
Bijlage 1: Eindverslag inspraak en overleg art. 3.1.1. Bro

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2012 t/m 20 juni 2012 voor eenieder ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode konden inspraakreacties wordt ingebracht en gedurende deze 
periode is schriftelijk vooroverleg gevoerd met andere overheidsorganen en instanties.

Binnen genoemde periode zijn drie vooroverlegreacties ingekomen. Deze worden hierna kort 
besproken.

Reactie Gedeputeerde Staten van Limburg bij brief van 26 juni 2012
Gedeputeerde Staten hebben enkele opmerkingen over de natuur- en de bodemaspecten.

Natuuraspecten
Meer specifiek wensen Gedeputeerde Staten een nadere uitwerking van de effecten op de omliggende 
natura 2000 gebieden. Tevens stellen zij dat de flora- en fauna ontheffing inmiddels verlopen is en zij 
achten de conclusie dat het bestemmingsplan niet wordt belemmerd door de Natuurbeschermingswet 
wat voorbarig.

Reactie Gemeente Brunssum
Er is een voortoets uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet en daaruit volgt dat de 
beperkte uitbreiding met 3 hectare van het bestaande bedrijventerrein en de realisatie van de 
natuurontwikkelingszone niet tot significante negatieve effecten leiden op de kwalificerende habitats 
en soorten van de Natura 2000-gebieden Brunssumerheide en de Teverenerheide in Duitsland. De 
realisatie van de natuurontwikkelingszone heeft zelfs een positief effect op de natuur in het algemeen 
en de Natura 2000-gebieden (verbindingszone/stapsteen). Een vergunning volgens artikel 19d van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is dan ook niet aan de orde.
In 2011  (aangevuld in 2012) is een quickscan flora en fauna uitgevoerd en daaruit volgt kortweg dat 
er geen verbodsbepalingen van de Flora en faunawet worden overtreden en een nieuwe ontheffing dus 
niet aan de orde is.

Een en ander is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan.

Bodemaspecten
Gedeputeerde Staten stellen dat er nog een grondwatermonitoring moet worden uitgevoerd en dat de 
mogelijke gevolgen hiervan voor het voorgenomen gebruik nog nader moet worden onderbouwd.

Reactie Gemeente Brunssum in overleg met Afvalzorg
De grondwatermonitoring is opgestart in 1987 en in 1999 verder geïntensiveerd met meerdere 
parameters. Dit was een verplichting uit de voorgaande vergunning Wet milieubeheer en niet voor het 
plangebied.
Dit op basis van de vergunde activiteiten, zoals het bijwerken (ontwateren en drogen van 
zuiveringsslibben).
In overleg met de provincie Limburg is regelmatig de nut en noodzaak van deze monitoring 
besproken. 
Het grondwater bevindt zich namelijk op een diepte van circa 27 m-mv. Mogelijke negatieve 
beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater als gevolg van beïnvloeding van 
de toplaag is nauwelijks traceerbaar.
Uiteindelijk is in 2004 informeel gezamenlijk besloten deze monitoring stop te zetten (en niet actief te 
gaan handhaven). In de huidige vergunning is deze monitoring niet meer opgenomen. 
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Préwateradvies van Waterschap Roer en Overmaas d.d. 12 juni 2012
Het Waterschap stemt in met de uitgangspunten van dit planvoornemen, maar benadrukt dat vanwege 
de lozing op het gemeentelijke riool afstemming moet plaatsvinden tussen Afvalzorg en gemeente. 
Tenslotte stelt het Waterschap dat de waterhuishoudkundige aspecten nog correct in het plan moeten 
worden opgenomen.

Reactie gemeente Brunssum
De opmerkingen van het Waterschap zijn meegenomen in het Waterplan dat op 16 oktober 2012 is 
afgerond. De waterbelangen zijn hiermee in voldoende mate gewaarborgd. Het Waterplan is 
opgenomen onder bijlage 9 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Brief van Der Landrat Kreis Heinsberg d.d. 26 juli 2012
Aangezien de locatie van Afvalzorg direct grenst aan de Duitse grens en meer specifiek direct grenst 
aan Natura 2000 gebied Teverenerheide is Der Landrat Kreis Heinsberg geïnformeerd over de 
onderhavige planvorming.

Naar aanleiding daarvan heeft een vertegenwoordiging van Der Landrat een gesprek gehad met de 
gemeente Brunssum op 19 juli 2012.

De gemeente heeft de plannen toen nader toegelicht en Der Landrat heeft wat vragen gesteld die later 
bij genoemde brief op schrift gesteld. Kortweg gaat het om het volgende.

Der Landrat stelt vragen omtrent de afvoer van oppervlaktewater en de gevolgen hiervan voor de 
Mosamsee en Katarinensee. Zij wensen inzicht over welke bodem met welke stoffen en in welke 
concentraten zal worden toegepast binnen het gebied (aanvullingen t.b.v. de natuurontwikkeling). Der 
Landrat is ook benieuwd naar de effecten van deze ontwikkeling op het aangrenzende Natura 2000 
gebied. Tenslotte voeren zij aan dat een toegang vanuit het plangebied naar de Teverenerheide niet 
gewenst is.

Reactie Gemeente Brunssum
Der Landrat heeft inzicht gekregen in alle bij het bestemmingsplan behorende onderzoeken. Meer 
specifiek is aan Der Landrat medegedeeld dat er weliswaar sprake is van een beperkte 
bedrijfsuitbreiding, maar dat deze vergelijkbaar is met de huidige activiteiten van Afvalzorg die 
daarvoor reeds lange tijd al een milieuvergunning heeft waarvan de milieuruimte niet volledig wordt 
gebruikt. De uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten past dus binnen de al aanwezige milieuruimte.
Verder is gewezen op de uitkomsten van de voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Tenslotte is vermeld dat er vanuit het plangebied geen toegang naar de Teverenerheide zal komen.

Bij mail van 7 december 2012 heeft Der Landrat aangegeven dat indien met hetgeen in de brief van 26 
juli 2012 rekening wordt gehouden zij geen bezwaren hebben tegen de onderhavige planvorming. Zij 
wensen wel op de hoogte te worden gehouden van de verdere voortgang van dit bestemmingsplan.
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