
Raadsbesluit Gemeente Mook en Middelaar 

Agendapuntnummer: 10 
Documentnummer: 

Onderwerp: Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook 

De raad der gemeente Mook en Middelaar; 

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2016 

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2016 

Besluit: 

1. In te stemmen met de zienswijzennota van Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook. 
2. Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 

voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota. 
3. Bij het Rijk (Rijkswaterstaat) en Provincie Limburg het verzoek in te dienen om het gewijzigd 

vastgestelde bestemmingsplan eerder te mogen publiceren dan de wettelijke termijn van 6 
weken. 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2016 

De raad voornoemd, 

De griffier, De burgemeester, 
Mr. L.W.A.M. Berben 	 Mr. drs. W. Gradisen 
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Raadsvoorstel 
	

Gemeente Mook en Middelaar 

MM16002751 

Agendapuntnummer: 10 
Documentriummer: 

Raadsvergadering d.d.: 14 juli 2016 
Raadscommissie: Grondgebied 

Commissie d.d.: 7 juli 2016 
Programma: Verplaatsen 
Onderwerp: Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook 

Portefeuillehouder: P. Baneke 
Bijlagen: Vast te stellen bestemmingsplan, ingediende zienswijzen, zienswijzennota, raadsbesluit 9 april 2015 

Samenvatting 
Voor de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen wordt tussen Cuijk en Mook nieuwe (fiets)infrastructuur 
aangelegd, inclusief een brug over de Maas, een brug over de Rijksweg en een spoorse 
onderdoorgang tussen Sportpark de Maasvallei en de Middelweg. Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-
Mook maakt de aanleg van de nieuwe (fiets)infrastructuur mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft van 3 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Op het 
ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding om 
Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook gewijzigd vast te stellen. 

Voorstel om te besluiten 
1. In te stemmen met de zienswijzennota van Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook. 
2. Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 

voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota. 
3. Bij het Rijk (Rijkswaterstaat) en Provincie Limburg het verzoek in te dienen om het gewijzigd 

vastgestelde bestemmingsplan eerder te mogen publiceren dan de wettelijke termijn van 6 
weken. 
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Geachte leden van de raad, 

Inleiding / Aanleiding 
Op 9 april 2015 heeft u ingestemd met de realisatie van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen (zie 
bijlage). Daarbij heeft u gekozen voor een tracé dat vanaf de kern Cuijk tot aan Sportpark de 
Maasvallei ten oosten van de spoorlijn loopt. De snelfietsroute schampt daarbij voor een klein deel 
Sportpark de Maasvallei voordat het afbuigt richting de Middelweg. Daarna loopt het tracé via de 
Middelweg en Kuilseweg naar Malden en Nijmegen. Het gedeelte van de snelfietsroute tussen de kern 
Cuijk en de Middelweg wordt geheel nieuw aangelegd. Ter plaatse is geen bestaande 
(fiets)infrastructuur aanwezig. Dat houdt onder andere in dat er over de Maas en de Rijksweg een 
nieuwe brug wordt gebouwd en tussen Sportpark de Maasvallei en de Middelweg een spoorse 
onderdoorgang (tunnel). Het gedeelte van de snelfietsroute van de spoorse onderdoorgang naar 
Malden en Nijmegen loopt voornamelijk via bestaande wegen. 

De nieuw aan te leggen (fiets)infrastructuur van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen past op een 
uitzondering na niet binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan. Daarom is 
Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook in procedure gebracht. De gemeente Cuijk heeft tegelijkertijd 
voor het Cuijkse gedeelte van de snelfietsroute een bestemmingsplan in procedure gebracht. Beide 
bestemmingsplannen zijn op elkaar afgestemd en worden kort na elkaar ter vaststelling voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

Probleemstelling I centrale vraag (Wat willen we bereiken) 
Bent u bereid om Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook vast te stellen, zodat de snelfietsroute 
Cuijk-Mook-Nijmegen kan worden aangelegd? 

Oplossingsrichtingen 
Uitgangspunten Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook 
Het uitgangspunt voor Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook is om de snelfietsroute zo ruim 
mogelijk te bestemmen. Dit heeft te maken met de wijze van aanbesteden: inschrijvende partijen 
dienen zelf het ontwerp te maken. Het is daardoor nog niet bekend hoe de fietsbrug over de Maas en 
de aansluitende snelfietsroute er uit komt te zien en waar deze precies komt te lopen. Hoe meer 
beperkingen er worden opgelegd aan de inschrijvende partijen, hoe duurder een ontwerp 
waarschijnlijk wordt. Naast prijs wordt een inschrijving ook op andere aspecten beoordeeld, zoals 
beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing, sociale veiligheid en gebruiksgemak. Daarom is er 
bijvoorbeeld geen maximum hoogte opgenomen voor de fietsbrug over de Maas. 

Om de inschrijver zoveel mogelijk ruimte te geven in het ontwerp van de snelfietsroute is een 
zoekgebied vastgesteld, waarbinnen de snelfietsroute dient te worden aangelegd. De snelfietsroute 
loopt vanaf de gemeentegrens met Cuijk tot aan de Middelweg voor het grootste deel parallel aan de 
spoorlijn. Er is voor gekozen om het zoekgebied ten noorden van de Maasdijk te beperken tot de 
gronden in eigendom van ProRail. Deze gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan Mook en 
Molenhoek de bestemming Verkeer-Spoor. Binnen deze bestemming is het toegestaan om een 
fietsroute aan te leggen inclusief gebouwen geen gebouw zijnde van 10 meter hoog. Dat betekent dat 
binnen de bestemming ook een spoorse onderdoorgang (tunnel) naar de Middelweg gemaakt kan 
worden en een brug over de Rijksweg. Omdat de snelfietsroute binnen de bestemming Verkeer-Spoor 
reeds mogelijk is, is dit gedeelte van de snelfietsroute niet meegenomen in Bestemmingsplan 
Fietsbrug Cuijk-Mook. 

Rondom de oostelijke ingang van de spoorse onderdoorgang naar de Middelweg is meer ruimte 
nodig, omdat hier een ruime bocht moet worden aangelegd om veilig de spoorse onderdoorgang in te 
kunnen fietsen. Dit gedeelte heeft nu nog de bestemming 'Sport'. De snelfietsroute is niet passend 
binnen deze bestemming. Dit gedeelte van het bestemmingsplan krijgt naast de bestemming Verkeer 
— Langzaam Verkeer ook de aanduiding 'sport'. Binnen deze functieaanduiding zijn tevens 
sportactiviteiten met bijbehorende voorzieningen toegestaan. 
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De fietsbrug over de Maas is ook niet passend binnen het vigerend bestemmingsplan. In de 
overleggen met ProRail is aan de orde gekomen dat de nieuwe fietsbrug niet te dicht bij de bestaande 
spoorbrug gebouwd mag worden. Er kunnen diverse andere redenen zijn om meer ruimte te laten 
tussen de fietsbrug en de spoorbrug. Daarom is in ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook 
een ruime zone opgenomen, waarbinnen de fietsbrug gebouwd kan worden. Deze zone is vele malen 
ruimer, dan de fietsbrug ooit wordt. 

Zienswijzen  
Het ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook heeft van 3 februari 2016 tot en met 
15 maart 2016 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 4 
zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen zijn er ingediend door de eigenaren en bewoners van 
Maasdijk 7 in Mook. Zij wonen aan de Maas en naast de spoorbrug. De snelfietsroute komt tussen 
hun woning en de spoorbrug in te liggen. Daarnaast is er een gezamenlijke zienswijze ingediend door 
Stichting Sportpark de Maasvallei en Sportvereniging Eendracht '30. De laatste zienswijze is 
ingediend door de provincie Limburg. 

In de zienswijzennota zijn de ingediende zienswijze samengevat en beantwoord. Voor de 
beantwoording van de zienswijzen wordt dan ook verwezen naar de zienswijzennota (zie bijlage). De 
ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook niet vast 
te stellen. De zienswijzen geven wel aanleiding om het bestemmingsplan op één onderdeel te 
wijzigen. Voorgesteld wordt om in artikel 1.40 van de regels ter volledigheid de term 'elektrische fiets' 
toe te voegen aan het begrip 'langzaam verkeer'. Daarnaast wordt voorgesteld om de begripsbepaling 
'langzaam verkeer' uit te breiden, zodat gelijkwaardige vervoersmiddelen ook zijn toegestaan. Op 
verzoek van de bewoners/eigenaren van Maasdijk 7 wordt de Notitie 'Potentie fietsstromen Nijmegen 
— Cuijk' van 23 september 2011 toegevoegd aan de bijlagen van de toelichting van het 
bestemmingsplan. Tenslotte geven de zienswijzen aanleiding om in de publicatie van het vastgestelde 
bestemmingsplan te vermelden dat het bestemmingsplan ook betrekking heeft op een gedeelte van 
Sportpark de Maasvallei. 

Financiële uitvoerbaarheid  
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad een exploitatieplan dient vast 
te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven wat een aangewezen 
bouwplan is. De aanleg van een snelfietsroute met bijbehorende kunstwerken (bruggen en tunnels) is 
geen aangewezen bouwplan. Het is dan ook niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen. 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven welke aspecten in de toelichting van 
een bestemmingsplan minimaal dienen te worden opgenomen. Eén van de aspecten is inzicht in de 
uitvoerbaarheid van een plan. Dat betreft onder andere ook de financiële uitvoerbaarheid van een 
plan. Bij uw besluit van 9 april 2015 over het tracé van de snelfietsroute heeft u ook een besluit 
genomen over de financiering van de snelfietsroute. De totale kosten zijn daarbij geschat op € 14,2 
miljoen. U heeft besloten om € 400.000 bij te dragen aan de realisatie van de snelfietsroute. Andere 
partijen die bijdragen zijn het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen en de gemeenten Cuijk, Heumen en Nijmegen. 

Een nieuwe raming van het project en dan met name de fietsbrug Cuijk-Mook heeft er toe geleid dat 
het budget is opgehoogd tot in totaal € 16,7 miljoen. Onlangs is toegezegd dat de hiervoor benodigde 
extra bijdrage van € 2,5 miljoen daadwerkelijk door het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-
Brabant worden verstrekt. De gemeente Mook en Middelaar hoeft niet extra bij te dragen. Paragraaf 
4.1.12 van de toelichting over de financiële uitvoerbaarheid wordt hierdoor ambtshalve aangepast. 

Afweging en conclusie (Wat gaan we daarvoor doen) 
Op grond van het bovenstaande wordt geadviseerd om in te stemmen met de zienswijzennota van 
Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook en Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota. 
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De bur ,  erneester, 
Mr. dr.  W. Gradisen 
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Juridische aspecten 
Tegen de vaststelling van Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook kan door belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend beroep worden aangetekend. Tevens kunnen belanghebbenden, die 
geen zienswijze hebben ingediend, beroep aantekenen tegen die delen van het vastgestelde 
bestemmingsplan dat is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De beroepstermijn 
bedraagt 6 weken en vangt aan na de dag dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd 
voor beroep. De terinzagelegging voor beroep wordt bekend gemaakt in de Maas Driehoek, de 
Staatscourant, onze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Uitvoering / Planning / Communicatie 
Artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt wanneer een vastgesteld bestemmingsplan dient 
te worden gepubliceerd, zodat deze ter inzage gelegd kan worden voor beroep. In de regel dient dit 
binnen twee weken te gebeuren. Daar is echter een uitzondering op gemaakt voor als het 
bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan mag in dat geval pas minimaal 6 
weken na vaststelling worden gepubliceerd. In de tussentijd krijgen de provincie en het Rijk de 
mogelijkheid om een reactieve aanwijzing af te geven. In onderhavig geval is de kans klein dat het 
Rijk of provincie een reactieve aanwijzing afgeeft. De wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn dusdanig marginaal, dat er geen rijks- of provinciale belangen 
in het geding zijn. Daarom wordt voorgesteld om bij het Rijk (Rijkswaterstaat) en Provincie Limburg 
het verzoek in te dienen om het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan eerder te mogen publiceren 
dan de wettelijke termijn van 6 weken. 

Mook, 28 juni 2016 

Het college van burgemeester en wethouders van Mook n Middelaar, 

De secretaris, 
J.M./3 Smits - de Kinkelder 
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Behoort bij besluit van de raad 
der gemeente MOOK EN MIDDELAAR 

- 	nr. N C) 

De griffier, t: idv ,) 

Zienswijzennota Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk Mook 

Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Fietsbrug Cuijk — Mook', met bijbehorende stukken heeft, conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 3 
februari 2016, gedurende zes weken, dus tot en met 15 maart 2016 ter inzage gelegen. Bekendmaking van de terinzagelegging heeft op 2 februari 2016 
plaatsgevonden in de Staatscourant en De Maas Driehoek, alsmede op de gemeentelijke website: www.mookenmiddelaar.nlen op 
www.ruimteliikeplannen.nl. In de publicatie is bekendgemaakt, dat eenieder gedurende deze termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent 
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar kan maken bij de gemeenteraad van Mook en Middelaar. 

Er zijn vier zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn verwerkt in deze nota. De zienswijzen geven aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Alle ontvankelijke zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien. Als onderdelen van de zienswijzen niet expliciet worden genoemd, wil dit niet 
zeggen dat deze niet bij de beoordeling zijn betrokken. De zienswijzen zijn allen in hun geheel beoordeeld. 

Ingediende zienswijzen 

Ingediende zienswijzen 
Volgnummer Indiener Datum indiening en ontvangst 

1 Eigenaar/bewoner Maasdijk 7 te Mook 16 februari 2016 
2 Provincie Limburg 3 februari 2016 
3 VvAA namens eigenaar/bewoner Maasdijk 7 te Mook 8 maart 2016 
4 Stichting Sportpark De Maasvallei en de Vereniging Eendracht '30 11 maart 2016 
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4. Provincie Limburg 
Samenvatting zienswijze 

De provincie Limburg geeft aan dat het plan is beoordeeld op de 
adequate doorwerking van de provinciale belangen. Het planvoornemen 
heeft niet geleid tot het maken van opmerkingen.  

Reactie 
Het betreft hier een positieve reactie en behoeft verder geen beantwoording. 

Inhoudelijke behandeling zienswijzen 
1. Eigenaar/bewoner Maasdijk 7 te Mook 

Samenvatting zienswijze Reactie 
Eigenaar/bewoner is tegen de fietsbrug omdat de nieuwe fietsbrug o.a. 
het uitzicht wegneemt vanuit de woning en er geen privacy meer is vanaf 
het terras. Het gevolg is dat de woning minder waard wordt. 

Indien reclamanten van mening zijn planschade te lijden door deze ontwikkeling 
dan kan op basis van artikel 6.1, tweede lid onder a Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
een verzoek om planschade worden ingediend na het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan. Dit verzoek dient gericht te worden aan het College van 
B&W van de gemeente Mook en Middelaar. Elk verzoek om 
planschadevergoeding moet worden ingediend conform het daartoe bestemde 
aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website is te downloaden. Op de 
gemeentelijke website vindt u meer informatie over het aspect planschade. 

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 6.1 Wro, onder a, moet worden ingediend 
binnen vijf jaar na het moment waarop die oorzaak onherroepelijk is geworden. 

Twee verschillende bruggen naast elkaar is buitengewoon lelijk. De vormgeving van de nieuwe brug is in het kader van het bestemmingsplan niet 
aan de orde. De toetsing in het kader van beeldkwaliteit vindt plaats bij de 
behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning en maakt geen onderdeel uit 
van dit bestemmingsplan. 

Bouw een goede spoorbrug met fietspad, de huidige spoorbrug is 
verouderd en aan vernieuwing toe. Dat is ook landschappelijk beter. 

ProRail heeft aangegeven dat vervanging van de spoorbrug vooralsnog niet aan 
de orde is. Hierdoor behoort het realiseren van een fietsovergang over de Maas 
gecombineerd met de spoorbrug niet tot de mogelijkheden. Een speciale 
commissie ziet toe op de landschappelijke inpassing van de fietsbrug. De toetsing 
op beeldkwaliteit maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. 

Conclusie: de zienswijze is weliswaar ontvankelijk, maar geeft geen aanleiding om het plan niet of gewijzigd vast te stellen 
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3. VvAA, namens eigenaar/bewoner Maasdijk 7 te Mook en Middelaar 
Samenvatting zienswijze Reactie 

Beschrijving huidige situatie 
Het perceel van reclamanten is gelegen direct aan de uiterwaarden van 
de Maas, naast de bestaande spoorwegbrug. Vanaf het perceel van 
reclamanten en vanuit hun woning is thans, loodrecht bezien, sprake van 
vrij, ongehinderd uitzicht over de Maas en het daarachter gelegen land. 
Ook zijdelings bestaat vanuit de woning en de rest van het perceel vrij 
uitzicht over de Maas. Vanuit het perceel en de woning bezien wordt dit 
uitzicht aan de rechterzijde thans slechts deels verhinderd door de 
bestaande spoorbrug, welke brug zicht rechts naast en schuin naast het 
perceel van reclamanten bevindt.  
Tracékeuze 
Reclamanten stellen dat het opgenomen tracé niet goed aansluit op de 
bestaande fietspaden. Het is te ingrijpend en te duur. 

Reclamanten hebben in een vroeg stadium andere tracés voorgesteld. 
Deze zijn ten onrechte afgewezen: er is niets met de voorstellen gedaan. 
Één van de redenen voor het indienen van het alternatief plan voor het 
snelfietspad is om de doelstelling van de aanleg breder te trekken. Het 
plan is voornamelijk gericht op een snelle verbinding van Cuijk naar 
Nijmegen. Daarmee wordt naar de mening van reclamant voorbijgegaan 
aan de belangen van de andere woon- en werklocaties. De gemeente is 
te weinig gericht op de belangen van haar eigen inwoners en bedrijven. 
De aangedragen alternatieven houden hier wel rekening mee. Een 
alternatief is dat het fietspad na de oversteek van de Maas wordt 
aangesloten op het bestaande Halderpad, waarmee een directe 
verbinding langs het Maas-Waalkanaal blijft bestaan naar Malden-West. 
Ook de verbindingen vanuit Mook en Molenhoek naar het Halderpad 
blijven daarmee toegankelijk. 

De nieuwe fietsbrug over de Maas is zo gesitueerd dat deze loodrecht op 
de woning en het perceel van reclamanten staat en de kortste afstand 
tussen de brug en het perceel van reclamanten bedraagt 10 meter. De 
nieuwe fietsbrug zal als het ware zo de woning van reclamanten 
binnenkomen. Daarnaast zal de fietsroute naast de woning verhoogd 
worden aangelegd. Dit is onaanvaardbaar en maakt een te grote inbreuk 
op de rechten en privacy van cliënten. 

De beschrijving van de huidige situatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Het gekozen tracé is de kortste route van Cuijk naar het universiteitsterrein van 
Nijmegen. Op de snelfietsroute worden meerdere uitwisselpunten voor langzaam 
verkeer gemaakt. Onder andere op het bestaande Halderweg. Er is bewust voor 
gekozen op het tracé te laten doorlopen tot de Middelweg, zodat bij de Rijksweg 
een snelle en veilige oversteek voor het fietsverkeer gecreëerd wordt. Het 
Halderpad wordt niet afgesloten voor fietsverkeer van Mook richting Malden. 
In het algemeen kunnen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende 
rechten worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische 
inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en 
regels voor gronden vaststellen. Er bestaat geen recht op blijvend vrij uitzicht. In 
de huidige situatie geeft reclamant al aan dat het uitzicht deels verhinderd wordt 
door de bestaande spoorbrug. Het woon en leefklimaat wordt als gevolg van de 
beperking van het vrije uitzicht niet onevenredig aangetast. Het aspect geluid 
wordt behandeld onder het kopje 'Geluid'. 

De realisatie van een nieuwe brug past binnen de ruimtelijke en functionele 
kenmerken van het gebied en is een wenselijke ontwikkeling van de gemeenten 
Cuijk en Mook en Middelaar om een nieuwe korte, snelle en veilige route voor de 
fietsers te realiseren. In het kader van de belangenafweging is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de belangen van de omwonenden maar aan de aanleg 
van een snelfietsroute is toch doorslaggevende betekenis toegekend. 

Ingevolge artikel 6.1 Wro (planschade) kent het college van burgemeester en 
wethouders degene die in de vorm van inkomensderving en/of een vermindering 
van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van, 
onder andere, de bepalingen van een bestemmingsplan, op aanvraag een  
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De fietsbrug heeft een heel ander karakter dan de huidige spoorbrug. 
Over de spoorbrug rijden treinen met een hoge snelheid. Van direct zicht 
door passagiers vanuit de treinwagons op het perceel, de tuin en in de 
woning van reclamanten is geen sprake. Reclamanten ervaren in de 
huidige situatie in die zin dan ook geen hinder of inkijk vanaf de 
spoorbrug. Dit zal geheel veranderen met de komst van de fietsbrug. De 
fietsbrug zal het uitzicht voor reclamanten in ernstige mate beperken en 
de brug zal leiden tot een grote schending van de privacy van 
reclamanten. 

De fietsbrug zal het uitzicht in ernstige mate beperken en de brug zal een 
grote schending van hun privacy betekenen en zal overlast en hinder 
(o.a. inkijk en geluid en licht) veroorzaken. De waarde van de woning zal 
verminderen. Het woongenot zal aanzienlijk afnemen. Reclamanten 
geven aan dat zij een planschadeverzoek en een verzoek tot 
nadeelcompensatie zullen indienen. 

Reclamanten stellen dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de 
situering van de fietsbrug ten opzichte van hun perceel. Reclamanten 
stellen dat zij onevenredig in hun belangen worden geschaad. Van een 
financiële compensatie geeft het bestemmingsplan geen blijk. 

Het gekozen tracé gaat problemen opleveren bij de latere inpassing van 
het fietspad aan de Mookse kant. De bestaande ruimte tussen het spoor 
en het perceel van reclamanten is erg smal en dit geeft problemen met de 
aansluiting. Het fietspad zal op gelijke hoogte met de brug evenwijdig aan 
het perceel van cliënten gaan lopen, waardoor ook aan de zijkant van de 
woning de privacy en belangen worden geschaad en tot schade en 
nadeel zullen lijden. De gemeente zal zorg dienen te dragen voor 
geluidsschermen/geluidswallen.  
SVIR, EHS 
Het bestemmingsplan is strijdig met de SVIR, nu dit het realiseren van de 
EHS belemmert. Het tracé van de fietsbrug doorsnijdt immers een deel 
van de EHS (Goudgroene natuurzone) op de oever van de maas en 
terreinen die zijn aangeduid als Bronsgroene landschapszone (de Maas 
zelf en aangrenzende uiterwaarden). In de Goudgroene natuurzone 
(grasland) en in de Bronsgroene landschapszone (akkerbouw) zullen 
pijlers van de fietsbrug worden geplaatst. 
Anders dan de gemeente stelt zijn reclamanten van mening dat het plan  

tegemoetkoming toe voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de 
aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende 
anderszins is verzekerd. Voor de beoordeling van een aanvraag om 
tegemoetkoming in de schade, zoals bedoeld in dit artikel, dient te worden bezien 
of de aanvrager, ten gevolge van de beoogde planologische wijziging, in een 
nadeliger positie is komen te verkeren. Bij deze beoordeling kunnen aspecten als 
beperking van het uitzicht, beperking privacy, licht en afname van de 
situeringswaarde (van de woning) een rol spelen. 

Een verzoek om vergoeding van de planschade kan bij het college van 
burgemeester en wethouders worden ingediend na het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan. Voor de afwikkeling van dit traject wordt een aparte 
procedure doorlopen met eigen mogelijkheden voor rechtsbescherming. 

In de financiering van de snelfietsroute is rekening gehouden met een eventuele 
financiële compensatie voor het perceel van reclamanten. 

Het gekozen tracé levert geen problemen op bij de inpassing van het fietspad aan 
de Mookse kant. Opgemerkt wordt dat de noordwestzijde naast het perceel van 
reclamanten reeds een verkeersbestemming heeft. Binnen deze bestemming is de 
aanleg van een snelfietsroute toegestaan, inclusief bouwwerken geen gebouw 
zijnde tot een hoogte van 10 meter. 

Zoals aangeven onder het kopje Geluid, is er geen sprake van een 
geluidsgevoelige bestemming en ontbreekt de noodzaak om 
geluidsschermen/geluidswallen mogelijk te maken. 

Zoals in het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven, geldt dat een deel van het 
rivierbed van de Maas is aangewezen als Goudgroene natuurzone (EHS). De 
voorgenomen plannen hebben geen invloed op de wezenlijke waarden en 
kenmerken van de EHS. Er wordt enkel een brug hoog over de Maas gebouwd. 
Wijzigingen in bijvoorbeeld waterkwaliteit en/of stroomsnelheid van de rivier zijn 
niet aan de orde. De pijlers van de brug worden niet in het zomerbed van de Maas 
geplaatst, maar in de uiterwaarden (winterbed). Een deel van de uiterwaarden is 
aangewezen als Goudgroene natuurzone en een deel als Bronsgroene 
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wel effect heeft op de wezenlijke waarde en kenmerken van het gebied. 
Daarnaast waren er alternatieven voorhanden. Van groot openbaar of 
nationaal belang is geen sprake dan wel hiervan is (niet voldoende) 
gebleken. Het plan is daarmee in strijd met de SVIR. Compenserende 
maatregelen zijn dan ook wel nodig en hierin is ten onrecht niet voorzien. 

Op de website van Staatbosbeheer wordt gesteld, dat het beleid van 
Staatsbosbeheer is om in het rivierengebied de natuur zoveel mogelijk 
haar gang te laten gaan. Door de terugkeer van natuurlijke processen als 
hoogwater, erosie en natuurlijke begrazing, komt het oorspronkelijke 
rivierenlandschap terug en dat is goed. Dit lokt soorten terug die hier ooit 
volop voorkwamen. Een nieuwe brug zal op deze natuurlijke processen 
inbreuk maken. 

landschapszone. De realisatie van de pijlers oefent geen invloed uit op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het rivierbed van de Maas. Dit is bevestigt 
door de provinciaal ecoloog. Hierbij kan geconstateerd worden dat het initiatief niet 
conflicteert met het nationaal ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze is met een 
passende (bescherming)regeling vertaald naar het bestemmingsplan. Negatieve 
effecten ten aanzien van het EHS zijn dan ook niet aan de orde. 

Het bouwen van een fietsbrug met pijlers maakt geen significante inbreuk op de 
natuurlijke processen als hoogwater, erosie en natuurlijke begrazing. Het gebruik 
van de gronden verandert niet ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. 

Barro en Beleidslijn grote rivieren 
Reclamanten menen dat niet vaststaat dat de brug kan voldoen aan de 
gestelde eisen ten behoeve van behoud van de waterafvoercapaciteit nu 
in de plantoelichting staat, dat voordat een omgevingsvergunning kan 
worden verleend eerst advies moet worden ingewonnen bij 
Rijkswaterstaat. Reclamanten menen dat daarover nu duidelijkheid moet 
zijn. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg 
voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Zij zien op voorhand geen belemmeringen voor 
verlening van een Watervergunning, omdat de pijlers van de brug niet in de Maas 
geplaatst worden, maar in de uiterwaarden. Hierbij kan geconstateerd worden dat 
het initiatief niet conflicteert met de Barro en de Beleidslijn grote rivieren. 

Ladder van duurzame verstedelijking 
Reclamanten stellen dat de Ladder van duurzame verstedelijking wel van 
toepassing is (artikel 1.1.1. Bro). Aangetoond zal dan ook moeten worden 
dat de brug en de fietsroute voorzien in een actuele regionale behoefte. 
Daarnaast moet beschreven worden in hoeverre in die behoefte binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden 
voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, 
transformatie of anderszins. Indien de ontwikkeling niet binnen bestaand 
stedelijk gebied van de betreffen regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 
ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Dit alles ontbreekt ten 
onrechte. 

Wegen worden door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State niet 
beschouwd als een stedelijke ontwikkeling. Enerzijds volgt dit oordeel uit de 
omschrijving in de Handreiking. Anderzijds leidt de Afdeling dit af uit de strekking 
van de regeling, die hoofdzakelijk gericht is op het tegengaan van leegstand. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere 
uitspraken (201400570/1/R6, 201501425/1/R6) aangegeven dat de aanleg van 
een weg niet aangemerkt wordt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 3.1.6, tweede lid, in samenhang met artikel 1.1.1. eerste lid, onder i. van het 
Bro. Gelet hierop is artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing. 

Geen actuele behoefte 
Reclamanten stellen dat er geen behoefte is aan de brug. De omgeving 
voorziet al in uitstekende fietspaden die goed zijn ontsloten, ook op 
oversteekpunten over de Maas. Zo is er een brug bij Gennep en is er een 
pontje bij Mook en Middelaar. Er worden veel kosten gemaakt die niet 
noodzakelijk zijn en in het gunstige geval voor de fietser slechts vier 

Op dit moment is er geen rechtstreekse, veilige en snelle fietsverbinding aanwezig 
op de route Cuijk-Mook-Molenhoek-Nijmegen. De huidige fietsroutes hebben hun 
beperking: zo kan de Maas nabij Mook alleen worden overgestoken met een 
veerpont. Dit zorgt voor vertraging, onzekerheid in de reistijd en voor extra kosten 
voor de fietser. De argumentatie van reclamanten dat de nieuwe fietsbrug slechts 
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kilometer tijdwinst oplevert. Dat automobilisten zich laten verleiden tot het 
nemen van de fiets volgt niet uit een van het plan deel uitmakend 
onderzoek. 

Provinciaal beleid 
Reclamanten zijn van mening dat de beoogde ontwikkeling niet past 
binnen het Provinciaal beleid, meer in het bijzonder het POL 2014. Uit de 
toelichting volgt dat bestaande infrastructuur beter benut moet worden. 
Gesteld wordt dat een verschuiving in het verplaatsingsgedrag wordt 
verwacht. Voor Limburg geldt onder andere de bevolkingsafname en de 
wijzigingen in de bevolkingssamenstelling en de trek van jongeren naar 
de stedelijke gebieden, tot onzekerheid leiden over de exacte richting van 
de mobiliteitsontwikkeling. 

De mobiliteitsontwikkeling is dus onzeker. De toelichting stelt verder dat 
de groei van het personenvervoer in Limburg inmiddels is afgezwakt. 
Groei zal zich waarschijnlijk alleen nog op het hoofdwegennet voordoen. 
Op regionale schaal zal de mobiliteit over de weg nog maar beperkt 
groeien of stabiliseren. 

De toelichting stelt dat de aanleg van de snelfietsroute bijdraagt aan 
uitbreiding van de mogelijkheden van de beschikbare 
mobiliteitsvoorzieningen. Daarnaast wordt ook gesteld dat de aanleg 
bijdraagt aan de uitvoering van het Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-
2022. De provincie lijkt vooral de mobiliteitskeuze te willen beïnvloeden, 
maar of de aanleg van de fietsbrug hiertoe bijdraagt is onduidelijk. Van 
een noodzaak tot de aanleg van een fietsbrug voor woon-werkverkeer 
blijkt echter niet. Gelet op de verwachte toename van de elektrische fiets 
— die naar oordeel van reclamanten veel door ouderen wordt gebruikt — 
zal de brug mogelijk voorzien in de infrastructuur voor het recreatieve 
fietsnetwerk, maar niet voor woon-werkverkeer of gebruik door jongeren 
en/of studenten. 

De gemeente stelt dat met het Plan forenzen worden verleid om vaker te 
fietsen. Enig onderzoek naar hoe dit verleiden moet gebeuren dan wel het 
aantal mensen dat de auto zal inruilen voor de fiets en gebruik zal maken 
van de fietsbrug, ontbreekt echter.  
Regionaal en gemeentelijk beleid 
Uit het gestelde in de toelichting volgt op geen enkele wijze dat de 

4 minuten tijdswinst oplevert, wordt dat ook niet gedeeld. De ervaring met andere 
snelfietsroutes leert, dat een snelfietsroute een positief effect heeft op het gebruik 
van de fiets als vervoermiddel. Met name als de reistijd per fiets concurreert met 
de reistijd per auto of openbaar vervoer.  

De door reclamanten aangehaalde passages uit het POL2014 hebben met name 
betrekking op het autoverkeer en niet het fietsverkeer. 

In paragraaf 3.3.1 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan staat 
beschreven dat de fiets een snel stijgende populariteit kent. Verder wil de provincie 
met de ontwikkeling van snelfietsroutes inspelen op de grotere actieradius en 
mogelijkheden van de elektrische fiets. De snelfietsroute draagt bij aan de 
beschikbare infrastructuurnetwerken en mobiliteitsvoorzieningen op provinciaal 
niveau. Het gaat daarbij niet alleen om woon-werk fietsverkeer, maar ook om 
ander fietsverkeer. De snelfietsroute is er niet alleen voor de forens, maar ook voor 
de student, scholier en recreant. 

In paragraaf 3.3.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is het 
fietsbeleid van de provincie beschreven. De snelfietsroute is een belangrijke 
impuls voor met name het utilitair fietsverkeer. De provincie ziet de snelfietsroute 
als een hoogwaardig netwerkaanvulling op het reeds aanwezige utilitaire netwerk, 
waarmee een kwaliteitsupgrade van dit netwerk tot stand wordt gebracht. 

In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan staan meerdere doelen van de 
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fietsbrug het economisch vestigingsklimaat zal versterken. Het is verder 
discutabel dat een fietsbrug de bereikbaarheid vergroot dan wel woon-
werk en winkellocaties met elkaar verbindt. Een onderzoek dat aantoont 
dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren en dat forenzen inderdaad de auto 
of ander huidig vervoer zullen inruilen voor de fiets ontbreekt. Dat de 
snelfietsroute minder files, minder lawaai en luchtverontreiniging zal 
betekenen is dan ook niet gestaafd met bewijs.  
Landschappelijke inpassing 
Reclamanten zijn van mening dat de fietsbrug het landschap verstoort en 
dat van een landschappelijke inpassing geen sprake is. 

Economische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid 
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving dient een 
bestemmingsplan vergezeld te gaan van een toelichting waarin zijn 
neergelegd de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan. Dit 
betekent dat voorafgaand aan de vaststelling van een nieuw 
bestemmingsplan onderzoek moet worden gedaan naar de 
maatschappelijke, economische en financiële uitvoerbaarheid van het 
plan. 

In het bestemmingsplan ontbreekt een onderzoek naar de economische 
haalbaarheid. Er wordt wel gesteld dat de snelfietsroute woon-, werk- en 
winkellocaties met elkaar verbindt en dat met het realiseren van 
snelfietsroutes forenzen worden verleid om vaker te fietsen. Een bewijs  

regio en de gemeente beschreven. De snelfietsroute draagt bij aan de verbetering 
van de bereikbaarheid in de regio. De ervaring met andere snelfietsroutes leert, 
dat een snelfietsroute een positief effect heeft op het gebruik van de fiets als 
vervoermiddel. Met name als de reistijd per fiets concurreert met de reistijd per 
auto of openbaar vervoer. 

Bij de keuze een nieuwe brug voor langzaam verkeer aan te leggen is met het 
principe 'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik' rekening gehouden. Door de nieuwe 
brug op korte afstand van de bestaande spoorbrug te leggen wordt de omgeving 
het minst belast. Naast het principe 'zuinig en zorgvuldig' speelt ook 
landschappelijke inpassing een belangrijke rol als het gaat om behoud en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

In het bestemmingsplan staat beschreven wat de aandachtspunten zijn bij het 
bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de realisatie van de brug is vooral van 
belang dat de bestaande landschappelijke karakteristieken niet onevenredig 
worden aangetast. Door te kiezen voor een variant waarbij de brug op korte 
afstand van de bestaande spoorbrug komt te liggen wordt zo min mogelijk inbreuk 
gemaakt op deze karakteristieken. De uitwerking van de brug vindt plaats bij het 
daadwerkelijk ontwerpen van de nieuwe brug en wordt in het kader van de 
aanvraag omgevingsvergunning getoetst op beeldkwaliteit. Er worden ook eisen 
gesteld in een contract met de bouwer. Landschappelijke inpassing en ruimtelijke 
kwaliteit zijn gunningscriteria bij de aanbesteding.  

Het onderzoek waar reclamanten naar verwijzen is de Notitie 'Potentie 
fietsstromen Nijmegen — Cuijk' van 23 september 2011. Volledigheidshalve wordt 
de notitie als bijlage opgenomen bij de toelichting. Het onderzoek gaat uit van het 
lage scenario, waarbij de potentie van de fietsbrug wordt geschat op 766 personen 
op een werkdag (woon-werk en studenten). Dat is exclusief recreatieve fietsers en 
scholieren. Dit zijn niet het aantal fietsbewegingen. In de meeste gevallen gaat het 
om personen die op dezelfde dag de heen- en terugreis per fiets maken. De 
potentie van het aantal fietsbewegingen komt dan uit op circa 1.500. Dit aantal 
groeit in de toekomst waarschijnlijk verder, omdat mensen in de keuze van de 
woon-, studie, school- en werklocatie rekening houden met de aanwezigheid van 
de snelfietsroute. Zo wordt het voor scholieren uit Mook en Molenhoek 
aantrekkelijker om te kiezen voor een middelbare school in Cuijk. Ook nieuwe 
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ontwikkelingen op het gebied van de elektrische fiets, toename actieradius en 
kruissnelheid, kan effect hebben op het aantal gebruikers van de fietsbrug per dag. 

hiervan ontbreekt echter. Het zijn enkel aannames die niet met cijfers en 
onderzoeken zijn onderbouwd. In de toelichting onder 3.5. van het 
bestemmingsplan van de gemeente Cuijk "Buitengebied 2010, 
Snelfietsroute Cuijk — Mook" staat beschreven dat onderzoek heeft 
aangetoond dat de komst van de fietsbrug kan zorgen voor een 
aantrekkelijke directe verbinding met Nijmegen. Dit kan leiden tot een 
verwachte toename van 766 personen die extra gebruik maken van de 
fiets (woon-werk/studie). Naar welk onderzoek wordt verwezen is 
onduidelijk. Een deugdelijk verkeersrapport ontbreekt bij het plan. 
Reclamanten zijn van mening dat bewijs ontbreekt dat de fietsbrug vooral 
voor woon-werk verkeer zal worden gebruikt en stellen dat het 
aannemelijk is dat deze vooral voor recreatieve doeleinden zal worden 
gebruikt. Aan het uitgangspunt voor het plan is daarmee echter niet 
voldaan. Het aantal van 766 is niet nader gemotiveerd. Onduidelijk is in 
welk tijdsbestek die 766 extra fietsers worden verwacht. Is dat per dag, 
week of maand? Reclamanten vinden het maatschappelijk en 
economisch onverantwoord om met een gemeenschapsgeld een brug te 
bouwen voor 766 fietsers. 
Financiën 
In de toelichting is beschreven dat voor de gehele snelfietsroute van Cuijk 
naar Nijmegen een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, waarbij de 
financiering is vastgelegd. De gehele Snelfietsroute is begroot op 
€ 14.200.000 (ex btw). Voor het tracé tussen Cuijk en de Middelweg in 
Molenhoek is een bedrag van € 11.200.000 (ex btw) beschikbaar gesteld. 
Het plan wordt volledig gefinancierd door overheidsgeld. Reclamanten 
vragen zich af of hier sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Het is 
niet duidelijk of de gemeente tegen gebruikelijke gunstige, marktconforme 
voorwaarden samenwerkt met de bouwers/ontwikkelaars. Reclamanten 
menen dat de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan niet is 
verzekerd. Het is nog maar de vraag of met de bouw van de brug en de 
aanleg van het fietspad binnen het budget zal worden gebleven. Hoe 
worden budgetoverschrijdingen gefinancierd? Een onderbouwing hiervan 
ontbreekt. 

Voor het onderdeel Financiële haalbaarheid wordt verwezen naar het kopje 
Financiën. 

De realisatie van het project wordt conform de toepasselijke (Europese) 
aanbestedingswetgeving aanbesteed. Met deze aanbestedingsprocedure is 
geborgd dat het project tegen marktconforme voorwaarden wordt gerealiseerd. Het 
vraagstuk van al of niet geoorloofde staatssteun is in deze niet aan de orde. Met 
betrekking tot de borging van de financieel-economische uitvoerbaarheid van het 
project geldt dat de aanbestedingsprocedure zodanig wordt ingericht dat 
marktpartijen zich met hun eigen ontwerp en aangeboden kwaliteit aan het 
beschikbare budget committeren. Eventuele onvoorziene kosten zijn in het 
betreffende projectbudget opgenomen. 
Voor de goede orde wordt nog opgemerkt, dat recentelijk een nieuwe raming van 
het deel fietsbrug Cuijk-Mook ertoe heeft geleid dat het budget is opgehoogd tot in 
totaal € 16,7 miljoen. Onlangs is toegezegd dat de hiervoor benodigde extra 
bijdrage (vanuit het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant) van € 2,5 
miljoen daadwerkelijk wordt verstrekt. Paragraaf 4.1.12 van de toelichting wordt 
ambtshalve aangepast.  

Geluid 
Reclamanten stellen dat is nagelaten een akoestisch onderzoek te laten 
uitvoeren ten aanzien van het geluid dat de fietsers, voetgangers en 
overige verkeer op de brug veroorzaken. De brug komt op hoogte te 
liggen. Dit betekent dat het geluid ver draagt. Dit omdat de burg ook de  

Het geluid van bromfietsen of van pratende wandelaars en (brom)fietsers is bij 
deze procedure niet onderzocht. De toegestane geluidsproductie van brommers 
en snorfietsen wordt geregeld in de Wegenverkeerswet. Voor stemgeluid van 
passanten hebben we in Nederland geen normen. De Wet geluidhinder stelt  
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functie 'verblijf' heeft en het in de lijn der verwachting ligt dat fietsers op 
de brug zullen pauzeren om uit te kijken over de omgeving. Daarnaast 
zijn voetgangers op de brug toegestaan en is de brug ook uitdrukkelijk 
bedoeld voor voetgangers. Meerdere stemmen kunnen veel geluid 
produceren dat ver draagt. Reclamanten stellen hinder en overlast te 
zullen ervaren van het verkeer en de gebruikers van de brug. 
Daarbij maken reclamanten zich extra zorgen om snorfietsen, 
bromfietsen, brommers en dergelijke, die veel lawaai veroorzaken. Het 
fietspad zal 24 per dag open zijn en vooral 's nachts zullen daar naar 
verwachting veel brommers en dergelijke overheen rijden, met alle lawaai 
van dien. 
Licht 
Hoe worden de brug en het fietspad (kunstmatig) verlicht? In welke mate 
zullen de gebruikers van de brug en het fietspad bijdragen aan 
lichtvervuiling, lichtverstoring met de lichten op hun vervoermiddelen? 
Welke effecten heeft dit voor de directe woon- en leefomgeving? Welke 
effecten heeft dit voor de flora en fauna en hoe verhoudt de 
verkeersveiligheid zich met de Flora & Faunawet? Hoe kunnen de 
natuurwaarden worden behouden? Een onderzoek ontbreekt bij het 
bestemmingsplan. 

grenzen aan gezoneerde wegen. Een fietspad is geen gezoneerde weg en hoeft 
dus niet te worden getoetst. De Wet milieubeheer stelt alleen grenzen aan 
stemgeluid afkomstig van bezoekers van een 'inrichting'. Een fiets- en wandelbrug 
is geen inrichting zoals bedoeld is in de Wet geluidhinder. Na opening van de 
nieuwe langzaam verkeersverbinding zal van geluidsoverlast niet of nauwelijks 
sprake zijn. Mocht er toch overlast worden veroorzaakt door asociaal gedrag of 
door lawaaiige brommers, dan is dat een aspect van openbare orde. Het is een 
taak van de politie om hier tegen op te treden. 

De snelfietsroute wordt kunstmatig verlicht. Het is nog niet duidelijk of ook de 
fietsbrug zelf wordt "aangelicht". Voor het verlichten van wegen en voor het 
verlichten van objecten zijn eisen gesteld middels o.a. de ASW en de CROW. 
Ook zijn er normen gesteld aan lichthinder in de NSW richtlijnen die toegepast 
worden. Door te voldoen aan deze eisen en gestelde normen voor verlichting en 
lichthinder, is er nauwelijks sprake van lichtverstrooiing, waardoor effecten op 
woon- en leefomgeving verwaarloosbaar zijn. Verlichting op vervoersmiddelen, 
zoals fiets en bromfiets, is niet gereguleerd op basis van lichtvervuiling en 
verstoring. 

Luchtkwaliteit, emissie 
Reclamanten stellen dat de brug wel een verkeersaantrekkende werking 
heeft en dat naast fietsers ook ander verkeer op de brug mogelijk is 
waaronder brommers, scooters, snorfietsen, et cetera. Niet uitgesloten is 
verder dat ander, gemotoriseerd verkeer van de brug gebruik zal maken. 

Reclamanten zijn het niet eens met de stelling dat er geen specifiek 
luchtkwaliteitsonderzoek is uitgevoerd omdat het bestemmingsplan geen 
nieuwe ontwikkelingen toelaat die een grote verkeersaantrekkende 
werking hebben. Volgens reclamanten voorziet het plan juist wel in een 
verkeersaantrekkende werking en naast fietsers is er ook ander verkeer 
op de brug mogelijk, waaronder brommers, scooters, snorfietsen, etc. 
Niet uitgesloten is verder dat ander gemotoriseerd verkeer van de brug 
gebruik zal maken. 

De stelling dat de fietsverbinding gemotoriseerd verkeer zal vervangen 
betwisten reclamanten. In ieder geval is dit niet aangetoond. Niet 
aangetoond is dat het bestemmingsplan voldoet aan de  

Een ruimtelijke ontwikkeling kan doorgaan, indien aannemelijk kan worden 
gemaakt dat: 

• de ruimtelijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie met aan het project 
verbonden maatregelen, niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit. Dit is sinds de inwerkingtreding van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit maximaal 3%, of: 

• de luchtkwaliteit door de ruimtelijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie 
met aan het project verbonden maatregelen, per saldo verbetert of ten 
minste gelijk blijft, of: 

• bij een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege de 
ruimtelijke ontwikkeling de luchtkwaliteit in een gebied rondom het project 
per saldo verbetert. De verbetering en verslechtering zullen beiden 
moeten gelden voor overschrijdingssituaties en dienen te worden 
betrokken op de concentraties van NO2 en/of PM10, of: 

• de ruimtelijke ontwikkeling is beschreven in, past binnen, of is in elk geval 
niet strijdig met een vastgesteld programma zoals het NSL, of; 
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Luchtkwaliteitseisen. 

Water 
Reclamanten betwijfelen of het bestemmingsplan geen nadelige effecten 
heeft voor het water, de rivier en de waterkering of met het Plan wel aan 
alle wettelijke vereisten die zien op het water kan worden voldaan. Is de 
waterveiligheid wel voldoende gewaarborgd? Kan de watertoets worden 
doorstaan? Reclamanten zien dit in het Plan of in de Toelichting 
onvoldoende terug. 

Tevens vragen reclamanten zich af of er voor de benodigde compensatie 
voor verhard oppervlak wel voldoende maatregelen mogelijk zijn. Ook 
geeft het tracé van het fietspad problemen voor de aanwezigheid en 
ligging van watersystemen en infrastructuur. 

Reclamanten maken zich verder zorgen over de samenloop van de 
plannen van het Waterschap om de dijken te verzwaren in combinatie 
met het Plan. Gaan deze twee wel samen? Uit de toelichting blijkt niet dat 
hiermee rekening is gehouden.  
Flora en Fauna 
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Econsultancy volgt dat nader 
onderzoek is vereiste teneinde overtreding van de Flora- en faunawet te 
voorkomen. Dit nader onderzoek is niet uitgevoerd, dan wel niet 

• er geen grenswaarden worden overschreden door de ruimtelijke 
ontwikkeling. 

Wat betreft het voldoen aan de regelgeving voor luchtkwaliteit door het eerste 
argument (niet in betekenende mate bijdragen) is het Besluit Niet In Betekenende 
Mate Bijdragen (NIBM) van belang. Plannen die niet meer dan 3% bijdragen aan 
een verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de 
luchtkwaliteitseisen in de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5. In een regeling is nader 
uitgewerkt dat een woningbouwplan met minder dan 1.500 woningen en één 
ontsluitingsweg, minder dan 3% bijdraagt. Dit komt overeen met een 
verkeersaantrekkende werking van circa 7.500 motorvoertuigen per etmaal. 

Het zal duidelijk zijn dat over de nieuwe fietsbrug en op- en afritten ruim minder 
dan 7.500 motorvoertuigen per dag zullen gaan rijden. De verwachting is dat 
volgens het onderzoek "Potentie fietsstromen Nijmegen — Cuijk' circa1500 
ongemotoriseerde voertuigen (inclusief brommers) per dag gebruik gaan maken 
van de fietsbrug. Daarmee is het plan niet in betekenende mate en is verdere 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet nodig.  

Aangenomen wordt dat reclamanten de veiligheid bedoelen die de waterkering 
biedt voor alles wat zich achter die kering bevindt. De werkzaamheden hebben 
geen gevolgen voor de huidige waterkeringen en de bescherming die deze 
keringen bieden. De reclamanten geven niet aan op welke wettelijke eisen zij 
doelen. De waterparagraaf in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is tot 
stand gekomen in samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei (zie 
vooroverlegverslag). Zij zijn de beheerder van de waterkering. De werkzaamheden 
hebben geen gevolgen voor de huidige en toekomstige waterkering en de 
bescherming die deze kering biedt. Voor het bouwplan wordt terzijnertijd een 
waterhuiskundig plan opgesteld. In dat plan wordt aangegeven op welke wijze de 
vereiste compensatie voor de toename van het verhard oppervlak gerealiseerd 
wordt. In het waterhuiskundig plan wordt ook aangeven op welke wijze met 
bestaande infrastructuur en waterhuishoudkundige systemen omgegaan wordt. 

De Quickscan flora en fauna (momentopname) is uitgevoerd in de periode juni-juli 
2015 door een ter zake kundig bureau. Op basis van het onderzoek is door een 
deskundige ecoloog op basis van de aanwezige habitatten in en om het 
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afgewacht alvorens het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
Reclamanten menen dat dit onjuist is. 

Ten aanzien van meerdere diersoorten is nader onderzoek vereist. Dit 
dient plaats te vinden buiten het broedseizoen. Enkele bosjes op het tracé 
konden niet volledig geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van jaar-
rond beschermde nesten van roofvogels, uilen en eekhoorns. 
Geadviseerd wordt deze locaties te inspecteren op het moment dat het 
blad van de bomen is. In 2016 zouden zich nieuwvestigingen van 
roofvogels of uilen voor kunnen doen op het tracé. Geadviseerd wordt om 
kort voor de aanvang van de daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden het 
gehele tracé opnieuw te inspecteren. Reclamanten menen dat deze 
nadere onderzoeken hadden moeten worden afgewacht. 

Reclamanten hebben grote bezwaren tegen het kappen van bomen en 
verwijderen van struweel. Behalve dat dit het ecosysteem, de flora en 
fauna onherstelbaar aantast, tast het ook hun uitzicht en leefomgeving in 
ernstige mate aan. 

Het is dus niet gerechtvaardigd dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is 
gelet op de ecologische waarden. Er is nader onderzoek nodig, met name 
ten aanzien van vleermuizen en beschermde reptielensoorten. 
Veiligheid 
Uit het detectieonderzoek volgt het advies om voorafgaand aan 
bodempenetrerende werkzaamheden de gelokaliseerde 123 verdachte 
verstoringen te benaderen en te identificeren, waarna zekerheid kan 
worden gegeven over de aard en herkomst van de objecten. Nadat de 
123 objecten zijn geidentificeerd worden deze veiliggesteld of verwijderd 
zodat de locaties kunnen worden vrijgegeven van munitie en/of 
explosieven tot 4,50 meter onder maaiveld. In het plan is dit onvoldoende 
meegenomen en zijn de kosten hiervan onvoldoende meegenomen en 
geborgd. 

Planregels 
In de planregels is opgenomen dat de voor Verkeer-Langzaam Verkeer 
aangewezen gronden hoofdzakelijk zijn bestemd voor wegen en straten,  

plangebied een beoordeling gemaakt van de potentiële aanwezigheid van 
beschermde soorten. Daarbij is uitgegaan van een worst case-benadering: welke 
beschermde soorten zijn maximaal mogelijk? Vervolgens is bepaald of hiervoor 
nader onderzoek benodigd is. Tevens is bepaald of hiervoor, indien nodig, een 
ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen kan worden. Daarbij is ook 
rekening gehouden met de mogelijkheden die het plan biedt om, indien nodig, 
mitigerende maatregelen te treffen. De conclusie is dat een eventueel benodigde 
ontheffing verleend kan worden. Overigens is het voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet noodzakelijk dat een eventueel noodzakelijke ontheffing al 
verleend is. 

Het kappen van bomen en /of struweel is een privaatrechtelijke aangelegenheid en 
hiervoor is een vergunning nodig. Voorafgaande aan een kappen en rooien van 
bomen en/of struweel wordt de ecologische waarde en de maatschappelijke 
waarde aangetoond en afgewogen. 

Zoals beschreven is een jaarrond en nader onderzoek in volle gang. Hierbij ligt de 
nadruk bij reptielen en vleermuizen. Bij de eerste veldtellingen en onderzoeken 
gelijktijdig met het uitvoeren van de quickscan zijn er geen beschermde 
reptielensoorten aangetroffen en geen verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Het detectieonderzoek van AVG geeft inderdaad grote oppervlakten aan van 
verstoorde gebieden. In deze verstoorde gebieden worden ná het detectie-
onderzoek alle significante objecten benaderd en geruimd. Waar detectie in de 
zwaar verstoorde gebieden niet mogelijk is geweest, wordt voorafgaande aan het 
roeren van de grond voor uitvoeringswerkzaamheden, laagsgewijs gedetecteerd, 
benaderd en geruimd, alsmede laagsgewijs afgegraven. 

Gebieden die wegens aanwezige bovengrondse infra niet benaderbaar zijn, 
worden benaderd en geruimd tijdens de uitvoering. Alleen op die plaatsen waar de 
grond geroerd wordt. Binnen het contract met de toekomstige opdrachtnemer is 
tijd gereserveerd om deze werkzaamheden uit te voeren. De kosten van historisch 
onderzoek NGE, detectie onderzoek NGE, benaderen en ruimen van NGE zijn 
volledig meegenomen en geborgd in de planexploitatie.  

Binnen de bestemming Verkeer-Langzaam Verkeer is het nadrukkelijk de 
bedoeling dat personen ook gedurende langere tijd kunnen verblijven. Op het 

11 



traject worden mogelijk banken of rustplekken gerealiseerd. Bij de 
opdrachtverlening wordt samen met de opdrachtnemer bekeken waar de 
rustplekken worden gerealiseerd. Het voorkomen van eventuele overlast en 
aantasting van de privacy is daarbij een uitgangspunt. Op basis van de APV kan 
de Gemeente optreden tegen hinderlijk gedrag op de snelfietsroute. 

Op grond van de regels is het mogelijk om geluids- of zichtschermen te plaatsen. 
Vooralsnog bestaat er geen aanleiding om deze te plaatsen. 

Aan de verlichting zijn eisen gesteld conform ASVV en CROW. Deze eisen dienen 
ter voorkoming van lichthinder. Een en ander laat onverlet dat er in het 
bestemmingplan geen voorwaarden opgenomen zijn ten aanzien van lichtoverlast: 
er is geen sprake van onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat. 

De term elektrische fiets wordt voor de volledigheid toegevoegd aan de 
begripsbepalingenlijst in de regels; tevens wordt de begripsbepaling uitgebreid 
zodat gelijkwaardige vervoersmiddelen ook zijn toegestaan. 

De fietsbrug is bedoeld voor langzaam verkeer. Door het nemen van fysieke 
maatregelen wordt het niet mogelijk dat ook niet-langzaam verkeer gebruik gaat 
maken van de brug. De fietsbrug wordt wel toegankelijk voor hulpdiensten en 
onderhoudsvoertuigen. 

wandel- en fietspaden met een functie zowel gericht op verblijf als op de 
afwikkeling van het verkeer. Reclamanten zijn tegen de verblijfsfunctie 
omdat dit voor het hinder en aantasting van de privacy oplevert. 
Reclamanten zijn van mening dat de planregels maatregelen mogelijk 
moeten maken die de hinder beperken, zoals schermen die geluid 
tegenhouden en zicht op hun perceel beperken alsmede lichtoverlast. 

De begripsomschrijving van Langzaam Verkeer maakt ook snorfietsen, 
bromfietsen en brommobielen mogelijk. Deze maken ook geluid. 
Overigens ontbreekt hier de term elektrische fiets. Hoe kan worden 
geborgd dat het fietspad niet door opgevoerde voertuigen, dan wel 
gemotoriseerd verkeer wordt gebruikt? Daarnaast is de Biro in opkomst. 
Hoe wordt voorkomen dat dergelijke voertuigen van de brug en het 
fietspad gebruik gaan maken? 

Verder ontbreekt in de planregels een begrenzing van de omvang van de 
te realiseren brug, qua hoogte, massa en vormgeving. 

Het klopt dat in de planregels niets is opgenomen over de begrenzing. Om de 
bouwer zoveel mogelijk ruimte te geven in het ontwerp van de snelfietsroute is een 
zoekgebied vastgesteld, waarbinnen de snelfietsroute dient te worden aangelegd. 
Tevens zijn er geen regels opgenomen over de minimale danwel maximale hoogte 
van de fietsbrug. Hiermee wordt de bouwer de ruimte gegeven om met een 
ontwerp te komen, dat wat betreft beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing en 
bouwkosten het beste scoort. 

Conclusie: de zienswijze is ontvankelijk en geeft aanleiding om het bestemmingsplan op één onderdeel te wijzigen. In artikel 1.40 van de regels 
wordt ter volledigheid de term 'elektrische fiets' toegevoegd aan het begrip 'langzaam verkeer'. Gelijktijdig is de begripsbepaling uitgebreid, zodat 
gelijkwaardige vervoersmiddelen ook zijn toegestaan. De Notitie 'Potentie fietsstromen Nijmegen — Cuijk' van 23 september 2011 wordt toegevoegd 
aan de bijlagen bij de toelichting. De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan niet vast te stellen.  

4. 	Stichting Sportpark De Maasvallei en de Vereniging Eendracht '30 
Samenvatting zienswijze Reactie 

De publicatie van het ontwerpbestemmingsplan spreekt van het gedeelte 
van de snelfietsroute tot aan Sportpark de Maasvallei. De verbeelding 

Het is correct dat ook een gedeelte van Sportpark de Maasvallei wordt bestemd 
met de bestemming Verkeer — Langzaam verkeer. Dit gedeelte heeft daarnaast de 
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geeft echter duidelijk weer dat het ontwerpbestemmingsplan ook ziet op 
een gedeelte van het sportpark. Dit deel heeft nu de bestemming 'Sport' 
en wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer'. Reclamanten zijn van 
mening dat niet het gehele gebied de bestemming 'Verkeer' behoeft. 
Wellicht is het mogelijk om er een dubbelbestemming van te maken 
(verkeer en sport). 

functieaanduiding 'sport'. Binnen deze functieaanduiding zijn tevens 
sportactiviteiten met bijbehorende voorzieningen toegestaan. In de publicatie van 
het vastgestelde bestemmingsplan wordt opgenomen, dat het bestemmingsplan 
ook betrekking heeft op een deel van Sportpark de Maasvallei. 

Het sportpark komt na de realisatie te liggen aan het snelfietspad, 
hetgeen betekent dat de toegankelijkheid van het sportpark voor 
ongewenst bezoek zeer sterk wordt verhoogd. Reclamanten verzoeken 
de gemeente maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door het plaatsen van 
hek) om ongenodigd bezoek te kunnen weren van het sportpark. 

In de planregels is de mogelijkheid opgenomen om een hekwerk te plaatsen naast 
het fietspad. 

De nieuwe fietstunnel leent zich uitermate goed voor een doelgroep die 
zich buiten het zicht van de sociale controle wil ophouden. De 
snelfietsroute is vooral in het gebruik van forenzen en zal in de avonduren 
marginaal gebruikt worden door fietsers. Hoe wil de gemeente de 
veiligheid waarborgen in de tunnel en welke maatregelen worden er 
genomen om overlast en vandalisme te voorkomen (bijvoorbeeld 
camera's)? 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een snelfietsroute te realiseren tussen 
Cuijk en Molenhoek. In het bestemmingsplan zijn geen planregels opgenomen ter 
voorkoming overlast en vandalisme. In het onderhavige contract voor uitvoering is 
veel aandacht besteed middels eisen, aan de sociale veiligheid, en fysieke 
veiligheid. 

Reclamanten hebben grote zorgen over de afwatering van het fietspad. 
Welke maatregelen neemt de gemeente om te voorkomen dat het water 
afkomstig van het hoger gelegen deel zich onderaan verzamelt (met 
eventueel nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de sportvelden) en te 
waarborgen dat de bezinkings- of afwateringsfunctie niet verloren gaat of 
anderszins gewaarborgd blijft? 

Eisen uit het bouwbesluit en het waterschap zijn dat afvloeiend water geborgen 
wordt op eigen terrein. Voorafgaand aan de aanleg van de snelfietsroute wordt 
een waterhuishoudkundig plan opgesteld. Daarin moet duidelijk naar voren 
komen, dat de afvoer en berging van regenwater geen nadelige effect heeft voor 
Sportpark de Maasvallei. 

Reclamanten zijn eerder door de gemeente gevraagd 
om te bezien welke ontwikkelingen op sportgebied er eventueel gevonden 
kunnen worden om bij te dragen aan een breder maatschappelijk gebruik 
van het sportpark. De ruimte die nu ingezet gaat worden voor het 
snelfietspad beperkt of maakt bepaalde ideeën onmogelijk. 

De komst van de snelfietsroute leidt tot gewijzigde mogelijkheden voor het gebruik 
van de beschikbare gronden op Sportpark de Maasvallei. Het gaat daarbij niet 
alleen om beperkingen. De snelfietsroute biedt ook kansen voor Sportpark de 
Maasvallei. De gemeente is bereid om met de betrokken partijen te bekijken hoe 
Sportpark de Maasvallei in de toekomst het beste kan worden gebruikt. 

Conclusie: de zienswijze is weliswaar ontvankelijk, maar geeft geen aanleiding om het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Wel geeft het aanleiding 
om in de publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan te vermelden dat het bestemmingsplan ook betrekking heeft op een gedeelte van 
Sportpark de Maasvallei. 

13 



Conclusie 

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om Bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk-Mook niet vast te stellen. De zienswijzen geven wel aanleiding om 
het bestemmingsplan op één onderdeel te wijzigen. In artikel 1.40 van de regels wordt ter volledigheid de term 'elektrische fiets' toegevoegd aan het begrip 
'langzaam verkeer'. De begripsbepaling is verder uitgebreid, zodat gelijkwaardige vervoersmiddelen ook zijn toegestaan. De Notitie 'Potentie fietsstromen 
Nijmegen — Cuijk' van 23 september 2011 wordt toegevoegd aan de bijlagen bij de toelichting. Tenslotte geven de zienswijzen aanleiding om in de publicatie 
van het vastgestelde bestemmingsplan te vermelden dat het bestemmingsplan ook betrekking heeft op een gedeelte van Sportpark de Maasvallei. Paragraaf 
4.1.12 van de toelichting over de financiële uitvoerbaarheid wordt ambtshalve aangepast. 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Mook en Middelaar van 14 juli 2016 

Mij bekend, 
De griffier, 
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