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VoorwoorddoordeProvincieNoord-Brabant
HetNoord-Brabantsrivierengebiedisopditmomentonderhevigaan
veranderingen.Doorhetoptredenvanenkele"hoogwaters"ismetnamehetaspect
veiligheiddelaatstejarenvansteedsmeerbelanggeworden.Dituitzichvooralin
beleidsmatigeontwikkelingen als"Ruimtevoorderivier"enhetproject
Maaswerken.
Indeuiterwaardenwordenverschillendeprojecten uitgevoerd,zoals
natuurontwikkelingsprojecten, dijkverbeteringsprojecten enontgrondingen-en
recreatieprojecten.
Opditmomentontbreekt hetoverzichtvandeverschillendeontwikkelingenen
projecten, debijbehorende sporen,actorenendetijdsplanningen. Hetisdaardoor
nietmogelijk eengoedeafstemming tussendeverschillende
projecten/ontwikkelingentelatenplaatsvindeneneventuelenieuwe
ontwikkelingen ingangtezetten.
DeProvincieNoord-Brabant heeft ARCADISHeideraijAdviesopdrachtgegeven
omvoorhetNoord-Brabantserivierengebiedeenontwikkelingsperspectief opte
stellen.Hetprojectgebied bestaatuitdeuiterwaardenen-waarrelevant-eenzone
vantweekilometeraandeBrabantsekantvandeMaas-vanMaasheestotaan
Willemstad -,deAfgedamde MaasendeBoven-enNieuweMerwede.
Hoofddoel voorhetopstellenvanditontwikkelingsperspectief ishetverkrijgenvan
inzichtindehuidigeontwikkelinginhetNoord-Brabantsrivierengebiedenhet
gevenvaneendoorkijkindetoekomstigeontwikkelingsmogelijkheden ervan.
Verderdienthetperspectief alseentoetsingskadervoorhuidigeentoekomstige
projecten enontwikkelingen inhetrivierengebied,alsbouwsteenvoorhette
herzienestreekplanenandereprovincialeplannenenalsstimuleringskader voor
nieuweontwikkelingen.
Hetontwikkelingsperspectief geeft daartoeeensamenhangendbeeldvanhet
bestaandebeleid enontwikkelingen endegewensteenmogelijke ontwikkelingen.
Bovendiengeeft hetinzichtinde(o.a.bestuurlijke) verhoudingentussende
actoreninhetrivierengebiedendemogelijkheden dieelkeactorbezitomzijn
eigenbeleidsruimteintevullen.
Hetintegraleontwikkelingsperspectief voorhetNoord-Brabantsrivierengebied
moetwordengezienalseenmogelijke ontwikkelingsrichtingvanditgebied.
Ingrotelijnen isheteennadereuitwerkingvandeabstractere aanduidingenvan
hetrivierengebied zoalsdezeindiverseoverheidsplannen en-beleidsstukken zijn
opgenomen.Nadrukkelijk wordtgesteld datditperspectief eenprodukt isvande
provincieNoord-Brabant.Visiesenstandpunten vandeverschillendegedurende
ditproject geraadpleegdepersoneneninstantieszijn geïnventariseerd enwaar
passendinhetontwikkelingsperspectief opgenomen.
Bijdetotstandkomingvanhetperspectief zijn deinhetrivierengebiedactieve
instantiesbetrokkenviaeentweetalklankbordgroepbijeenkomsten eneendrietal
themabijeenkomsten. Hierbij isduidelijk geworden,datnietallebetrokkenenzich
indeinhoudvanhetperspectief kondenvinden.Inhunreactieshebbenenkele
instantiestekennengegevenzichtedistantiëren vandeinhoudvanperspectief.
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Doordeprovincieisduidelijk gestelddatzijingenomen ismetdewijzewaarop
allepersonen eninstantieshebbenbijgedragen enmeegewerkt aande
totstandkomingvanhetperspectief,maardathetnietdebedoelingisommetalle
partijen overhetuiteindelijk resultaatconsensustebereiken.
HetOntwikkelingsperspectief zalalseenvandebouwstenen voorhetnieuwe
streekplan dienst doen;indeprocedurevoordevaststellingvanhetnieuwe
streekplan hebbenallebetrokkenen allevrijheid enmogelijkheden omhun
belangenenzienswijze intebrengen.
DeProvincie Noord-Brabant danktopdezeplaatsnogmaalsallepersonenen
instantiesdieaandetotstandkomingvanditperspectief hebben bijgedragen.
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Samenvatting
HetNoord-Brabantsrivierengebied isopditmomentonderhevigaan
veranderingen.Doorhetoptredenvanenkele"hoogwaters"ismetnamehetaspect
veiligheiddelaatstejarenvansteedsmeerbelanggeworden.
Indeuiterwaardenwordenverschillende projecten uitgevoerd,zoals
natuurontwikkelingsprojecten, dijkverbeteringsprojecten enontgrondingen-en
recreatieprqjecten.
HetontbreektdeProvincieNoord-Brabant aaneenoverzicht vandeverschillende
ontwikkelingen enprojecten, debijbehorende sporen,actorenende
tijdsplanningen. Hetisdaardoornietmogelijk eengoedeafstemming tussende
verschillendeprojecten/ontwikkelingen telatenplaatsvindeneneventuelenieuwe
ontwikkelingen ingangtezetten.
DaaromisinopdrachtvandeProvincieNoord-Brabanteen
ontwikkelingsperspectief voorhetNoord-Brabants rivierengebied opgesteld.
Ditproject heeft totdoel 'hetbrengenvanafstemming ensamenhangtussenhet
bestaandebeleidendebestaandeplanneninhetNoord-Brabants rivierengebied
teneindedaarmee:
• eenbouwsteentebiedenvoorhetteherzienestreekplanenandereprovinciale
plannen;
• eentoetsingskadertebiedenvoorhuidigeentoekomstigeplannenen
ontwikkelingen voorhet rivierengebied;
• eenstimuleringskader tebiedenvoornieuweontwikkelingen.
Hetprojectgebied bestaatuitdeNoord-Brabantse uiterwaarden(het 'plangebied')
en-waarrelevant -eenzonevantweekilometer aandeBrabantsekantvande
Maas-vanMaasheestotaanWillemstad -,deafgedamde MaasendeMerwede
(het 'studiegebied').
Binnenhetproject zijn driefasen onderscheiden:
• hetinventariseren vanplannenenbeleid voorenontwikkelingen inhetNoordBrabantse uiterwaardengebied;
• hetanalyseren vanprojecten/-ideeen enwensenvanuitdeverschillende
sectoren(sectoralebouwstenen);
• hetuitwerken vaneenintegraalontwikkelingsperspectief.
Gedurendeditproject zijn debelanghebbende partijen ineen communicatietraject
meermalengeïnformeerd enbetrokken.
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Inventarisatie
Van 103projecten enprojectideeën zijn devolgendeparametersachterhaald:
• derichtinggevendefunctie;
• demede-richtinggevende functie;
• destatusvanhetproject of projectidee;
• defasewaarineenproject verkeert.
Eenoverzichtvandeverdelingvandeprojecten overdefuncties die
richtinggevend zijn isinonderstaandetabelgegeven.
Overzicht vanaantalprojectenen
functie enstatus:
Richtinggevendefunctie

projectideeën geclusterd naarrichtin ggevende
Projecten)'-ideeën
Status

Veiligheid tegen hoogwater
Natuur
Recreatie
Landbouw
Landschap/cultuurhistorie
Ontgrondingen/speciewinningen
Scheepvaart
Bebouwing
• woningbouw
• industrie
overig

aantal
16
32
14
1
1
7
1

vastgesteld
5
19
6
0
1
3
0

nietvastgesteld
11
13
8
1
0
4
1

14
8
17

0
1
3

14
7
14

Analyse
Indetweedefasevanhetproject zijn sectoralebouwstenen samengesteld voorde
relevantefuncties inhetplan-enstudiegebied.Indezesamenvattingzijn demeest
relevanteaspecten diebijhetopstellenvandebouwstenen aandeordezijn
gekomen,weergegeven.
Aandachtspunten "Veiligheid tegenhoogwater":
• deontwikkelingen binnendehoogwaterproblematiek hebben het Rijk
(MinisterievanVROMenMinisterievanV&W)ertoeaangezet omaanvullendopdegenoemdemaatregelen inhetkadervannoodwet-in 1996de
beleidslijn RuimtevoordeRiviervasttestelleneninwerkingtelatentreden;
• inhetkadervanruimtevoorderivierzijn voorhetstudiegebied twee
overkoepelendeprojecten vanbelang:hetproject Maaswerken enhetproject
IntegraleVerkenningBenedenrivierengebied (IVB);
• opkortetermijn lijkt deveiligheidtegenhoogwaterteworden gewaarborgd
doorrecentuitgevoerdeprojecten aandijken enkadesendoordeuitvoeringvan
hetproject Maaswerkeneneendrietal kleinereprojecten inhet
benedenrivierengebied (Aakvlaai,DomboschenPontenierskazerne);
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• doordevoortschrijdende toename van derivierafvoer zijn hoogstwaarschijnlijk

opmiddellangeenlangetermijn aanvullendemaatregelennodig.
Aandachtspunten natuur:
• hetgehelebuitendijkse gebiedinNoord-Brabant ligtindegroene
hoofdstructuur (GHS).Uitbreiding,intensiveringennieuwvestigingvan
intensievevormenvanruimtegebruik alsmederuimtelijke ingrepeninbodemenwaterhuishoudingbinnendeGHSwordenzoveelmogelijk tegengegaan;
• deEcologischeHoofdstructuur (EHS)isdeprovincialeinvullingvanhet
Natuurbeleidsplan;
• voordefunctie natuurishetuiterwaardengebied volopinbeweging.Eengroot
aantalprojecten wordtgeïnitieerdvanuitdeecologischesector,enineengroot
aantalprojecten isdefunctie natuurbij inrichtingsplannenmederichtinggevend;
• vanuitdefunctie natuurstaathetfunctioneren vanhetrivierengebiedals
ecologisch netwerkcentraal.Deriviermoetplaatsbiedenvoorduurzame
populatiesvankenmerkendesoorten;
• naasthetrealiserenvaneenecologischnetwerkisbehoudvanbestaande
natuurwaarden eenaandachtspunt enmoetwaarmogelijk wordeningespeeldop
hetbenuttenvan ontwikkelingsmogelijkheden.
Aandachtspunten recreatieentoerisme:
• hetStreekplan Noord-Brabant geeft voordesectorrecreatieinhet
uiterwaardengebied devolgendeuitgangspunten;
• hetstimuleren enontwikkelenvantoeristisch-recreatief gebruiklangsde
rivieren eninMidden-Brabant;
• behoudenenversterkenvanbestaandevoorzieningen enversterkenvan
gebiedseigenkenmerkenenkwaliteiten;
• relevanteprojecten enprojectideeën vanuitdesectorrecreatiehebbenmetname
betrekkingophetaanleggen ofuitbreidenvanhavens.Verderbestaanerenkele
projecten enideeënvoordewaterrecreatieenvooraanlegvaneen
Maasboulevard.Ineengrootaantalprojecten isrecreatieeenmederichtinggevende functie;
• vanuitdesectorrecreatiezindevolgendebelangrijkste aandachtspunten
aangegeven:
• hetsamengaanvandefuncties voordeMaasvoorwatervoorziening,natuur,
transport,toerismeenrecreatie;
• hetbenutten vanderecreatief-toeristische potentiesvandeaanhetwater
gelegenkernenmeteencultuurhistorischebetekenis;
• hettotstandbrengenvaneensamenhangendestructuurvan ruimtelijke
mogelijkheden meteenaandevraagaangepast maatregelenpakket;
• hetstimulerenvaneengevarieerd aanbodaanvaarmogelijkheden en
aanlegplaatsen;
• hetrealiserenvanrecreatieveverbindingszonestussendeindeuiterwaarden
gelegenwaterrecreatieprojecten enhetachterliggende gebied;
• hetbenuttenvandemogelijkheden voorhetbevorderenvanbuiten-en
bewegingsrecreatie;
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• hetversterken vannatuurgerichterecreatie;
• verderiservoorzoweldewaterrecreatiealsderivierbegeleidende recreatieve
ontwikkelingeenaantalaandachtspunten geformuleerd.
Aandachtspunten landbouw:
• doordeprovincie Noord-Brabant isinhaarStreekplan eenAgrarische
Hoofdstructuur (AHS)uitgewerkt.Indegebieden indeAHSishetbeleid
gericht ophetinstandhouden enwaarmogelijk versterken vandebestaande
productiestructuur vandeland-entuinbouw.Debuitendijkse gebieden zijn
geheelbegrensdalsGHS,deAHSbevindtzichgeheel binnendijks;
• HetbeleidvoordeindeGHSgelegenlandbouwgronden isgerichtop:
• extensiveringvanhet grondgebruik;
• hetbevorderen vangrondgebondenveehouderij enecologischelandbouwin
gebieden meteen,gedurendedeplanperiode,blijvend agrarischefunctie in
natuurkern-en natuurontwikkelingsgebieden;
• binnenhetstudiegebied isvanuitdeagrarischesector 1 project ingebracht,de
uitbreidingvandeglastuinbouw tenzuidoosten vanAndel.Daarnaastwordt
landbouwvooreenaantalprojecten enprojectideeën als mede-richtinggevend
genoemdbijdeuitwerking;
• vanuitdesectorlandbouwishetvanbelangdaterperspectief voorde
landbouw moet blijven;
• desectorsteltdat:
• buitendeEHSgeenlandbouwmagwijken voornatuur;
• binnendeGHSdecontinuïteit vanagrarischeactiviteiten nietmagworden
aangetast;
• doordesectorisaangegeven datallegrondenindeuiterwaarden vanbelang
zijn voordeagrarischesector,medegeletopdebehoefte aanextensivering;
• agrarisch natuurbeheer is,weliswaaropbasisvanvrijwilligheid, goed mogelijk
indebegrensde reservaats-,natuurontwikkelings-enbeheersgebieden.Vanuit
deagrarischesectoriserintoenemende matebelangstellingvoorparticulier
natuurbeheer.
Aandachtspunten landschap:
• hetStreekplan Noord-Brabant noemtvoordesectorlandschapdevolgende
relevante aandachtspunten:
• handhavingenversterkingvandekarakteristieke landschappelijke
kenmerken inhetrivierengebied isvanbelang;
• ontgrondingsplassen, toeristisch-recreatieve voorzieningenen
dijkverbeteringsprojecten moetenzorgvuldiginhetlandschapworden
ingepast;
• inhaarnatuurbeleidsplan geeft deprovincieNoord-Brabant aandatzowel
binnenalsbuitendeGHSgestreefd moetworden naarinstandhoudingvan
kleine landschapselementen;
• hetaantalprojecten ofprojectideeën datwordtgeïnitieerd vanuit desector
landschapisgering.Daarentegen islandschapbijveel projecten/projectideeën
mede-richtinggevend voordeuitwerking;

ARCADIS

110502/ZF9/1F1/000041

• daarnaastzijn vanuitdesectorlandschapdevolgendegewensteontwikkelingen
genoemd:
• aanhakenbijhetlandschappelijke 'frame' vandijken, (water)wegen,
ontginningslijnen enverkavelingsrichting;
• plaatselijk ontgronden vanrivierbeddingen,dichtgestortewielen,tracéafsnijdingen vandijken,zodathetwaterterugnaardedijkwordtgebrachten
plaatselijk hettracévanvoordeMaaskanalisatiewordthersteld;
• hetsanerenvannietgebiedseigenontwikkelingen inhet uiterwaardengebied
diehetgebiedontsieren;
• hetwaarmogelijk ontwikkelenvangebiedseigen landschappelijke waarden.
Aandachtspunten ontgrondingen/speciewinningen:
• inhaarStreekplangeeft deprovincieNoord-Brabant aandatontgrondingen
binnendeGHSwordenuitgesloten,tenzij dezeplaatsvindentenbehoevevan
natuurontwikkeling;
• binnenhetprojectgebied ismomenteelsprakevantweegrootschaligeendiepe
ontgrondingen,tewetendeKraaijenbergse plassenendeLithseHam;
• overigegrootschaligeontgrondingen zijn buitendijks nietaandeorde;
• debeleidsnotitie 'Actief BodembeheerRivierengebied' vanhetMinisterievan
V&Wgeeft aanopwelkewijzemetverontreinigdespeciebijdeinrichtingvan
groterivierendienttewordenomgegaan.Dezenotitiebepaaltde
randvoorwaardenvoormetname natuurontwikkelingsprojecten;
• verdereaandachtspunten voorontgrondingen zijn:
• vooreenintegraleaanpakmetwin-winsituaties(o.a.ontgrondingen,natuur,
retentie,recreatie)ishetessentieeldathetontgrondendbedrijfsleven ineen
zovroegmogelijk stadiumbijdeplanvormingbetrokkenwordt;
• binnendijkse kleiisvoorhetovergrotedeel(ordegrootte90%)onbruikbaar
indekleiverwerkendeindustriealsgevolgvandespecifieke eigenschappen
vandieklei;
• vanuitdesectorwordtaandachtgevraagdvooreenprovinciaal
spreidingsbeleid vantoekomstigeontgrondingslocaties vanvoldoende
omvang;
• desectorpleitvoorhettoestaanvanomputten.Opdezemanierbehoren
diepeontgrondingen buitendijkstotdemogelijkheden enwordtde
afwerking vaneendiepeontgrondinggerichtopeenwin-win-situatie.
Aandachtspunten scheepvaart:
• deMaasroutebehoortvolgenshetStructuurschema VerkeerenVervoer2tot
hetlandelijk vaarwegennet alshoofdvaarweg, klasseV.Datwilzeggeneen
vaarwegbevaarbaarvoorschepentot3000ton.NuisdeMaasbevaarbaarvoor
schepentot2500ton;
• zoalsindeVierdeNotaWaterhuishouding aangegeven moeteengoede
afwikkeling vanhetscheepvaartverkeerwordenbevorderd doorknelpuntenin
devaarweginfrastructuur aantepakken.Bijzeerhogeafvoeren kande
scheepvaartwordenbeperktofzelfsgestremd;
• eenverbeteringvandeMaasroutemoetleiden totmeervervoeroverwateren
minderoverdeweg('Modal Shift');
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• deinvloedvanscheepvaart opderuimtelijke ontwikkelingen inhet
uiterwaardengebied isrelatief geringdaarnagenoeggeensprakeisvan
aanvullend ruimtebeslag.
Aandachtspunten bebouwing:
• hetStreekplan Noord-Brabant steltdatnieuwbouwvanburgerwoningen inhet
buitengebied uitgesloten is.Debouwvanbedrijfswoningen isalleentoegestaan
bijeenaanhetbuitengebied gebondenbedrijf,alsditnodigisvoorexploitatie
vanhetbedrijf nuenindetoekomst.Nieuwebebouwingwordtgeweerdinde
Groene Hoofdstructuur;
• inhetStreekplan vanNoord-Brabantstaatdatindustriële activiteitengebundeld
engeconcentreerd moetenwordenindestedelijke gebieden,conform het
verstedelijkingsbeleid enhetgroeiklassebeleid;
• degeïdentificeerde projecten enprojectideeën totwoninguitbreiding hebben
alleenbetrekkingopbinnendijkse gebieden;
• hethandhavenvandehuidigebebouwingisbeschouwd alseen belangrijk
aandachtspunt;
• bijagrariërsinhetbuitendijkse gebiedbestaat nadrukkelijk dewensom,indien
noodzakelijk voordecontinueringvanhetbedrijf, mogelijkheden tekrijgen tot
uitbreidingvandebestaande bedrijven;
• vanuitdesectorindustriegeldtdewenstotinbreidingopbestaande
hoogwatervrij gelegenbuitendijkse industriegebieden.
Uitwerking
Omtekomentoteenintegraalontwikkelingsperspectief zijn ineeniteratief proces
devolgendestappen doorlopen:
• vaststellen vanuitgangspunten dierandvoorwaardenstellend zijn voorhet
integraalontwikkelingsperspectief;
• formuleren vansectoralevisiesen richtlijnen;
• samenstellen kaartintegraalOntwikkelingsperspectief.
Devolgendeuitgangspunten zijn alsrandvoorwaardenstellend beschouwdvoorhet
uitwerken vaneenintegraalontwikkelingsperspectief:
• conform hethuidigerijksbeleidenprovincialebeleid isveiligheidtegen
hoogwatereenrandvoorwaardenstellende functies voorhet uiterwaardengebied;
• naastdefunctie veiligheid tegenhoogwateris,conform hethuidige rijksbeleid
enprovincialebeleid,natuureenvanderichtinggevendefuncties;
• defunctie scheepvaart is,inovereenstemmingmethetrijksbeleidenprovinciale
beleid,eenrichtinggevende functie voordevaarroute.Voorhetplangebied is
dezefunctie tebeschouwen alseenrandvoorwaardenstellende functie;
• naastdefuncties veiligheid tegenhoogwaterennatuuris,conform het
rijksbeleid enhetprovincialebeleid,defunctie recreatieeenbelangrijke mederichtinggevende functie;
• binnendit project vindtinbeginselgeennieuwevisie-ofplanvormingplaats;
• vastgesteldeplannen moetenindesectoralevisiesenrichtlijnen worden

ingepast.
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Demeestrelevantegehanteerderichtlijnen zijn hiernaper functie/sector
weergegeven.
Richtlijnen vanuitdefunctieveiligheidtegenhoogwater
Traject MaastotHedel
Voordekortetermijn biedendeinhetkadervanhetproject Zandmaas
voorgesteldemaatregelen voldoendeveiligheid tegenhoogwater.
Voorhettraject vandeMaastotHedelmoetopmiddellangetotlangere termijn
wordengedachtaandevolgendemaatregelen:
• realiseren vannatuur(vriendelijkeoevers;
• aanlegvan retentiegebieden;
• verruimendemaatregeleninhetzomerbed;
• verruimendemaatregelen inhetwinterbeddoorontgrondingen;
• verruimendemaatregelenbuitenhethuidigewinterbed doordijkverlegging en
retentie.
Traject Maas(vanaf Hedel),AmerenBergscheMaas
Voordeopkortetermijn teverwachtenmaatgevendewaterstanden lijkende
autonomerivierbedverruimendemaatregelenvoldoende(Dombosch,
Pontenierskazerne enAakvlaai).
Opmiddellangeenlangetermijn moetookvoordittraject rekeningworden
gehoudenmetnoodzakelijke grootschalige inrichtingsmaatregelen. Hierbijmoet
primairwordengedacht aanhetwaarmogelijk terugleggenvandehuidigedijken
naardeoudedijktrajecten. Maarookdeoplossingsrichtingaanlegvan 'eengroene
rivier'doorhetlandvanAltenamoetwordenopengehouden
Traject Boven-MerwedeenNieuweMerwede
Voordeopkortetotmiddellangetermijn (totcirca2015)teverwachten
maatgevendewaterstanden lijken devolgendemaatregelenpakketten voldoende
mogelijkheden tebieden:
• rivierverruiming buitendijks;
• rivierverruiming binnendijks (Kievitswaard,Noordwaard,Sliedrechtse
Biesbosch,Kopvan 't LandenEilandvanDordrecht).
Voordelangetermijn (periode2015-2050)moetrekeningwordengehoudenmet
noodzakelijke aanvullendegrootschaligemaatregelen.Ineersteinstantiemoethier
wordengedachtaanhetbetrekkenvandeBiesboschinde rivierafvoer.
Traject HollandschDiep
Metnamevoordelangeretermijn (2015-2050)lijkt hierbehoefte tebestaanaan
eengrootbergingsgebied.
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Richtlijnen vanuitdesectornatuur
Opbasisvandevolgenderichtlijnenisopeenwerkkaart eensectoralevisienatuur
samengesteld:
• hetecologisch functioneren isprimairgebaseerd opinvullingvande
ecologische netwerkfunctie;
• voordeecologischenetwerkfunctie isontwikkelingvanooibosnietalleen
noodzakelijk binnennatuurontwikkelingsgebieden, maarookin
reservaatsgebieden EHSennatuurkerngebieden GHSmetlageactuelewaarden.
Vanzelfsprekend dientinvoorkomendegevallen tewordenvoorzienin
compensatieconform debeleidslijn RuimtevoordeRivier';
• bestaandehogegeomorfologische waardenblijven gehandhaafd ofworden
verderontwikkeld/hersteld;
• bestaandenatuurwaarden blijven gehandhaafd voorzoverdezein
overeenstemmingzijn metdevoorhetbetreffende deeltraject geformuleerde
streefbeelden.
Richtlijnen vanuitdesectorrecreatie
• richtenopextensief recreatief medegebruik vangeheleuiterwaardenlandschap;
• omnatuurwaarden tebeschermenrichtenopzonering:
• rondomcultuurhistorischwaardevollestedenrecreatief gebruik faciliteren;
• inmeestwaardevollegebieden recreatieve mogelijkheden beperken;
• verminderenvanderecreatievedrukinverstoringsgevoeligegebiedendoor
hetontwikkelen vanalternatieverecreatievekerngebieden;
• ontwikkelenvaneenrecreatief netwerkvoorfietsers enwandelaarsverhogen
vanvariatieaanvaarroutes.
Richtlijnen vanuitdesectorlandbouw
Debinnendebeleidslijn RuimtevoordeRiviervanuit desectorlandbouwte
handhavenrichtlijnenvoordesectoralevisiezijn:
• binnendebegrenzingvandeGHSrichtenvandelandbouw opextensivering.
Mogelijkheden hiertoebiedenhetbevorderen vangrondgebonden veehouderij
enecologischelandbouwinnatuurkern-ennatuurontwikkelingsgebieden. Het
beleidbiedt hiertoetevensaanknopingspunten indeoostelijke Maasvalleiwaar
isvoorgesteld omlandbouw metverbrededoelstellingtestimuleren;
• conform debeleidslijn RuimtevoordeRivierwordtuitbreidingvande
bebouwinginhetbuitendijkse gebied niet toegestaan;
• voorhetbinnendijkse gebied,meerspecifiek deonderdelen vandeAHS,ishet
strevengerichtophetinstandhoudenenwaarmogelijk versterkenvande
landbouwkundige functie;
• voorbinnendijkse retentiegebieden ishetstrevenombijeenbestaande
landbouwkundige functie dezefunctie ookinstandtehouden.
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Richtlijnen vanuitdesectorlandschap
Desectoralevisielandschapisgrotendeelsgebaseerdopdeaandachtspunten
vanuitdesector:
• handhaven enversterkenvanlandschappelijke karakteristiek,gekenmerktdoor
derivierenendijken;
• landschappelijke inpassingvanontgrondingsplassen, toeristisch-recreatieve
voorzieningen en dijkverbeteringsprojecten;
• strevennaarinstandhoudingvankleine landschapselementen;
• binnendeGHSafstemmen vandelandschappelijke inrichtingopde
natuurfunctie waarbijdecontinuïteit indelandschapsontwikkelingop
hoofdlijnen wordtgewaarborgd;
• waarmogelijk handhaven vanhogelandschappelijke waarden.
IndesectoralevisieishetMaasheggenlandschapgrotendeels geconserveerd:
• bijdestuwbijSambeekiseennevengeul voorgesteld;
• hetvoorstelisomoudeMaasmeandersteherstellenenteaccentueren;
• ookwordterweerruimtegegevenaanrivierdynamiek enwordener
natuurvriendelijke oeversaangelegd langsgrotedelenvanderivier,de
nevengeulenendeoudemeanders;
• inhetstroomafwaartse deelvanhetplangebied ligthetaccentvandeinrichting
op getijdenatuur;
• inhetheleplangebiedwordtgestreefd naareenbloemrijke, natuurlijke
inrichtingvandedijken.
Richtlijnenvanuitdesectorontgrondingeni'speciewinningen
• ontgrondingen enspeciewinningen gaanvollediggelijk opmethetrealiseren
vanruimtevoorde rivier;
• ontgrondingenvindenalleenplaatsvolgensbestaandeoflopende
ontgrondingen enverleende ontgrondingsconcessies.
Richtlijnen vanuitdefunctiescheepvaart
Devanuitdefunctie scheepvaart ingebrachteaandachtspuntenpassenbinnende
beleidslijn RuimtevoordeRivierenkunnenalssectoralerichtlijnenworden
gehandhaafd. Detehanteren richtlijnen zijn:
• versneld inlopenvanachterstalligonderhoud;
• vergrotenvandeschutcapaciteit doordebouwvandetweedesluisinLith;
• optimaliseren vandegebruiksmogelijkheden doorhetvergrotenvande
diepgangvan3mnaar3.50mdoorpeilverhogingopdestuwpandenGraveen
Sambeek(Maasroute2015);
• oplangetermijn hetverbeteren vandegebruiksmogelijkheden dooraanpassen
vandevaarwegvoortweebaksduwvaart (Maasroute,klasseVb).
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Richtlijnen vanuitdefunctiebebouwing
Debeleidslijn RuimtevoordeRiviergeeft zeerduidelijke randvoorwaarden voor
bebouwingindeuiterwaarden.Dehiernagenoemderandvoorwaarden zijn
gehanteerd alssectoralerichtlijnenvanuit defuncties woningbouwenindustrie:
• geenuitbreidingvanhuidigebebouwingen;
• "Ja,mits-beleid"voorindustrie.Bijbestaandeindustrieoptermijn strevennaar
invullingconform debeleidslijn RuimtevoordeRivier.Alleen riviergebonden
industrie,gebondenzijn desitueringinhetwinterbed,ishierin toegestaan.
Hetontwikkelingsperspectief isruimtelijk weergegeven opdeinditrapport
opgenomen deelkaart (zienadesamenvatting).
Zoalsindeuitgangspunten aangegeven,zijn defuncties veiligheid tegen
hoogwaterendefunctie natuurinbelangrijke matesturend voordegewenste
ontwikkelingen inhetplangebied.Daarnaast isdefunctie recreatievoorde
gewensteontwikkelingen beschouwd alseenbelangrijke mede-richtinggevende
functie. Defunctie scheepvaart israndvoorwaardenstellend,waarbijditmetname
betrekkingheeft opontwikkelingen inhetzomerbed enhetpeilbeheer.
Bovengenoemdevierfuncties, veiligheid tegen hoogwater,natuur,recreatieen
scheepvaart,zijn functies diezichinhetplangebied inbelangrijke matezullen
ontwikkelen.
Deoverigefuncties zijnvoorhetontwikkelingsperspectief,conform hethuidige
beleid,beschouwd alsvolgendefuncties. Derichtinggevendefuncties biedenaan
deoverigefuncties ofwel mogelijkheden (bijvoorbeeld voor
ontgrondingen/speciewinningeneninbeheerstechnischezinvoorde functie
landbouw)danwelbeperkingen(voordefuncties woningbouwenindustrieen
vooreenverdereeconomischeontwikkelingvandelandbouw).
Voordekortetotmiddellangetermijn zijn potentiële rivierverruimende
maatregelen inhetontwikkelingsperspectief opgenomen dieaansluitenbijdereeds
inganggezette ontwikkelingen.
VoorhetgestuwdedeelvandeMaas(bovenstroomsvanLith)ishierbij
aangeslotenbijdegrootschalige projecten inhetplangebied:
• deinhetkadervanhetproject FortSt.Andriesvoorgesteldemaatregelen voor
deLithseHamendeHemelrijkse waard;
• deinhetkadervanhetproject Zandmaas/Maasroute voorgestelde maatregelen.
Daarnaastzijn lokaleinitiatieven voornatuurontwikkelingopdekaartvoorhet
Ontwikkelingsperspectief opgenomen.
Voorhetdeelvanhetplangebied bovenstroomsvanLithzijn inhet
ontwikkelingsperspectief tevensgebiedenopgenomendieinhetkadervande
functie veiligheid tegenhoogwateropmiddellangeenlangeretermijn mogelijkeen
rolgaanspelen:
• opnemen vandegeselecteerde retentiegebieden alszoekgebieden voorretentie.
Alsmeest kansrijk buitendijkse gebiedenzijn aangegeven degebieden Keenten
LithseHam.Alsmeestkansrijk geachtebinnendijkse gebieden zijn opde
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visiekaartopgenomen;St.Agatha,omgevingKraaijenbergse Plassen,DeursenDennenburg,Lith-Maren-Kessel;
• huidigebinnendijkse gebiedendiedoordijkverplaatsing aandebuitendijkse
gebieden kunnenworden toegevoegd;
• dehuidigebuitendijkse gebiedendiedoorverlagingmogelijkheden biedentot
rivierbedverruiming. Daarbuitendijks allegebiedenvoorrivierverruimende
maatregeleninprincipeinaanmerkingkomen,zijn dezenietalsapartelegendaeenheidopdekaartvanhetontwikkelingsperspectief aangeduid.
Voorhetstroomafwaarts vanLithgelegendeelvanhetplangebiedzijn inhetkader
vandebeleidslijn RuimtevoordeRivierdelokaleinitiatievenvoor
natuurontwikkelingenrivierbedcompensatieovergenomen.
Voordemiddellangeenlangetermijn zijn ookvoorditdeelvanhetplangebiedop
dekaartvanhetontwikkelingsperspectief gebieden aangegevenwaarde
mogelijkheden tothetbiedenvanruimtevoorderiviermoetenwordenverkend.
Debuitendijks gelegengebiedendieinprincipealleoplangetermijn voor
rivierverruimende maatregelen inaanmerkingkomen,zijn nietalsapartelegendaeenheid aangegeven.Binnendijks zijngebieden aangegeven als 'reserveerruimte
ruimtevoorderivier',dievanoudshereenrolhebbengespeeldalsoverlaatgebied,
relatief laagliggenenrelatief schaarsbebouwdzijn.InhetlandvanHeusdenen
Altenaisvoorzien ineengrootgebieddatisaangegeven als'reserveerruimtevoor
derivier'.Binnenditgebiedkunnenmogelijkheden wordenverkendvoorde
realisatievaneen'groenerivier'.Daarnaast ishetsteurgatenomgeving
aangegeven als'reserveerruimtevoorderivier'.Afvoer vanhetwatervande
Boven-MerwedeviahetsleutelgatkanbijdeBiesboschsluienwordengerealiseerd.
Hetontwikkelingsperspectief voorziet ineenecologischenetwerkfunctie vooreen
duurzameontwikkelingvankenmerkendenatuurwaarden vanhet Noord-Brabantse
rivierengebied. Lokaalheeft dittotgevolgdatdeagrarischefunctie binnendeGHS
moetwordenafgestemd oprandvoorwaarden dievanuitdeecologische
netwerkfunctie wordengesteld.MetnamegebiedenvandeGHSwaarinhetkader
van'veiligheid tegenhoogwater' maatregelenmoetenwordengenomen,komen
hiervoorheteerst inaanmerking.
Binnenhetecologisch netwerkislokaalookvoorzien inderealisatievanooibos.
Opmeerdereplaatsenisinhetontwikkelingsperspectief ingezetophetherstellen
vanoudenevengeulenendeontwikkelingvanmoeras.
Binnenhetontwikkelingsperspectief wordtgestreefd naareenaaneengeslotenlint
vannatuur(vriende)lijke oeverslangsdeNoord-Brabantserivieren(ziekader
natuur(vriende)lijke oevers).
Naastdefunctie alswaterkeringzijn inhetontwikkelingsperspectief dedijkenvan
essentieelbelangalsecologischecorridor(metnamedroge,bloemrijke
dijkvegetaties) enalsonderdeelvanhetrecreatief netwerk.
Hetontwikkelingsperspectief voorziet indoorlopende fietsroutes langshetgehele
plangebied.Waarmogelijk moetengroenedijken wordenbenutomrecreatief
aantrekkelijke fietsroutes terealiseren.

ARCÄD1S

110502/ZF9/1F1/000041

Erisvoordeprovinciegeenaanleidingomvoornieuweindustriëleactiviteitenvan
debeleidslijn aftewijken.Inhetontwikkelingsperspectief isvoorgesteld omop
langeretermijn ookbestaandeincidenteleindustriële activiteiten,dienietals
riviergebonden wordenbeschouwd,waarmogelijk uitteplaatsenuithetwinterbed.
Hethuidigebeleidvormteenbelangrijk uitgangspunten voorhetsamenstellenvan
hetontwikkelingsperspectief.Doorvoortschrijdend inzichtinderuimteclaimsvan
derichtinggevende functies (metnameveiligheidennatuur)geeft het
ontwikkelingsperspectief lokaalontwikkelingen aandienietgeheelworden
afgedekt doorhethuidigebeleid.Hiernazijn debelangrijkste aspectenvande
doorwerkingvanhetontwikkelingsperspectief ophetbestaandebeleid aangegeven.
RestrictiefbeleidReserveergebiedRuimtevoordeRivierenzoekgebiedenretentie
Daarhetmomenteel nognietduidelijk welkevandezoekgebieden voorretentie
daadwerkelijk alszodaniggebruiktgaanwordenmoetindezegebiedeneen
restrictief beleidwordengevoerd tenaanzienvanuitbreidingvanbestaande
'kapitaalintensieve'functies ofontwikkelingvannieuwefuncties die conflicteren
meteenfunctie ruimtevoorde rivier.
LokaaluitbreidenvandebegrenzingvandePEHS
Binnendehuidige,vastgesteldebegrenzingvandePEHS,isderealisatievande
netwerkfunctie voorgewenstedoelsoortenniet mogelijk.
Daaromisopdekaartvanhetontwikkelingsperspectief defunctie natuurvooreen
deelvandeGroeneHoofdstructuur, waareenagrarischebestemminggeldt,ookals
richtinggevend aangegeven enalszodanigingevuld.Deagrarische functie zalhier
tendienstemoetenzijn vandenatuurfunctie. MetnamediegebiedenvandeGHS
meteenagrarischebestemming,waarrivierverruimendemaatregelen noodzakelijk
blijken,voordezeintegraleontwikkelingvanveiligheid,landbouwennatuurin
aanmerking.
Zoneringsbeleidvoorrecreatieveactiviteiten
Hetontwikkelingsperspectief voorziet ineenzoneringsbeleid voorrecreatieve
activiteiten.
Mogelijkheden vooragrarisch natuurbeheerop degraslanden
DrogeennattegraslandenbinnendeaanwijzingGHS-kerngebied kunnenzowel
doorreservaatvormingalsdooragrarischofparticulieren natuurbeheer behouden
ofverderontwikkeldworden.
Zwarebeheerspakketteneninrichtingsmaatregelen voorEHS-beheersgebied
Binnendeaanwijzing EHS-beheersgebied kunnende natuurdoelstellingen
uitsluitend gerealiseerd wordendoorhetafsluiten vanzwarebeheerspakketten,
gerichtopbotanischeontwikkelingrichtingdrogeofnattebloemrijke graslanden.
Insommigegevallenzullendaarbij ookinrichtingsmaatregelen als
maaiveldverlagingnoodzakelijk zijn.
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Voorvrijwel hetgeheleplangebiedwordtextensief recreatief medegebruik
nagestreefd. Gebiedenindedirectenabijheid vancultuurhistorisch waardevolle
locatieszijn opdekaartvanhetontwikkelingsperspectief aangegeven alsgebieden
waarhetextensief recreatief gebruikkanwordengestimuleerd doorhet aanbrengen
vankleinschaligevoorzieningen.Vaneenbeperkingvanderecreatieve
mogelijkheden isinhetontwikkelingsperspectief alleensprakeindeBiesboschen
lokaallangsdeAfgedamde Maas.Ditomdeverstoringsgevoelige natuurwaarden
voldoendeontwikkelingsmogelijkheden tebieden.Ommogelijkheden tescheppen
omderecreatievedruklangsdeAfgedamde Maasteverminderen isinhet
ontwikkelingsperspectief voorgesteld om,naastderealisatievanhetAakvlaaiproject,eenanderuitwijkgebied voorrecreatieteontwikkelen.DeOverdiepsche
Polderbiedthiertoegoede mogelijkheden.
DeopdeStreekplankaart aangegevendrielocatiesdievan bovenregionale
recreatief belangzijn,zijnookinhetontwikkelingsperspectief gehandhaafd.
Lokaalwordtinvullinggegevenaandewenstotnieuwevaarroutesdoorhet
bevaarbaarmakenvanoudegeulenwaaraanookeenecologischeen
landschappelijke functie wordtgekoppeld.
Binnenhetkadervanontwikkelingsperspectief islandschapbeschouwd alseen
resultantevandeinvullingvanfuncties. Desalnietteminvormende
landschappelijke waardenvanhetMaasheggenlandschap aanleidingomindit
gebiedprimairtestrevennaarbehoudvandehuidigewaarden.Lokaalis
voorgesteld omdelandschappelijke waarden teversterkendoorhetherstellenvan
eenoorspronkelijke Maasmeander.
Binnenhetontwikkelingsperspectief isplaatsingeruimd voordeagrarischesector.
Deagrarischesectorkaneenstructurelerolvervullenvoorderealisatievanhet
ontwikkelingsperspectief.Buitendijkswordtechteralleenextensievelandbouw
toegestaan.
Tenaanzienvanontgrondingen volgthetontwikkelingsperspectief hetinhet
streekplan aangegevenprincipedatbuitendijks indetoekomst alleensprakekan
zijn vanondiepe ontgrondingen.
Inhetontwikkelingsperspectief isrekeninggehouden metderandvoorwaarden die
vanuitdesectorscheepvaartwordengesteld.Hierbij moetwordengedacht aanhet
handhavenvanzichtlijnen enhethandhaven vande 'bakenbomen'.
Tenaanzienvandefunctie bebouwinginhetbuitendijkse gebiedsluithet
ontwikkelingsperspectief volledigaanbijdebeleidslijn RuimtevoordeRivier.
Inhetkadervanhetgaranderenvandeveiligheid opmiddellangeenlangere
termijn zijn opdekaartvoorhetontwikkelingsperspectief reserveerruimtesvoor
ruimtevoorderivierenzoekgebieden voorretentie aangegeven in binnendijks
gelegengebieden.Ingenoemdegebieden moetenzodanigemaatregelen worden
genomendatveiligheid kanwordengegarandeerd voordebestaandebebouwing.
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Industriëleactiviteiten buitendijks
Tenaanzienvandebuitendijkse industriëleactiviteitenwijkt het
ontwikkelingsperspectief opdevolgendetweepuntenafvanhethuidigebeleid:
• hetontwikkelingsperspectief streeft naarhetoplangetermijn sanerenvan
bestaandeniet-riviergebonden industriële activiteiten,zekerdaarwaardezehet
landschapontsieren;
• inhetontwikkelingsperspectief isvoorgesteld omgenuanceerd omtegaanmet
derichtlijnen vanuitdebeleidslijn ruimtevoorderivier,daarwaardit
inbreidingbetreft opbestaandeindustrieterreinen.Lokaal kunnen
mogelijkheden totinbreidingwordengeboden.

ARCADIS

110502/ZF9/1F1/000041

Kortetoelichtingophet ontwikkelingsperspectief
Voorhetsamenstellen vandevooruliggendekaartvanhet
Ontwikkelingsperspectief Noord-Brabants Rivierengebied isgebruikgemaaktvan
vastgesteldeprojecten waarvooreenruimtelijke uitwerkingvoorhandenwas,
vastgesteldeprojecten dienognietruimtelijk zijn uitgewerktennietvastgestelde
projecten enideeën.Vanhetbeperkt aantalprojecten waarvooreen ruimtelijke
uitwerkingvoorhandenwas,isdezeruimtelijke uitwerkingintegraalopgenomenin
hetontwikkelingsperspectief.Dezeprojecten zijn niet alszodanigherkenbaarop
devooruliggendekaart,maarzijn welindehieraantengrondslagliggende
digitalebestanden herkenbaar.Deoverigeruimtelijke uitwerkingenzijn ingevuld
volgenseeninhetrapport 'Ontwikkelingsperspectief Noord-Brabants
Rivierengebied' beschreven stappenplan.Hetontwikkelingsperspectief geeft
hiermeeeensamenhangend beeldvanhethuidigebeleid,ontwikkelingen,
projecten enprojectideeën, uitgewerkt ineenvisiedieeenvandemogelijke
ontwikkelingsrichtingen aangeeft.
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projectvastgesteld •project/Ideea
metrichtinggevendefunctie
° projectnaam (projectnummer)
• RvR
• natuur
• landschap/cultuurhistorie
• landbouw
• recreatie
• ontgronding/speciewinning
• bebouwing
• overig

^ zoekgebied retentie
reserveergebied ruimtevoor rivier (binnendijks)
~ j getijde natuur
• ooibos enmoeras
•vochtig/droog/nat grasland
jfHÜï behoudhuidig landschappelijk patroon
LJ
H vestingstad
~ landbouwfunctietendienstevan natuurfunctie
'Il
^ beperken recreatief medegebruik
\// stimuleren recreatief medegebruik
g concentratiepunt voor dewaterrecreatievan
bovenregionale betekenis
9 jachthaven
y ? ontgronding/speciewinning
3 riviergebonden industrie
J/B drinkwaterwinning

»C-?»r.."r"
* H geul/oude Maasmeander

0.*. f

'*lft

.t>^;-..;>*.."-.;v;\

i ^
' V ' , . - si
•,Sf«nrfe u

Jgt-SSf

^M

V

y o..
A^-.- -

s"-^

— dp
|

zomenbed
studiegebied

