de gereserveerde ha’s voor de deeltrajecten bij Venlo 
en Bergen en Duitsland) nog ha’s resteren, dan pleiten wij ervoor om deze ha’s in te zetten voor het 
oplossen van bovengenoemde knelpunten (te smalle passages), wanneer zich daar kansen voordoen. 
 
Tot slot vragen wij aandacht voor de doorwerking van het beleid uit deze POL-aanvulling in 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Ervaring leert dat gemeenten in veel gevallen nogal laks zijn 
waar het gaat om nieuw beleid te vertalen in bestemmingsplannen. De provincie kan niet afdwingen 
dat een bestemmingsplan wordt geactualiseerd ten behoeve van de realisatie van de Robuuste 
Verbinding. Voorkomen moet worden dat de totstandkoming van de Robuuste Verbinding gefrustreerd 
wordt door ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijk grondgebied. Aan vigerende 
bestemmingsplannen – hoe gedateerd ook – kunnen immers rechten ontleend worden. Wij pleiten er 
dan ook voor dat de provincie serieus nadenkt welke instrumenten van de nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening zij kan inzetten om de doorvertaling van het beleid uit de POL-aanvulling 
Robuuste Verbinding Schinveld-Mook in gemeentelijke bestemmingsplannen te garanderen. Daarbij 
kan gedacht worden aan het inzetten van instrumenten als de provinciale Ruimteverordening, 
inpassingsplan, aanwijzing, e.d. 
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Tot zover onze opmerkingen. Wij verzoeken uw College om hiermee rekening te houden bij de 
uiteindelijke vaststelling van de POL-aanvulling. 
 
Hoogachtend, 
 
Mede namens de Stichting Het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer regio Zuid 
 
Stichting Milieufederatie Limburg 
 
 
 
Ir. J.H. Heijnen – directeur  
 
 
 
 
 
 


